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Als het aan 

onze kinderen lag:

minder schooltijd, 

meer danslessen en 

een kauwapparaat

Goed, uitdagend onderwijs 
en een goede sfeer

Over één ding waren alle kinderen het 
eens: het moest op school en in de klas 
vooral fi jn zijn. De school mag ook best 
wat meer doen aan enige aankleding: 
‘Buiten de vieringen om mag de school 
best versierd zijn!’

Maar ook over het onderwijs hadden de 
kinderen suggesties:
• meer Engels
• meer meesters op de school
• meer samenwerking tussen scholen, 
zoals bij de digitale lessen

Een aantal bovenbouwers wilde ook 
meer uitdaging: ‘Kan het ook wat min-
der saai?’ Onze leerlingen vonden het 
vanzelfsprekend dat kinderen die extra 
ondersteuning nodig hebben, deze ook 
kregen: ‘Dat is niet meer dan logisch!’
Daar zijn we als Onderwijsgroep Spoenk 
best trots op.

Hieronder het verslag van Avril en Anne 
(Jan Harmenshof) die aan de middag 
hebben deelgenomen:

Geachte lezers,

Wij zijn Anne (groep 7) en Avril (groep 8). Wij zijn naar de kinder-

bijeenkomst van Fluvium en Spoenk geweest. Daar was de directrice van 

Fluvium en van Spoenk aanwezig en de algemeen directeur van Spoenk. 

Ook waren er kinderen van andere Fluvium em Spoenkscholen aanwezig. 

We werden ingedeeld in 2 groepen daarna moesten we op behang schrijven 

wat goed was aan onze school en wat er nog verbeterd kon worden aan 

onze school. Toen moesten we op een ander stuk behang of op papier onze 

droomschool tekenen en schrijven. 

We mochten allemaal dingen opschrijven en tekenen die eigenlijk niet 

kunnen. Toen kwamen we weer met z’n allen bij elkaar en wilden ze weten 

wat we er van vonden. Uiteindelijk mochten we naar huis met een geschenk 

van Fluvium en Spoenk. De directeur en directrice gaan nog een boekje 

maken met de beste ideeën die ze misschien gaan gebruiken.

Groetjes van Avril en Anne

In de aanloop naar een nieuw strategisch beleidsplan was op 11 november 
2015 nadrukkelijk het woord aan de kinderen uit onze scholen. Ruim dertig 
van hen hadden gehoor gegeven aan de oproep van de centrale directie om 
eens te komen praten over hoe het nu, maar ook in de toekomst van onze 
scholen is – en zou moeten zijn. 

– Hoe zien onze leerlingen goed onderwijs? 
– Hoe kijken zij tegen onze scholen aan? 
– Wat gaat er allemaal goed en wat kan nog veel beter? 

Op grote rollen behang werden de mooiste woordspinnen gemaakt en 
droomscholen gebouwd. De creativiteit van ons kostbaarste goed kende geen 
grenzen.

Het woord 
is aan onze 

kinderen
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Als het aan 
onze kinderen lag:
een schaatsbaan naast school en een manege

  er is extra uitleg voor kinderen 
die dingen moeilijk vinden – voor 
slimme kinderen zijn er de Pittige 
Pepers, schaken en plusklassen

 aardige directeuren en lieve juffen 
en meesters

  het werken met tablets, ‘je kunt 
antwoorden verbeteren’

  werkateliers

  omgaan met verschillen:  speciale 
les voor kinderen met dyslexie – 
ze doen veel met kinderen die 
probleempjes hebben, eigen week-
taken

  een Praatdoos: je kunt daarin 
 makkelijk je verhaal kwijt

  er wordt al goed samen gewerkt 
in de klas

  Engels / tweetalig  onderwijs

  BSO in de school

Met grote dank aan
Evi, 10 jaar, obs Est – Ruben, 10 jaar, De Malsenburg – Lisa, 10 jaar, Lokhorstschool – Karim, 11 jaar, Het Palet Kesteren – Laure, 
11 jaar, Het Palet Opheusden – Indy, 11 jaar, Het Palet Opheusden – Noa, 12 jaar, De Springplank – Birgit, 9 jaar, PWA – Thomas, 
11 jaar, obs Est – Wessel, 10 jaar, De Bloeiende Betuwe – Sybren, 9 jaar, Meester Aafjesschool – Elyse, 11 jaar, Meester Aafjes-
school – Bart, 11 jaar, Lokhorstschool – Yelina, 11 jaar, De Malsenburg – Ylana, 10 jaar, Op ‘t Hof – Anne, 10 jaar, Jan Harmenshof 
–  Dominique, 10 jaar, De Springplank – Ingmar, 11 jaar, De Bellefl eur – Fien, 10 jaar, De Bloeiende Betuwe – Anna, 12 jaar, Koning 
Willem Alexanderschool – Malai, 9 jaar, Het Palet Opheusden – Nienke, 8 jaar, PWA – Hanke, 11 jaar, Het Palet Kesteren – Myrthe, 
10 jaar, Op ‘t Hof – Dewi, 12 jaar, Koning Willem Alexanderschool – Yarna, 9 jaar, De Bloeiende Betuwe – Pietjan, 11 jaar, Bellefl eur 
– Mick, 11 jaar, De Waerdenburght – Luc, 10 jaar, De Waerdenburght – Avril, 10 jaar, Jan Harmenshof

  meer tijd om toetsen te kunnen doen

  nog meer rekening houden met kinderen met dyslexie

  meer aandacht voor pesten en discriminatie in de klas

 er moet genoeg tijd zijn voor kinderen die extra aandacht nodig hebben

 leerlingen met een hoog IQ extra aandacht geven

 leuke projecten als drama en meer creavakken

 in elke groep een boekenkast

 geen combiklassen / geen grote klassen

 naschoolse cursussen

 meer tijd voor gym

 we doen te weinig met andere klassen of projecten met andere scholen

 muziekles in groep 8

 meer plezier en lol: leuke spellen in de klas

 te weinig biologie voor de bovenbouw

 meer digitale lessen – een werkend digibord en tablets!

 betere gymspullen – aparte gymleraar – toestellen waar je je energie op kwijt 
kunt

elke school een leerlingenraad

 study-buddy

meer speelgoed voor groep 8

 meer prullenbakken – meer werkplekken – rustige kleuren in de school – 
 verfbeurt buitenom – een gezelligere klas – een schonere school –  een leuker 
speelplein
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Wat gaat er 
nu al goed op 
onze scholen?

Kinderen somden op wat ze in onze 
scholen als zeer positief ervaren:

Wat moet 
volgens onze kinderen  
absoluut beter?

De leerlingen waren ook zeer uitgesproken over 
waar we nog aan moeten werken:
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If a child can’t learn 

the way we teach, 

maybe we should teach 

the way they learn - 

 Ignacio Estrada
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1
Met enige trots presenteert Onderwijsgroep Spoenk haar 
strategisch beleidsplan voor de periode 2016-2020. Het 
Strategisch Beleidsplan is de opvolger van het plan ‘Koersen 
op Kwaliteit’.

We zijn vooral trots omdat dit beleid zo in gezamenlijkheid 
tot stand is gekomen. Al onze stakeholders – belanghebben-
den in de onderwijsgroep – hebben in de afgelopen ander-
half jaar meegedacht, meegedroomd en -gesproken. Ook 
onze kinderen hebben – zoals u eerder al las – een belangrijk 
aandeel geleverd aan het plan dat voor u ligt.

Inleiding

De koers
De koers die indertijd is bepaald, blijft grotendeels gehand-
haafd. Maar tegelijkertijd is er in onze directe omgeving 
veel veranderd. De eisen die deze tijd, ouders, kinderen 
en overheid aan ons stellen, zijn veranderd. Denk hierbij 
aan de verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs, 
de aanpassingen vanwege de invoering van de Wet op 
Passend Onderwijs en de Zorgplicht, de samenwerking met 
Stichting Fluvium en SPGG binnen de personele unie en de 
uitdagingen vanwege de bevolkingskrimp.

Hoe behouden we het goede? Waar willen we verbeterin-
gen aanbrengen? Vragen die ons uiteraard dagelijks bezig-
houden, maar vooral nu voeding geven aan ons nieuwe 
strategische beleidsplan. Onze antwoorden hierop bepalen 
onze koers en strategie voor de komende vier jaar.

Luisteren
Antwoorden kregen we door kritisch naar onszelf te kijken 
en open te staan voor de meningen, ideeën en behoeftes 
van anderen. In de afgelopen jaren kwam er input van-
uit onze reguliere ontmoetingen met directeuren, teams, 
ouders en medezeggenschapsraad. Daarnaast kregen we 
input vanuit onze kwaliteitskringen,  IB-ersbijeenkomsten, 
tweedaagsen met onze directeuren, heidagen met de 
centrale directie en bestuurder, gemeenschappelijke 
studie dagen met alle medewerkers van de personele unie, 
hei dagen met alle beleidsmedewerkers van ons bestuurs-
kantoor, dialogen met onze Raad van Toezicht en niet te 
vergeten uit de zes diner pensants. En vooral de sessie met 
kinderen: wat een prachtige middag!

We hebben dus zoveel mogelijk onze oren te luisteren 
gelegd bij relevante interne en externe betrokkenen. We 
kregen daardoor waardevolle inzichten.
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Onze stakeholders:

wees onderscheidend!



Alle ontmoetingen waren inspirerend, 
verrijkend en gaven blijk van grote inzet 
en betrokkenheid. We spraken met 
elkaar over het hart van ons onder-
wijs, over het leren van kinderen, de 
toekomst van de scholen in onze ge-
meente, over hoe we kunnen inspelen 
op actuele ontwikkelingen en over wat 
we van elkaar – kunnen en mogen – 
verwachten. Alle deelnemers zullen in 
dit strategisch beleidsplan op diverse 
plaatsen – elementen van – hun inbreng 
herkennen.

Strategische beleidsthema’s
Uiteindelijk hebben we ervoor gekozen 
om in dit nieuwe beleidsplan vooral de 
focus te richten op zeven strategische 
beleidsthema’s. Deze beschrijven onze 
grote uitdagingen de komende vier 
jaar. Uiteraard krijgen andere zaken de 
komende jaren ook de benodigde aan-
dacht, maar deze zeven beleidsthema’s 
gaan naar onze overtuiging vooral het 
succes bepalen.

Hoge verwachtingen
We blijven hoge verwachtingen koesteren. Onderwijsgroep Spoenk is de afgelopen 
jaren al ambitieus geweest. Wij zijn de lat de afgelopen jaren op diverse terreinen 
hoger gaan leggen en we blijven doorontwikkelen omdat we vinden dat de aan 
ons toevertrouwde kinderen recht hebben op kwalitatief uitstekend en passend 
onderwijs. Wij willen hen zo goed mogelijk voorbereiden op hun toekomst in deze 
samenleving. Net zoals onze leerkrachten hoge verwachtingen moeten hebben van 
hun leerlingen, hebben wij als onderwijsgroep dat ook van hen. Een Spoenk-leer-
kracht is competent, handelingsbekwaam en toont zich verantwoordelijk voor zijn 
eigen ontwikkeling en kwaliteit. Daarnaast levert hij of zij behalve een bijdrage aan 
de school, ook een bijdrage aan Onderwijsgroep Spoenk als geheel.

Onderwijsgroep Spoenk wil niet alleen een wezenlijke bijdrage leveren aan goed 
onder wijs in haar eigen scholen, maar ook – in samenwerking met andere partners – 
in gemeente Neder-Betuwe. Spoenk wil een aanzienlijke bijdrage leveren in het 
lokale overleg (LEA, Lokale Educatieve Agenda). Daarnaast wil zij ook van betekenis 
zijn binnen het samenwerkingsverband Betuws Passend Onderwijs (BePO).

Samen op weg
De komende jaren geeft dit plan de richting en prioriteiten aan voor ons beleid. 
We hebben in tegenstelling tot het voorgaande beleidsplan gekozen voor boven-
genoemde focus. Onder dit algemene beleidsplan liggen de zeer gedetailleerde 
en smart beschreven beleidsplannen op deelterreinen als ICT, fi nanciën, personeel, 
huisvesting, veiligheid en kwaliteit. Deze worden ieder jaar geactualiseerd. We zul-
len hier regelmatig naar verwijzen.

Dit plan is het vertrekpunt, maar uiteindelijk gaat het om onze daden op de werk-
vloer. Onze bijdragen in het leven en leren van de kinderen. Om onze doelen te 
realiseren is de inzet van ons allen nodig!

Blijft u met ons deze weg gaan?

Drs. Anita Burlet
Bestuurder Onderwijsgroep Spoenk
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De beleidsthema’s zijn:

Brede doorgaande leer- en 
 ontwikkellijn

Passend Onderwijs

Educatief partnerschap

Vakmanschap: state-of-the-art

Professionele leergemeenschap

Uitdagend werkgeverschap en 
gedeeld leiderschap

 Duurzame huisvesting en 
 voorzieningen
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2
Onze koers vloeit voort uit onze missie, 
visie en kernwaarden. Daarover leest 
u meer in de hoofdstukken ‘Missie en 
visie’ en ‘De Kernwaarden van Onder-
wijsgroep Spoenk’.

Op weg naar dit document hebben wij 
het oude beleidsplan geëvalueerd, zijn 
er met medewerkers diverse brainstorm-
sessies geweest en is er een zestal diner 
pensants georganiseerd (zie Inleiding), 
met in totaal zo’n 150 belanghebben-
den.

Deelnemers waren (keten-)partners, 
bedrijven, leerkrachten, directeuren 
en IB-ers, gemeente, (G)MR-leden, 
experts, ouders én kinderen.
De belangrijkste bevindingen uit deze 
bijeenkomsten – de basis voor onze 
strategie – leest u in het hoofdstuk 
‘Strategische thema’s’.

Het zwaartepunt van ‘Alle aandacht 
voor onze kinderen’ is de koers zelf: 
de komende jaren focussen we ons 
sterk op de zeven strategische beleids-
thema’s.

Leeswijzer

Het strategisch beleidsplan 2016-2020 van Onderwijsgroep Spoenk met als 
titel: ‘Alle aandacht voor onze kinderen’ is geschreven voor al onze medewer-
kers, directeuren, (G)MR-leden, ouders en relaties/partners. Het plan beschrijft 
onze koers voor de komende vier jaren.
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Als het aan 
onze kinderen lag:

maken zij zelf 
het lesrooster
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Personele unie
Sinds medio 2013 is Onderwijsgroep Spoenk in een personele unie verenigd met 
Stichting Fluvium, die het openbaar onderwijs verzorgt in de gemeenten Gelder-
malsen en Neerijnen. In deze personele unie is ook de Stichting Peuterspeelzalen 
Gemeente Geldermalsen (SPGG) opgenomen. Stichting Fluvium heeft 14 scholen 
onder haar hoede met ongeveer 1900 leerlingen en SPGG beheert 12 peuterspeel-
zalen. Zo’n 450 peuters zetten daarin de eerste stappen richting basisonderwijs.

Sinds 1 januari 2008 verzorgt Onderwijsgroep Spoenk het openbaar onderwijs 
in de zes kernen van gemeente Neder-Betuwe. In Echteld is dat de Prins Willem 
Alexanderschool, in IJzendoorn de Isandra, in Ochten de Houtkoperschool, in 
 Dodewaard de Bellefl eur en in Opheusden en Kesteren de gelijknamige Paletten. 
De scholen zijn hedendaags ingericht, het Palet in Kesteren werkt volgens de 
 principes van Dalton. De scholen tezamen tellen zo’n 470 leerlingen.
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De  organisatie 
in het kort



Uit Diner Pensant 
 ‘Uitdagende werkgevers’:

toezicht is écht iets anders 
dan besturen

Directie Onderwijsgroep Spoenk
In 2014 werd de nieuwe directiestructuur voortgezet die eind 2013 was ingericht. 
De zes locaties van de onderwijsgroep hebben twee directeuren, die in hun werk-
zaamheden worden ondersteund door zes directieondersteuners. Deze onder-
steuning is hard nodig, omdat het aansturen van zes locaties veel leiderschap vergt.

Toezicht en bestuur
Binnen de personele unie wordt de code Goed Bestuur (PO-Raad, geactualiseerd in 
2015) gehanteerd, waarin een duidelijke scheiding is aangebracht tussen besturen en 
toezien. Het toezicht wordt uitgevoerd door de Raad van Toezicht (RvT), bestaande 
uit 5 tot 7 personen. Het toezicht is gebaseerd op een vastgesteld Toezichtskader, 
waarin ook de verhouding beschreven staat tussen de RvT en de bestuurder. 

Het toezicht concentreert zich vooral op het realiseren van de doelstellingen in het 
strategisch beleidsplan. De RvT doet dat op hoofdlijnen en laat de operationele 
uitwerking over aan de bestuurder en de centrale directie. Zij doet dit op haar beurt 
weer (conform het managementstatuut 2016) in nauw overleg met de Spoenk- 
directeuren. Binnen de personele unie wordt zoveel mogelijk met de directeuren van 
Stichting Fluvium en de coördinator van SPGG samengewerkt met betrekking tot 
kennisoverdracht, innovatie en kwaliteit. De RvT, de bestuurder, de centrale directie 
en schooldirecties worden in hun werk ondersteund door de stafmedewerkers van 
het bestuursbureau.
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Lokale educatieve en jeugdzorgagenda (LEA)
Onderwijsgroep Spoenk neemt actief deel aan het LEA-overleg, waarin met ge-
meente Neder-Betuwe en schoolbesturen het lokale beleid voor primair en voort-
gezet onderwijs, peuterspeelzaalwerk, kinderopvang en jeugdzorg, opvang van 
nieuwkomers besproken en voorbereid wordt. Door deze deelname trachten we 
gezamenlijk het onderwijs te verbeteren – specifi ek op het gebied van taalachter-
stand – en waar mogelijk zorg, welzijn en de ontwikkelingskansen van kinderen 
en hun ouders te vergroten. Hiermee proberen we een bijdrage te leveren aan de 
leefbaarheid en sociale cohesie.

Betuws Passend Onderwijs (BePO)
Onderwijsgroep Spoenk is onderdeel van het wettelijk samenwerkingsverband 
BePO, waarbij ook de basisschoolbesturen uit Geldermalsen, Neerijnen, Buren, Tiel 
en Culemborg zijn aangesloten. BePO ondersteunt scholen bij het vormgeven van 
zorg en ondersteuning aan leerlingen.
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Waartoe zijn wij? (missie)
Onderwijsgroep Spoenk biedt kwa-
litatief hoogwaardig, innovatief, op-
brengstgericht en gevarieerd open-
baar onderwijs, waarin alle aandacht 
is voor samen leren, samen werken 
en samen leven. Met ons onderwijs 
willen we een fundamentele bijdrage 
leveren aan de ontwikkeling van elk 
aan ons toevertrouwd kind.

Waarheen zijn wij op weg? 
(visie)
In 2020 is Onderwijsgroep Spoenk 
een professionele leergemeenschap 
die het vertrouwen van haar be-
langhebbenden heeft. Ze heeft dan 
haar in dit stuk beschreven ambitie, 
resultaten en voornemens behaald. 
Alle Spoenkscholen hebben – samen 
met ketenpartners – een doorgaande 
lijn in het leren en ontwikkelen van 
kinderen van 0 tot 13 jaar, die breed, 
passend en onderscheidend is.

Alles hangt met alles samen: voordat we de strategie kunnen 
bepalen, moeten de missie en visie helder vastgelegd zijn. 
Deze zijn (her-)geformuleerd na genoemde bijeenkomsten en 
onderzoek naar relevante ontwikkelingen. Ze komen voort 
uit onze opdracht als stichting voor openbaar onderwijs 
(statuten) en uit de vragen en uitdagingen die onze directe 
omgeving – gemeente Neder-Betuwe met haar zes kleine 
kernen – én de toekomst ons stellen. De missie vormt het 
fundament onder ons werk. De visie beschrijft hoe wij de rol 
van Onderwijsgroep Spoenk zien.
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Missie en visie



Uit Diner Pensant 

‘Passend Onderwijs’:

voorbeeldgedrag 

doet goed volgen

De openbare identiteit
De openbare scholen van Onderwijsgroep Spoenk maken actief werk van de 
pluriformiteit die onze samenleving kenmerkt, gaan segregatie in zwarte en witte 
scholen tegen, dragen bij aan de integratie en stimuleren democratisch burgerschap. 
In onze openbare scholen leren kinderen van elkaar door het actief verkennen van 
hun culturele, levensbeschouwelijke en economische achtergronden.

We brengen verschillende opvattingen bij elkaar en laten kinderen er op basis van 
gelijkwaardigheid over in discussie gaan. Niet om de ander te overtuigen van het 
eigen gelijk, maar om kritisch naar zichzelf en medeleerlingen te leren kijken. De 
openbare school leert kinderen waarnemen hoe verschillende achtergronden tot 
ander denken en handelen kunnen leiden en het leert hen vanuit dat inzicht eigen 
opvattingen te ontwikkelen. Als je weet wat anderen beweegt, kun je beter met 
elkaar samenleven. 

(zie site: Vereniging Openbaar  Onderwijs: www.voo.nl)

In ons openbare onderwijs leren kinderen door ontmoeting. Daarbij hoort ook aan-
dacht voor levensbeschouwing en levensbeschouwelijke vorming (Godsdienstig en 
Humanistisch Vormingsonderwijs GHO/HVO). Dit maakt immers deel uit van onze 
cultuur en de maatschappelijke inbedding van onze (dorps-)scholen.
Op een openbare school heeft elk kind en iedere ouder recht van spreken. Iedereen 
doet er toe.

Passend Onderwijs
‘Alle aandacht voor onze kinderen’, is 
voor elke werknemer van Onderwijs-
groep Spoenk vanzelfsprekend. Om 
dit motto niet tot een hol begrip te 
laten verworden, spannen we ons tot 
het uiterste in om voor elk kind een 
passend onderwijsaanbod te verzorgen, 
gebaseerd op de specifi eke ontwikke-
lingsbehoefte. Door het kind te zien, 
te horen én te kennen, wordt binnen 
mogelijkheden van de school – in 
 samenwerking met andere scholen/
BePO – een passend aanbod gecreëerd. 
We denken daarbij vanuit mogelijk-
heden en niet vanuit beperkingen.
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Talentontwikkeling
Elk kind kent de natuurlijke behoefte tot leren en is nieuwsgierig naar de dingen 
om zich heen. Onze scholen spelen daar dan ook zoveel mogelijk op in. Maar 
het is niet alleen leren (als vergaren van kennis) dat in de Spoenkscholen wordt 
voorgestaan, de kinderen worden ook begeleid in het zelfstandig worden. Zodat 
zij verantwoord én gelukkig een plek zullen innemen in de huidige en toekomsti-
ge maatschappij. 

Het onderwijsaanbod is daarop ingericht: een aanbod dat ontwikkeling van 
talenten – die elk kind heeft! – stimuleert. Ook het leren samenwerken wordt 
steeds belangrijker. We richten ons op het aangaan van relaties, het ontwikkelen 
van de eigen persoonlijkheid en het kennis nemen van waarden en normen in de 
meest brede zin.

De Spoenkscholen faciliteren dat ieder kind zich in een veilige en uitdagende 
omgeving zo veelzijdig mogelijk kan ontwikkelen. Daarom bieden wij zeer 
divers onderwijs aan. Niet alleen gericht op optimale cognitieve ontwikkeling 
(taal,  rekenen en wereldoriëntatie), maar ook op onderzoekende en praktische 
 vaardigheden en op de creatieve, sociale, emotionele en fysieke ontwikkeling.
De doelgroepen en de omgeving van onze scholen zijn verschillend. Mede daar-
om is de autonomie van de scholen het grootst op dit beleidsterrein.

Een professionele en  lerende organisatie
Om invulling te kunnen geven aan onze missie heeft Onderwijsgroep Spoenk 
medewerkers die in een uitdagende, stimulerende, ondersteunende en 
 professionele sfeer samenwerken en samen leren. Daarbij hoort vanzelfsprekend 
refl ecteren op het eigen handelen en ‘lifelong learning’. Daarin zijn zij tevens 
voorbeeld voor de leerlingen. Dat betekent dat van medewerkers verwacht 
wordt dat zij een proactieve houding tentoonspreiden en invloed uitoefe-
nen op beleid, kwaliteit, cultuur en ontwikkeling van hun school en de totale 
 organisatie.
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Als het aan 
onze kinderen lag:

geen regels en 
meer speellokalen

Als het aan 

onze kinderen lag:

discolichten in de klas, 

groot voetbalveld bij school 

en allemaal een pc



De Kernwaarden gelden als de pijlers 
waarop – in samenhang met missie en visie 
– inhoud gegeven wordt aan het mooie on-
derwijsvak. De volgende vijf kernwaarden 
zijn leidraad voor ons beleid en bepalen 
onze acties in de komende jaren.5

Een veilig en inspirerend  klimaat, 
gebaseerd op vertrouwen
Zelfvertrouwen en vertrouwen in elkaar 
zijn het fundament om relaties aan te 
kunnen gaan. Relaties zijn een voor-
waarde om kinderen te kunnen begelei-
den in hun ontwikkeling. Kinderen wil-
len immers gehoord worden, gezien en 
erkend. Dit is essentieel voor hun groei 
naar zelfstandigheid, naar autonomie en 
zelfbewustzijn. De overtuiging dat elk 
kind boordevol talenten zit, is gebaseerd 
op ons grenzeloos vertrouwen. We 
werken aantoonbaar vanuit een positief 
mensbeeld. Ons pedagogisch-didactisch 
handelen is daarop gebaseerd.

Samenwerken en verbinden
Om een hoge kwaliteit van onderwijs te kunnen blijven bieden, is voor Spoenk 
en haar scholen intern en extern samenwerken van eminent belang. Omdat 
bij samenwerking gebruik gemaakt wordt van elkaars vaardigheden en kennis, 
leidt dat tot betere resultaten: het geheel is veel meer dan de som der delen. 
We denken daarbij aan samenwerking tussen alle geledingen: tussen leerlingen, 
leerkrachten, ouders en andere belanghebbenden in onze scholen.
Ook daarin willen de medewerkers van Onderwijsgroep Spoenk een voorbeeld 
zijn voor de kinderen.

Verbinden betekent ook dat er betrokkenheid is naar de ander. Het is elkaar 
zien, horen en voelen. De ander doet ertoe! Dat bepaalt ook onze relatie met 
ouders: educatief partnerschap! Samen denken we na over wat goed is voor de 
kinderen, wat goed is voor elkaar. Iedereen heeft daar een stem in. Een mooi 
voorbeeld hiervan zijn de diner pensants, waarin meegedacht is over het strate-
gisch beleid 2016-2020. Maar ook de (school- en personele unie-overstijgende) 
kwaliteitskringen, waarin actuele thema’s en vragen diepgaand bediscussieerd en 
onderzocht worden. Dit document is daarvan een directe afgeleide.
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De Kernwaarden van 
Onderwijsgroep Spoenk

Het betreft de volgende 
kernwaarden:

Een veilig en inspirerend klimaat, 
gebaseerd op vertrouwen

Samenwerken en verbinden

Ambitieus en ondernemend

Opbrengst- en kwaliteits gerichtheid

Maatschappijgerichtheid

Al onze medewerkers zijn daarop aan 
te spreken. Deze kernwaarden bepalen 
voor een groot deel het imago en de 
‘uitstraling’ van onze organisatie als 
geheel en van iedere school  afzonderlijk.

1

2

3

4

5
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Ambitieus en ondernemend
Naar school gaan is voor kinderen meer dan alleen 
vakken leren. Het is de opstap naar leren leven in de 
gemeenschap. Het is oefenen voor later als de stap naar 
het  ‘echte’ leven wordt gemaakt. Met hoge verwachtin-
gen en vol vertrouwen begeleiden we kinderen in hun 
ontwikkelingsproces. Hoge verwachtingen niet alleen naar 
de kinderen toe, maar zeker ook naar elkaar. Er is een 
voortdurende focus op kwaliteit en vakmanschap; we zijn 
daarin nooit uitgeleerd.

Ons onderwijs is vernieuwend en we hanteren diverse on-
derwijsconcepten, passend bij de diversiteit aan onderwijs-
behoeften van kinderen. Ons zorgsysteem is van goede 
kwaliteit. Wij beschouwen het als onze opdracht om 
onze leerlingen en leerkrachten een uitdagende leer- en 
werkomgeving te bieden. We zijn ambitieus ten aanzien 
van onze eigen prestaties, dat geldt voor ons als totale 
organisatie, op schoolniveau en als medewerkers. We zijn 
actief in betekenisvolle netwerken met andere scholen en 
organisaties ten aanzien van onderwijsontwikkeling.

Ondernemen is het vermogen om ideeën om te zetten in 
daden. Dat vraagt creativiteit en denken buiten kaders – 
een schijnbare tegenstelling in het onderwijs, maar niet bij 
ons. Onderwijsgroep Spoenk verwacht van haar werkne-
mers dat ze zich bewust zijn van hun omgeving en dat ze 
wat er speelt voor kinderen kunnen vertalen. 
Eenzelfde ondernemende houding willen we ook stimu-
leren bij onze leerlingen, opdat zij zelfbewuster worden, 
meer lef hebben en denken in kansen. Zij worden uitge-
daagd om al hun creatieve vermogens te gebruiken om 
complexe problemen op te lossen en om proactief te zijn.
Natuurlijk is ook hierin verschil tussen kinderen; dat ver-
schil mag er zijn. Samenwerken en elkaar daarbij aanvullen 
en ondersteunen gaan in onze scholen hand in hand met 
ondernemen.

Maatschappijgerichtheid
Onderwijsgroep Spoenk staat midden in de samenleving; 
we spelen in op maatschappelijke ontwikkelingen en lopen 
niet weg voor de vraag of opdracht om maatschappelijke 
problemen mee op te lossen:

• er is actieve aandacht voor de verscheidenheid in de 
maatschappij; we zien deze als een meerwaarde

• ons onderwijs maakt kinderen bewust van maatschap-
pelijke thema’s als natuur en milieu, derde wereld, 
mensenrechten en het belang van duurzaamheid

• scholen en de totale Spoenk-organisatie nemen zowel 
hun horizontale als verticale verantwoording zeer 
serieus (dat wil zeggen zowel naar ouders, collega- 
besturen, gemeente, als naar ministerie en inspectie)

Opbrengst- en kwaliteitsgerichtheid
Elke medewerker verstaat zijn vak en zorgt ervoor daarin 
het beste te blijven, als een zichzelf respecterende profes-
sional. Hij zorgt ervoor dat zijn kennis actueel blijft. Dat 
gebeurt door middel van gerichte scholing en kennisdeling 
met collega’s binnen en buiten de organisatie. Onder-
wijsgroep Spoenk zorgt voor de benodigde inspirerende 
omgeving, systemen en middelen. Vakmanschap is de 
basis om kinderen optimaal te kunnen begeleiden in hun 
ontwikkeling en is een voorwaarde voor het aangaan van 
educatief partnerschap met de ouders.
Onderwijsgroep Spoenk heeft hoge verwachtingen van 
haar personeel en biedt in het volste vertrouwen die ruim-
te die nodig is om vakman of -vrouw te worden, te zijn en 
te blijven. 

Om als onderwijsorganisatie onderscheidend te zijn en te 
blijven:

• worden kinderen optimaal toegerust voor het vervolg-
onderwijs en hun toekomst

• heerst er een opbrengstgerichte cultuur

• plegen we refl ectie op eigen handelen, stellen doelen, 
evalueren en leggen verantwoording af

De Kernwaarden als leidraad
Onze kernwaarden zijn het fundament voor ons dage-
lijks werk. Zij onderstrepen de intentie altijd het goede te 
willen doen. Waarbij we terdege beseffen dat het goede 
altijd beter kan: we blijven altijd leren, we zijn altijd in 
ontwikkeling. Net als al onze kinderen.

Als het aan 

onze kinderen lag:

pauze na elke les 

en meer samenwerken 

met andere scholen



6
Het Nationaal Onderwijsakkoord
Dit bestuursakkoord geldt als een belangrijke impuls om de 
kwaliteit van het basisonderwijs duurzaam te versterken en de 
opbrengsten te verhogen.

De afspraken betreffen onder andere:

•  uitdagend en toekomstgericht onderwijs dat inspeelt op de 
talenten en leerbehoeften van alle individuele leerlingen

•  onderwijs van hoge kwaliteit. Dat begint met de basis-
vaardigheden die alle leerlingen in alle tijden nodig 
hebben. Aandacht voor een brede persoonlijke en 
maatschappe lijke vorming

•  teams van leraren, onderwijsondersteunend personeel en 
schoolleiders die zich individueel en als collectief ontwikke-
len in hun professionaliteit. Deze teams maken de school 
van 2020 mogelijk

•  de leerling staat centraal. Er is voor elk kind een door-
gaande leer- en ontwikkellijn

•  het aantal (zeer) zwakke scholen terugbrengen; meer 
aandacht en waardering voor excellentie

•  de ontwikkeling van een lerende, professionele cultuur

•  het beter betrekken van ouders bij de ontwikkeling van 
hun kinderen (ouderbetrokkenheid)

•  aandacht voor mediawijsheid, veiligheid, digitale mogelijk-
heden, culturele educatie, Engels, wetenschap & techniek 
en gezondheidseducatie

Onderwijsgroep Spoenk werkt vanuit haar kernwaarden, 
missie en visie en is altijd in verbinding met haar omge-
ving. De wereld houdt immers niet op bij de poorten van de 
school. We staan midden in de samenleving. Welke trends 
en ontwikkelingen spelen er in onze omgeving? Door deze 
actief te bestuderen krijgen we inzicht in kansen en uitdagin-
gen. Technologische, wetenschappelijke, politieke en zeker 
sociaal-demografi sche ontwikkelingen hebben gevolgen 
voor ons werk. Als in het oog springende voorbeelden kun-
nen hier de bevolkingskrimp of de komst van nieuwkomesr 
genoemd worden. Daarnaast hebben afspraken die gemaakt 
zijn in het Nationaal Onderwijsakkoord, hun uitwerking op 
ons onderwijs. In dit hoofdstuk zullen we op de ontwikke-
lingen refl ecteren vanuit onze sterktes, zwaktes, kansen en 
bedreigingen.
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Trends en 
ontwikkelingen



De samenleving vraagt daarnaast om 
transparantie en een heldere wijze van 
verantwoording afl eggen, bijvoorbeeld 
via ‘Scholen op de Kaart’. Die vraag 
doet een beroep op de communicatie-
kracht van Onderwijsgroep Spoenk.
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Zorgplicht
Een van de belangrijkste aspecten van Passend Onderwijs 
is de zorgplicht. De scholen zijn ervoor verantwoordelijk 
alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een 
passende plek te bieden. Het gaat hierbij om leerlingen die 
worden aangemeld bij de school of er al leerling zijn. 
De school gaat hierover in overleg met de ouders. De 
passende plek kan op de eigen school zijn of – als de 
school niet de juiste begeleiding kan bieden – op een an-
dere reguliere school of een school binnen speciaal (basis)
onderwijs.
In het schoolondersteuningsprofi el (SOP) leggen scholen 
– in samenspraak met de MR – vast welke ondersteuning 
zij kunnen bieden aan leerlingen met specifi eke ontwikke-
lingsbehoeften. 

(Tekst: publicatie op Passend Onderwijs.nl)

De eisen vanuit de inspectie en politiek worden hierin 
steeds aangescherpt. Daarnaast neemt de maatschappe-
lijke druk naar verwachting verder toe – mede door de 
transitie van de jeugdzorg naar de gemeenten en taken 
die worden overgeheveld naar de scholen, zoals deelname 
aan wijkteams of zorgteams. 

Er wordt door de samenleving en dus ook door de 
overheid steeds aandacht gevraagd voor programma’s 
voor veiligheid: pestprotocollen, aandacht voor sociaal- 
emotionele ontwikkeling, antipest-programma’s, meld-
code kindermishandeling . Er wordt van het onderwijs 
veel verwacht in tegenwicht tot wat er in de maatschappij 
scheefgroeit. Ook deze handschoen nemen we op.

Passend Onderwijs
Met de invoering van de Wet op Passend Onderwijs op 1 
augustus 2014 hebben verschuivingen plaats gevonden in het 
onderwijsveld. Kinderen met specifi eke ontwikkelingsbehoef-
ten, die voorheen werden doorverwezen naar het speciaal 
(basis)onderwijs, worden sinds dat moment zoveel mogelijk 
bediend in het regulier basisonderwijs. Leerkrachten moeten 
nog meer dan voorheen omgaan met de verschillen tussen 
leerlingen in een groep, waarvoor zij in de klas – en niet daar-
buiten – ondersteuning krijgen. 

Scholen en schoolbesturen zullen vergaander moeten samen-
werken binnen het samenwerkingsverband (in ons geval 
BePO) zodat elk kind onderwijs krijgt dat past. Belangrijke 
aspecten hierbij zijn de zorgplicht van het bestuur en het 
ondersteuningsprofi el van de school. Onze scholen hadden 
overigens al een zeer klein verwijzingspercentage (tussen 0 
en 1%). Dat leverde al grote verschillen binnen een school 
of groep op. Om dit in de groepen tegemoet te treden heeft 
Onderwijsgroep Spoenk de afgelopen jaren leerkrachten (on-
der andere met de 1-zorgroute) gericht opgeleid. Maar zal dat 
nog verder moeten intensiveren.

Binnen en tussen Spoenk-scholen zal verschillende expertise 
op dit gebied en deelterreinen ontwikkeld (moeten) wor-
den. Onze scholen zijn in het algemeen te klein om aan alle 
behoeftes tegemoet te komen. Daarnaast is de opdracht om 
binnen de personele unie, op lokaal niveau en binnen het 
samenwerkingsverband hierin nauwer samen te werken.

Alle aandacht voor onze kinderen, van ons én onze partners.

Als het aan 

onze kinderen lag:

meer spreekbeurten, 

een boomhut en om de 

vier jaar naar een pretpark

Als het aan 
onze kinderen lag:

meer bewegen bij de les en meer buitenspelen



Versterken vakmanschap
Met hart en ziel onderstreept Onderwijsgroep Spoenk de 
afspraak uit het Nationaal Onderwijsakkoord om het vak-
manschap in het algemeen te versterken. In het hoofdstuk 
‘Strategische thema’s’ staat deze dan ook als ontwikkeldomein 
beschreven. 
Door diverse trends en maatschappelijke ontwikkelingen 
wordt de lat voor onderwijsmensen verlegd. De leerkracht is 
meer dan voorheen samen met zijn direct leidinggevende de 
maat voor onderwijskwaliteit en zal wat dat betreft continu 
in ontwikkeling moeten blijven. Dit gebeurt in een cultuur 
waarin professionaliteit en een permanent lerende houding 
kernaspecten zijn.

Met oog voor verschillen in vakmanschap wil Onderwijsgroep 
Spoenk, als iedere zichzelf respecterende onderwijsorganisatie, 
een werkgever zijn die al haar medewerkers stimuleert het 
beste uit zichzelf te halen en daar ook faciliteiten voor biedt.
We zien daarbij uitdagingen voor verdere professionalisering 
met betrekking tot:

• onderzoekende en analytische competenties

• omgaan met grote diversiteit in groepen

• specialisaties

Het is van groot belang in te spelen op de toenemende 
digitalisering en te begrijpen dat wij kinderen voorbereiden 
op een toekomst die we nu nog niet kennen, maar in zekere 
zin wel kunnen interpreteren. Het is van belang de kracht van 
sociale media te onderkennen en deze zinvol te gebruiken in 
ons onderwijsaanbod. Met andere woorden: de 21ste eeuwse 
vaardigheden.
Het is van groot belang kinderen op ‘handelingsgerichte’ wijze 
hun zelfstandigheid te laten ontwikkelen zodat ze als burgers 
van een nog ongewisse maatschappij de wereld mooier mee 
kunnen kleuren.

Ouderbetrokkenheid / Educatief partnerschap
Omdat ouders hun meest kostbare bezit toevertrouwen 
aan school is het hebben van een goed contact tussen 
ouders en school van groot belang. Beide partijen ervaren 
grote verantwoordelijkheid naar de kinderen toe en willen 
het beste bieden. Dat kan alleen door intensieve samen-
werking opdat het kind zich zo optimaal mogelijk kan 
ontwikkelen.

Al enige tijd wordt er een breed maatschappelijk debat ge-
voerd over deze samenwerking. Onderwijsgroep Spoenk 
is ervan overtuigd dat samenwerken alleen kan op basis 
van partnerschap. In het hoofdstuk ‘Strategische thema’s’ 
wordt hier dieper op ingegaan. 
Ouders worden niet beschouwd als ‘afnemers’, maar zijn 
partners van de medewerkers van school. Het presteren en 
zich gelukkig voelen van kinderen gedijt bij een dergelijk 
partnerschap, blijkt uit al het onderzoek hiernaar.

Meer dan ooit hebben ouders hoge verwachtingen van de 
school. Ze willen op de hoogte zijn van het reilen en zeilen 
rondom hun kinderen. Ouders willen meer dan ooit be-
trokken zijn bij het leerproces, hetzij op school, hetzij thuis. 
Leerkrachten kunnen hun onderwijsaanbod nog meer 
passend maken als het afgestemd is op de thuissituatie.
Dé succesfactor in educatief partnerschap – eigenlijk in 
elke relatie – is goede communicatie en goede informatie. 
Een andere belangrijke ontwikkeling is om ouders meer 
te betrekken bij besluitvorming omtrent het schoolbeleid. 
Het een en ander is landelijk nog sterk voor verbetering 
vatbaar, blijkt uit onderzoek. Dat is bij Onderwijsgroep 
Spoenk niet anders. Onze GMR zet hierin ook al grote 
stappen naar meer slagvaardigheid in haar nieuwe samen-
stelling en statuten.
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Opbrengstgericht werken en passend onderwijs gaan nog niet 
harmonieus hand in hand. De Inspectie van Onderwijs kijkt 
anno 2015 nog steeds sterk naar de resultaten van landelijk 
genormeerde (Cito)toetsen. Kinderen met een specifi eke 
ontwikkelingsbehoefte vallen daarop vaak uit. Het toetsings-
kader van de inspectie is onderhevig aan grote veranderingen 
en dient meer passend te zijn voor scholen die in staat zijn een 
grotere diversiteit aan kinderen goed te bedienen.

De school is allang niet meer de plek waar alleen cognitieve 
ontwikkeling centraal staat. Zoals eerder beschreven is de 
opdracht tegenwoordig veel breder te verstaan.

Uit Diner Pensant ‘Passend Onderwijs’:
Gelukkige kinderen  leren het meest! Een goede 

school staart zich niet blind op leerresultaten, maar beschouwt het hele palet. Een goede school wil steeds beter worden.
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De maatschappelijke functie van de school
Heden ten dage is het maatschappelijke beroep op onze 
scholen sterk toegenomen. Niet voor niets wordt in het 
kader van de leefbaarheid van een dorp of wijk de cruciale 
rol van de school genoemd. Uit de gesprekken die met 
de ouders van onze leerlingen zijn gevoerd, komt dat 
fenomeen sterk naar voren. Naast een onderwijsplek is de 
school ook een ontmoetingsplek geworden. En niet alleen 
voor de kinderen.

De school speelt een grote rol in burgerschapsvorming, 
de – multiculturele – samenleving – en diens dynamieken, 
passend onderwijs voor alle leerlingen en jeugdzorg. Wat 
betreft laatstgenoemde worden medewerkers van de 
school steeds meer betrokken bij zaken die het onder-
wijs als het ware overstijgen, maar wel verband ermee 
houden. 

De samenwerking met buitenschoolse opvang, peuter-
speelzaalwerk, vervolgonderwijs, de bibliotheek, maar 
ook hulpverlenende organisaties (maatschappelijk werk, 
zorgteams) is steeds meer vanzelfsprekend. Dit is met de 
overheveling van jeugdzorg naar de gemeenten nog meer 
geïntensiveerd. Hoe wij al deze taken kunnen vervullen, is 
een grote uitdaging, ook formatief.

Onze scholen zijn zich zeer bewust van hun maat-
schappelijke verantwoordelijkheid en zoeken daarin 
de juiste balans tussen dat wat kan en dat wat er 
verwacht wordt. Ook daarin spelen ouders een grote 
rol en zij kunnen door toenemend – educatief – part-
nerschap veel bijdragen.

Ook ten aanzien van een goede opvang van nieuw-
komers voelt Onderwijsgroep Spoenk zich volledig 
aangesproken. In samenwerking met de gemeente 
en andere partners (andere besturen, BePO) willen 
we deze kinderen zo snel en goed mogelijk een plek 
binnen onze schoolmuren bezorgen.

ICT
Met duizelingwekkende snelheid komen veranderingen op ons af als het Infor-
matie- en Communicatietechnologie (ICT) betreft. Ontegenzeggelijk hebben 
deze voortdurende veranderingen invloed op het leven van onze kinderen en op 
ons onderwijs. Onze kinderen leren op een hele andere manier dan de kinderen 
van vroeger. En dan mag het begrip ‘vroeger’ nog zeer relatief worden opgevat. 
Dat anders leren vraagt weer andere vaardigheden van onze medewerkers: zij 
moeten nog meer inspelen op de onderwijsbehoeften van het lerende kind in de 
21ste eeuw. Hoe kunnen de voorhanden zijnde media verantwoord worden in-
gezet om het onderwijsaanbod ten volle te ondersteunen? Kinderen groeien op 
met de nieuwe media; onze scholen reageren daar soms nog te weinig pro actief. 
Dat moet verbeteren. 

We zijn ons er zeer van bewust dat er risico’s zijn in de vrije digitale wereld. 
Binnen onze scholen zien we zorgvuldig toe op de bescherming van privacy en 
treden we streng op tegen cyberpesten en onaanvaardbare omgang met het 
internet. Mediawijsheid hierin is geboden. We betrekken hierin ook onze ouders. 
Dit moet en zal nog meer aandacht van ons gaan vergen.

ICT biedt ook vele mogelijkheden om de diversiteit van kinderen beter te be-
dienen, in kleine scholen kwaliteit te kunnen bieden en het klassenmanagement 
van leerkrachten te ondersteunen.
Onze fi nanciële en materiële beperkingen om deze ambities te bereiken, zullen 
getackeld moeten worden als het gaat over glasvezel, devices en programma’s. 
Ook daarover leest u meer in het hoofdstuk ‘Strategische thema’s’.

Als het aan 
onze kinderen lag:

een keer per maand een naschoolse activiteit organiseren
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Bevolkingskrimp
Een kernachtige trend waarmee we ook in de komende 
jaren te maken hebben, is het krimpen van de bevolking. 
In verschillende regio’s in Nederland daalt het aantal inwo-
ners en daarmee ook het aantal leerlingen. De prognose 
voor heel Nederland is dat er in 2020 er 140.000 leerlingen 
minder op de basisschool zullen zitten dan in 2012 het geval 
was. Voor het basisonderwijs betekent dat een verlies van 
7.000  arbeidsplaatsen. Het wordt steeds moeilijker om kleine 
scholen in stand te houden en daarbij de hoogste onderwijs-
kwaliteit te garanderen. 

Ook de regio Rivierenland is onderhevig aan een sterke be-
volkingskrimp. In onderstaande schema is het dalend leerling-
aantal van Onderwijsgroep Spoenk inzichtelijk gemaakt. 0
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Sommige van onze scholen ontwikkelen zich gunstiger 
dan te voorzien viel. 

Om kwalitatief hoogwaardig, betaalbaar, bereikbaar en 
toegankelijk onderwijs te kunnen blijven bieden in Neder- 
Betuwe dient er lokaal en regionaal – en bij voorkeur 
binnen het samenwerkingsverband BePO – te worden 
samengewerkt. We hebben elkaar nodig. De krimp lossen 
we als onderwijsgroep niet alleen op.

Onderwijsgroep Spoenk en Stichting Fluvium hebben door 
de personele unie daarop al voorgesorteerd, maar er zal 
in de toekomst nog naar intensievere samenwerking met 
andere besturen gezocht moeten worden.

In de jaren van dit strategisch beleidsplan zal zowel inter-
bestuurlijk als met de gemeente zeer planmatig en stra-
tegisch overleg gevoerd moeten worden. Zodat wij erin 
slagen om ondanks de krimp onze ambities ten aanzien 
van zo thuisnabij mogelijk onderwijs te blijven realiseren.
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Duurzaamheid, frisse en gezonde scholen
Een van de grootste uitdagingen voor Onderwijsgroep 
Spoenk zal de komende jaren de verduurzaming, fl exibili-
sering, verfrissing en gezondmaking van onze gebouwen 
zijn. Uit onderzoek is gebleken hoe belangrijk de directe 
omgeving is voor kinderen die volop in ontwikkeling zijn. 
Een gezond en goed gebouw heeft positieve effecten op 
het zijn, het welbevinden en het leren van kinderen . Maar 
ook op hun leerkrachten, die eveneens dagelijks in het 
gebouw verblijven. 

Duurzaamheid zit hem niet alleen in het verbeteren van 
de gebouwen, maar ook in het gedrag van de gebruikers. 
Door goed energiebeheer kan al veel gedaan worden. We 
hebben de hier afgelopen jaren al veel in kunnen verbete-
ren, maar nu we sinds 2015 zelf de gebouwen in beheer 
hebben, gaan we met de gemeente serieus aan de slag 
om onze ambities te verwezenlijken.

We zullen steeds kritisch zijn bij nieuw- en verbouw. Wel-
ke materialen worden gebruikt, welke warmte hebben we 
werkelijk nodig en wat is het beste licht. Er is in de laatste 
jaren veel onderzoek gedaan naar de verhouding tus-
sen het schoolgebouw en het functioneren en leren van 

kinderen. Door onderzoek in samenwerking met gemeenten 
en provincie heeft Stichting Fluvium een goed beeld gekregen 
van waar we nu staan (Business case; consortium 1000 scho-
len 2014). Onderwijsgroep Spoenk lift mee op de inzichten 
van Fluvium. Het komend jaar zal cruciaal zijn voor het maken 
van goede toekomstplannen.

Onderwijsgroep Spoenk en 
de Inspectie van Onderwijs
Een nieuwe ontwikkeling is dat bij een goedlopende interne rou-
tine omtrent de zelfevaluatie, de inspectie meer op afstand gaat 
en blijft: er kan zelfs meer regelvrijheid worden afgesproken. In 
het nieuwe waarderingskader kan dit met de bestuurder worden 
afgestemd. De inspectie zal dan meer uit gaan van (verdiend) 
vertrouwen.

Stichting Fluvium had de interne zelfevaluatie, door middel van 
een eigen auditgroep al hoog op de ontwikkelagenda geplaatst. 
Scholen konden de interne audit op eigen aanvraag laten uit-
voeren, bijvoorbeeld ter voorbereiding van een inspectiebezoek. 
Ook werd interne auditing uitgezet door de bestuurder, bij gere-
de twijfel omtrent kwaliteit van onderwijs. De eerste kinderziek-
tes zijn er nu uit en de eerste resultaten waren uitstekend. Ook 
Onderwijsgroep Spoenk wil profi teren van deze resultaten en wil 
de weg naar meer zelfregulatie inslaan.

Van groot belang is in de toekomst dat onze scholen van tijd tot 
tijd meer zelfbewust kwaliteit van onderwijs, opbrengsten en het 
pedagogisch-didactisch handelen tegen het licht houden, los van 
enig bezoek van de inspecteur. Een zichzelf respecterende school 
wil weten of het goede gedaan wordt en met welke resultaten. 
De zelfevaluatie wordt niet alleen door de school zelf gedaan, ze 
wordt daarin ondersteund door de interne auditgroep, bestaande 
uit directeuren, IB-ers, een externe adviseur en seniorleerkrach-
ten. Deze auditgroep is inmiddels unie-overstijgend ingericht.

Onderwijsgroep Spoenk is van mening dat bij evaluatie breder 
gekeken dient te worden dan naar de opbrengsten van taal 
en rekenen en wil op het totaal van haar missie, visie en kern-
waarden beoordeeld worden. Zowel de inspectie als de interne 
auditgroep willen we als een kritische vriend zien, die waardering 
uitspreekt, waar dat past en op mogelijkheden wijst, waar verbe-
teringen aan de orde zijn.

Onderwijsgroep Spoenk staat in dat punt niet alleen:
‘Schoolbestuurders zijn eindverantwoordelijk voor de kwali-
teit,’ zegt Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad. ‘Wij 
willen graag dat schoolbesturen en scholen daar zelf aan wer-
ken, bijvoorbeeld met goede zelfevaluaties. Als de kwaliteits-
zorg op een school op orde is, kan de inspectie ‘critical friend’ 
zijn en op afstand blijven.’

Als het aan 

onze kinderen lag:

zwembad met hoge 

 glijbaan, een tuin 

in iedere klas en 

wc-bril verwarming



7
Per thema worden opvattingen beschreven zoals deze zijn 
‘ontstaan’ door goed te luisteren naar alle belanghebben-
den en door goed de trends geïnterpreteerd te hebben. 
De strategische doelen worden in de bijlage ‘Kwaliteits-
kaarten Spoenk‘ verbonden met de succesfactoren en 
kritische indicatoren.

Welke thema’s gaan in de komende vier jaar de koers van Onderwijsgroep 
Spoenk bepalen? In het voorgaande hebben wij u als lezer meegenomen in 
het proces waarin we tot de 7 strategische thema’s zijn gekomen. Volgens ons 
bepalen deze of we als onderwijsorganisatie tot 2020 het echt goed hebben 
gedaan. De kritische succesfactoren zullen daarin bepalend zijn.
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Brede doorgaande leer- en ontwikkellijn
Elke kind is anders en kent andere ontwikkelingsbehoeften. Het kind leert altijd en 
overal, het houdt niet op bij de school. De school dient daarom in continu contact 
te staan met de naaste omgeving, met de hele wereld. Spoenk biedt onderwijs dat 
tegemoetkomt aan de ontwikkelingsbehoeften van het kind, waarbij diens talenten 
en mogelijkheden centraal staan. Vanuit een handelingsgerichte benadering wordt 
een samenhangend en sluitend aanbod bewerkstelligd. 
Dat betekent in de scholen van Spoenk niet alleen een doorgaande pedagogische en 
educatieve lijn, maar ook een doorgaande lijn op het gebied van zorg en ontspan-
ning. 

Met (keten-)partners in het voorschoolse en in het VO wordt omwille van de onon-
derbroken ontwikkeling voortdurende afstemming gepleegd. Hier kan, ondanks de 
interventies van voorgaande jaren nog veel verbeteren.

Om daadwerkelijk doorgaande lijnen te realiseren moet de gehele onderwijsomge-
ving van het kind op afstemming gericht zijn, opdat er zo min mogelijk drempels en 
hobbels ervaren worden. Die afstemming vindt zowel inhoudelijk als organisatorisch 
plaats. Wat we de leerlingen nu en in de toekomst moeten aanleren is immers van 
een andere orde dan we traditioneel gewend zijn vanuit het denken over leerstof-
gebieden en werkvormen. Bijvoorbeeld op het gebied van ICT en de veranderende 
inzichten omtrent kennis en het verzamelen van die kennis. 

Naast feitenkennis worden verzamelvaardigheden en het kunnen construeren van 
kennis steeds belangrijker. De vaardigheden die leerlingen daarvoor nodig hebben, 
het kunnen koppelen van kennisgebieden aan elkaar en het leren uitwisselen met 
anderen – opdat de eigen informatieschat groeit – is een basisvereiste om de lesstof 
eigen te kunnen maken (21ste-eeuwse vaardigheden).

Ook op het gebied van hoe (het brein van) een kind zich ontwikkelt, hebben we 
heden ten dage veel nieuwe inzichten aangereikt gekregen. Dachten we lang dat dit 
lineair ging, die opvatting zijn we inmiddels allang voorbij. Nu denken we in ‘ont-
wikkelingsleeftijd’, dat is echt iets anders dan de kalenderleeftijd. Toch zijn veel van 
onze scholen daar nog op ingericht. De ‘meedenkers’ uit de diner pensants waren 
daar ook heel expliciet over. 

Het wordt in de komende vier jaren een grote uitdaging om meer vanuit de 
 ontwikkelingsleeftijd het kind te benaderen en het onderwijs te (re-)organi-
seren. Elk kind verdient ruimte en tijd om zich naar eigen behoeftes/inzichten 
te  ontwikkelen. Immers, samen met de leerkracht is het de spil van zijn eigen 
ontwikkelingsproces.

Onderwijsgroep Spoenk neemt zich ter harte dat het verantwoordelijk is voor een 
breed aanbod aan kinderen voor volledige talentontwikkeling:

•  creatieve vakken

•  cultuureducatie

•  bewegen en gezondheid

•  vreemde talen

•  wetenschap & techniek en ICT

•  fi losoferen

Scholen kunnen niet al deze domeinen tot hun speerpunt maken, maar daar wel 
keuzes in bepalen. Dan hebben ouders ook iets te kiezen!
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onze kinderen lag:

mag er veel meer 
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Als het aan 
onze kinderen lag:

elke vrijdag hardlopen, een moestuin en een  grotere gymzaal



Passend Onderwijs
De dialogen aan tafel (diner pensant 
Passend Onderwijs van 8 september 
2015) waren pittig en veelzeggend. 
Ieder kind heeft recht op goed 
onderwijs en de school heeft daar 
een grote verantwoordelijkheid in. 
Het onderwijs moet uitgaan van de 
mogelijkheden die elk kind heeft, 
niet van zijn beperkingen. Versterk 
datgene dat goed is en zie toe dat 
het mindere daarop meelift. Laat 
hierin het educatief partnerschap 
een grotere ondersteunende rol 
spelen.

Kortweg gezegd wordt door de Wet 
op Passend Onderwijs de zorgplicht 
bij de besturen gelegd. Alle scholen 
zijn verantwoordelijk om voor alle 
leerlingen die extra ondersteuning 
behoeven een goede onderwijsplek 
te bieden. Dat kan op de eigen 
school, een andere reguliere basis-
school of een school voor speciaal 
(basis)onderwijs. 

Onderwijsgroep Spoenk neemt de doelen van de Wet op Passend Onderwijs 
zeer serieus:

1 Duidelijkheid over toewijzing extra ondersteuning
BePO heeft in het ondersteuningsplan vastgelegd welke ondersteuning de 
 scholen in het samenwerkingsverband bieden en welke leerlingen in aanmerking 
komen voor extra ondersteuning. De scholen van Onderwijsgroep Spoenk heb-
ben in hun schoolondersteuningsprofi el (SOP) aangegeven wat hun mogelijk-
heden zijn om alle leerlingen passende plekken te bieden.

2 Scholen (besturen) hebben zorgplicht
Voor Spoenk betekent dit dat zij verantwoordelijk is om voor alle leerlingen die 
extra ondersteuning nodig hebben, maar niet door haar eigen scholen bediend 
kunnen worden, een passende plek te zoeken. Het gaat daarbij om leerlingen 
die nieuw worden aangemeld én leerlingen die al op school zitten De passende 
plek wordt in overleg met de ouders gezocht. De plusconsulenten van BePO 
worden hier intensief bij betrokken.

Onderwijsgroep Spoenk heeft zich voorgenomen om samen met andere bestu-
ren te onderzoeken of het mogelijk is via speciale arrangementen – vanuit spe-
ciaal (basis)onderwijs – voor specifi eke kinderen toch onderwijs binnen de eigen 
school te kunnen verzorgen, zodat lange reistijden voorkomen kunnen worden.

3 Goede leerkrachten voor de klas
Goed onderwijs en goede extra ondersteuning van een leerling in de klas staat 
of valt met het vakmanschap van de leerkracht. In Onderwijsgroep Spoenk staat 
de leerkracht niet alleen: hij of zij werkt samen met het team, de directeur, de 
intern begeleider en met het samenwerkingsverband. De leerkracht heeft een 
goede relatie met de ouders. Binnen de stichting zal nog meer specifi eke experti-
se dan nu aanwezig moeten zijn ten aanzien van dyslexie, dyscalculie, gedrag en 
specifi eke leerstoornissen, willen wij thuisnabij onderwijs mogelijk maken.

4 Geen thuiszitters
Alle kinderen verdienen een plek in het onderwijs. De afgelopen jaren is van 
overheidswege hard gewerkt aan het terugdringen van het aantal thuiszitters. 
Met Passend Onderwijs wordt dit terugdringen nog extra benadrukt door zorg-
plichtige scholen te stimuleren passende onderwijsmogelijkheden te ontwikkelen 
voor kinderen die dat hard nodig hebben. In onze regio hebben we goed zicht 
op de cijfers (verslag Leerplichtzaken 2015). Landelijk staan we er goed voor. 
Alles moet erop gericht zijn dit ook zo te houden.

5 Betere afstemming tussen onderwijs en zorg
Afstemming met de gemeente wordt steeds belangrijker. Gemeenten hebben 
nu al taken die van belang zijn voor het realiseren van Passend Onderwijs, zoals 
leerlingenvervoer, onderwijshuisvesting en leerplicht. Vanaf januari 2015 zijn 
daarbij gekomen Jeugdhulp en bevordering van participatie en maatschappelijke 
ondersteuning. Door goede afspraken met elkaar te maken kan ondersteuning 
vanuit de gedachte ‘Eén kind, één plan’ worden gerealiseerd. Onderwijsgroep 
Spoenk ondersteunt dat van harte.

(Naar: Passendonderwijs.nl)
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‘Passend Onderwijs’:

Het kind leert altijd en 

overal, het houdt niet op 

bij alleen de school. 



Educatief partnerschap
Ouders zijn de belangrijkste experts op het gebied van 
hun eigen kinderen. Het onderwijs moet veel meer gebruik 
maken van die expliciete kennis, zo stellen de belangheb-
benden. Educatief partnerschap zal het onderwijs nog 
meer verrijken. Zonder op de stoel van de onderwijspro-
fessional te willen gaan zitten, wil de ouder partner zijn in 
het ontwikkelingsproces van het kind.

Ouderbetrokkenheid is niet nieuw in het onderwijs. 
Door alle jaren heen hebben ouders zich op verschillende 
manieren betrokken gevoeld en getoond bij de school van 
hun kinderen. 

Wel zijn de opvattingen over de mate van betrokkenheid 
in relatie tot de geleverde kwaliteit van school relatief 
nieuw. Wetenschappelijk is aangetoond dat innige samen-
werking tussen ouders en school bijdraagt aan een betere 
ontplooiing van het kind. Goede contacten tussen school, 
ouders en de kinderen werken door in de kwaliteit van de 
school en komen ten goede aan de leerprestaties en de 
maatschappelijke ontwikkeling van het kind.

Bron: De Cascade, Opinieblad 
St. Cosmicus, maart 2012

Thuis en op school opvoeden en onderwijzen kunnen niet 
los van elkaar worden gezien. Om kinderen alle kansen 
te bieden, dienen ouders en onderwijsprofessionals de 
handen ineen te slaan. En wel zodanig dat er een gelijk-
waardige samenwerking ontstaat – lees educatief partner-
schap. Didactisch en pedagogisch zijn school en ouders 
gelijkwaardig en gezamenlijk verantwoordelijk voor de 
ontwikkeling van het kind. Ook ketenpartners als kinder-
opvang, jeugdzorg, plusconsulenten BePO en bibliotheek 
worden gerekend tot educatieve partners van Onderwijs-
groep Spoenk.

Onze visie op de diverse begrippen, die in Onderwijsland 
gebruikt worden, willen we hier verduidelijken:

• ouderbetrokkenheid

• ouderparticipatie

• educatief partnerschap

Ouderbetrokkenheid is de betrokkenheid van ouders 
bij de opvoeding en het onderwijs van hun kind, zowel 
thuis als op school. Bij Ouderparticipatie is daarnaast 
ook sprake van actieve deelname van ouders aan school-
activiteiten.
Grofweg kunnen ouderbetrokkenheid en -participatie in 
vier niveaus verdeeld worden:
1  Ouders zorgen voor een positieve thuissituatie, 

 stimulerend voor de ontwikkeling van het kind.
2  Ouders nemen actief deel aan het maken van 

 schoolwerk (huiswerk, spreekbeurten, werkstukken 
e.d.).

3  Ouders helpen bij activiteiten op school.
4  Ouders denken en praten mee op het gebied van 

schoolbeleid (medezeggenschap).

Educatief partnerschap is daarbovenop de gelijkwaardige 
relatie die ouders en school aangaan om gezamenlijk het 
optimum te bereiken waarin het kind het best fl oreert. 
Daartoe is nodig dat de visie op opvoeding en leren op 
elkaar afgestemd is. Een goede communicatie is daarbij 
essentieel, beide partijen dienen elkaar op de hoogte te 
houden over het reilen en zeilen van het ‘gezamenlijke’ 
kind. Het leef- en leerproces wordt nauwgezet door beide 
partijen gevolgd en besproken.

Educatief partnerschap is een pijler voor kwalitatief goed 
onderwijs en vraagt inspanning van beide kanten. Zoals 
in elke relatie is partnerschap een uitdaging, net als de 
concrete invulling van de gezamenlijke verantwoordelijk-
heid. Onderwijsgroep Spoenk wil deze de komende jaren 
volledig aangaan.
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Uit Diner Pensant ‘Educatief Partnerschap’:
Kindgesprekken zijn een voortdurende vorm van 

educatief partnerschap, die aansluiten bij het partnerschap met ouders. Kinderen kunnen heel goed verwoorden wat zij nodig hebben.



Vakmanschap: state-of-the-art
Het hedendaagse onderwijs vraagt om hedendaagse 
onderwijzers!
De basis van goed onderwijs is een goede leerkracht. 
Daarom verdient een gerichte aanpak van professionalise-
ring een structurele plaats binnen het onderwijs.

en toekomstig onderwijs en de verwachtingen van onze belang-
hebbenden. Eigen initiatief en proactiviteit hierin wordt van harte 
gestimuleerd. 

Goede leerkrachten laten door voorbeeldgedrag – door zelf lerende 
te blijven, in ontwikkeling te zijn – aan hun leerlingen zien dat er 
altijd geleerd wordt. Het leren houdt nooit op, hoe oud je ook bent. 
De school is voor jong en oud één grote leergemeenschap.

Onderwijsgroep Spoenk wil in de komende jaren nog meer zicht 
krijgen op de bijzondere kwaliteiten die de medewerkers binnen de 
personele unie hebben. 
Binnen het huidige personeelsbeleid hebben we al aardig zicht op 
de competenties van de medewerkers. We willen echter ook de vele 
extra talenten, ambities en vaardigheden in zicht krijgen. Om deze 
vervolgens ten volle te benutten en te versterken (talentontwikke-
ling) en effi ciënter in te zetten.

Ook hierin waren onze stakeholders duidelijk: de leerkracht 
moet het doen en doet er toe. Samen met de leerling geeft 
hij of zij – in samenspraak met zijn collega’s en leiding-
gevende – vorm aan het ontwikkelingsproces. Met de juf 
of meester gaat het kind de relatie aan die nodig is om 
optimaal tot leren te komen. De kwaliteit van het vakman-
schap is bepalend voor het succes daarin. ‘State-of-the-art’ 
zijn in didactiek, klassenmanagement en het begeleiden van 
leerprocessen, het (vroegtijdig) signaleren van behoeftes en 
daarop anticiperen zijn succesfactoren in de ontwikkeling 
van het kind.
Daarnaast hebben we hoge verwachtingen van de profes-
sionele relatie met ouders en collega’s.

Ondanks dat er de laatste jaren door krimp en nieuwe 
ontwikkelingen veel druk op de schouders van onze leer-
krachten is gekomen, hebben de meesten toch actief aan 
hun professionaliteit gewerkt. De komende jaren zal dat nog 
intensiever worden. Daarnaast zullen veel senior leerkrachten 
onze organisatie verlaten en lekt daardoor veel ervaring 
weg. Tegelijkertijd hopen we ook nieuwe talenten aan ons te 
kunnen binden, wanneer de krimp gaat afvlakken.
We blijven vorm en inhoud geven aan het mede opleiden 
van wo-, hbo- en mbo–studenten, door intensieve con-
tacten met opleidingen, speciaal opgeleide opleiders en 
coaches. En van het creëren van zoveel mogelijk werk-/leer-
plekken. Het betreft immers onze toekomstige collega’s.
Binnen ons personeelsbeleid zal vooral het professionalise-
ringsbeleid en werving en selectie nog meer aandacht gaan 
vragen.

Veranderingen in het Inspectiekader, een veranderende 
cao, het leerkracht- en schoolleidersregister zijn extra 
aansporingen om de komende tijd versterkt te werken 
aan het vergroten van zowel het algemene vakmanschap 
als de diversiteit in expertise. Ons pedagogisch-didactisch 
handelen zal nog scherper afgestemd moeten worden op 
het niveau, de behoefte en het tempo van de leerlingen, 
die nog actiever betrokken moeten worden bij de leerstof 
en hun eigen ontwikkelingsproces. Alleen leerkrachten die 
met een grote diversiteit kunnen ‘handelen’, zullen op onze 
scholen gedijen.

Om state-of-the-art te worden én te blijven, is het onze 
taak al onze medewerkers zo te ondersteunen dat zij 
ook kunnen voldoen aan de eisen van het hedendaags 
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‘Educatief Partnerschap’:

Maak kinderen meer 

onderdeel van hun 

eigen ontwikkeling!



Professionele leergemeenschap
Van oudsher was het onderwijs sterk gericht op het overdragen van kennis en 
het aanleren van de vaardigheden die nodig waren om een eerbare en produc-
tieve burger van onze maatschappij te worden. Het hedendaags onderwijs is 
veel meer dan dat geworden. De individualisering, de niet meer weg te denken 
communicatietechnologie, de globalisering – er bestaan werkelijk geen afstan-
den meer – zij bewegen de hedendaagse leerkracht tot het herzien van oude 
waarden. Grenzen worden verlegd en onderwijsorganisaties worden uitgedaagd 
tot steeds grotere fl exibiliteit en aanpassingsvermogen. Als we iets zeker weten, 
is het dat alles continu verandert! Dit vraagt van ons om veel meer dan vroeger 
een lerende organisatie te worden.

Bij een lerende organisatie gaat het om goed personeelsbeleid, professionele 
ruimte voor leraren, ruime carrièremogelijkheden, eigenaarschap, (zelf-)refl ectie 
en scholing.

naar: School aan Zet
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Uit Diner Pensant 
‘Educatief Partnerschap’:
Mijn kind verdient de beste leerkracht!’

Ouders zijn heel 
duidelijk hierover.

Onderwijsgroep Spoenk heeft de afgelopen jaren al 
stappen gezet in die richting: gemeenschappelijke 
studie dagen, kwaliteitskringen, traject met School aan 
Zet ‘Samen Leren Inhoud Geven’, gemeenschappelijke 
opleidingstrajecten en gerichte inzet van prestatiebox-
middelen. We willen ons echter nog meer ontwikkelen tot 
een stichting waarin professionals het leren met en van 
elkaar als uitgangspunt nemen (duurzaam leren). Onze 
professionals refl ecteren regelmatig op het eigen handelen 
en zoeken hierin nadrukkelijk de mening van de ander. 
Men deelt kennis en zoekt actief naar verbeteringen van 
het onderwijs. Opdat kinderen nog beter begeleid kunnen 
worden in hun ontwikkelingsproces, nog beter geholpen 
kunnen worden bij het leren. 

Belangrijk in een professionele gemeenschap is eigenaar-
schap. De beruchte eilandencultuur is verwezen naar het 
verleden: iedereen voelt zich verantwoordelijk voor het 
collectieve resultaat.

Kennisdeling en/of bespreking van casuïstiek (kwesties of 
vraagstukken uit de dagelijkse praktijk) is vanzelf sprekend 
met collega’s in en buiten de school en/of stichting. 
Duurzaam leren, collectief leren, refl ectie en feedback op 
de eigen onderwijspraktijk is een tweede natuur van onze 
medewerkers geworden. Dit geldt voor alle lagen in onze 
organisatie, ook de centrale directie, de bestuurder en de 
Raad van Toezicht.

(zie bijlage ontwikkelmodel School aan Zet)



Uitdagend werkgeverschap en gedeeld leiderschap
De Raad van Toezicht en het bestuur scheppen kaders die richtinggevend 
zijn, maar niet beknellend werken (Toezichtskader personele unie). Ze facilite-
ren, monitoren en borgen dat bovenstaande voornemens – uitgewerkt in de 
 Kwaliteitskaarten – de komende vier jaar tot stand komen.
Ze geven aan waar de verantwoordelijkheden liggen en op welke wijze deze 
worden verantwoord. Zodat alle functionarissen rolvast hun werk kunnen doen, 
op een dusdanige manier dat elke onderwijsprofessional zich gewaardeerd weet 
en zich tot het uiterste inspant het goede te doen. Onze kleine stichting – zelfs 
de totale personele unie – kent een zeer platte organisatiestructuur. Daarmee 
beheersen wij kosten en kunnen we door intensieve samenwerking kwalitatief 
onderwijs in kleine kernen aanbieden. Daarvoor zal in de toekomst nog inten-
siever dan nu op alle niveaus samengewerkt dienen te worden. Zo dient ook 
continu leiderschap tot laag in de organisatie vertoond te worden. 

Binnen Onderwijsgroep Spoenk is be- en aansturen van processen en het 
toezicht daarop houden, gebaseerd op het vertrouwen in de mens. De mens 
die ruimte nodig heeft om het beste te geven en tot bloei te komen. Ruimte 
geven leidt tot ontplooiing in de meest brede zin, waardoor zelfvertrouwen en 
zelfregulering toenemen. Elke professional voelt zelf de verantwoordelijkheid het 
goede te willen doen, mooie resultaten te halen en de kwaliteit op peil te hou-
den. De professional die ruimte ervaart, is trots op wat hij doet. Hij is van grote 
betekenis voor de ander, voor de organisatie.

Zeer waarschijnlijk zal er bestuurlijk nog naar nieuwe partners gezocht moeten 
worden om slagkracht te behouden naar de toekomst. Ook die vormen van 
nauwere samenwerking worden de komende vier jaar onderzocht.

Daarom moet in de komende jaren het accent worden gelegd op de vragen:

• doen wij het goede? Dat is iets heel anders dan het goed willen doen

• doen wij de dingen die we moeten doen

• zitten onze missie, visie en kernwaarden in onze bloedbanen

• wordt er voldoende eigenaarschap op alle niveaus genomen

• is onze organisatie fl exibel en sterk genoeg?
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Uit Diner Pensant 

‘Uitdagende werkgevers 

en leerkrachten 

state-of-the-art’:

‘Goede werkgevers zijn 

zij die weten wat er op 

de werkvloer gebeurt’



Duurzame huisvesting en 
voorzieningen
De scholen zijn de uithangborden 
van onze organisatie. Zij dienen 
er fris en modern uit te zien. De 
kinderen vonden dat er op dat 
gebied nog veel moest gebeuren. ‘Er 
hoeft niet een viering te zijn, om de 
school een beetje te versieren’, zei 
een jongen uit groep 7. De belang-
hebbenden gaven aan dat een likje 
verf bij sommige scholen ook geen 
kwaad kan. De afgelopen jaren heeft 
Onderwijsgroep Spoenk gedaan wat 
ze kon om scholen zo goed mogelijk 
te voorzien van goede huisvesting 
en goede voorzieningen, ondanks 
structureel te lage materiële bekosti-
ging vanuit het rijk. Sinds 2015 is ze 
ten aanzien van de investeringen in 
gebouwen niet meer volledig afhan-
kelijk van gemeentebeleid.

Onze doelstelling is en blijft te zorgen voor frisse, duurzame en volledig op de 
onderwijseisen aangepaste, fl exibele gebouwen. Gezien de grote bevolkings-
krimp in de komende jaren zal opnieuw kritisch gekeken moeten worden naar 
alle voorhanden gebouwen. Daartoe zullen de eerste plannen met de gemeente 
in 2016 tot stand komen, al het benodigde voorwerk is gedaan. Medegebruik 
moet nog meer worden gestimuleerd. Kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en de 
bibliotheek in huis werden in de diner pensants met name genoemd. 

Opwekking van duurzame energie door bijvoorbeeld zonnepanelen wordt in 
de plannen rondom de gebouwen met de gemeente uiteraard meegenomen. 
Specifi ek ten aanzien van voorzieningen werd vooral het ICT-netwerk genoemd. 
Om alle devices in de toekomst aan te kunnen, zouden alle scholen aangeslo-
ten moeten worden op glasvezel. Een grote uitdaging in buitengebieden van 
gemeente Neder-Betuwe.

Onderwijsgroep Spoenk onderschrijft volledig de opvattingen van haar belang-
hebbenden en zal in de komende vier jaren nog sterker inzetten op het verbete-
ren van de huisvesting en voorzieningen. Gezien de bevolkingskrimp in Rivieren-
land en de gemeentelijke ambitie om openbaar onderwijs aan te bieden in elke 
dorpskern, is veelvuldig overleg met elkaar nodig. Onderwijsgroep Spoenk wil 
nadrukkelijk partner zijn in het accommodatiebeleid van de gemeente.

Onderwijsgroep Spoenk wil dus haar schoolgebouwen steeds fl exibeler (ver-)
bouwen, inzetten en afstemmen op onderwijsconcepten, bevolkingskrimp en de 
omslag naar een professionele leergemeenschap. Het gebouw dient onderge-
schikt te worden gemaakt aan onderwijsdoelen, in plaats van het als voldongen 
feit te aanvaarden.
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Als het aan 
onze kinderen lag:

meer toneel- en buiten-lessen, geen huiswerk en draaistoelen met leuning
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Met het hiernaast staand devies 
leggen we ons strategisch beleid 
voortdurend langs de lat ‘Doen 
wij het goede?’ Is ons onderwijs er 
elke dag op gericht om het beste te 
bieden aan de kinderen die ons zijn 
toevertrouwd? Het strategisch be-
leidsplan 2016-2020 geeft richting 
aan het beleid van Onderwijsgroep 
Spoenk en zal in de komende tijd 
uitgewerkt worden in meer concrete 
thematische beleidsplannen en 
werkplannen.

De schoolplannen zijn een ‘afgeleide’ van het strategisch beleid in de komende 
vier jaren. Het ‘echte werk’ vindt immers dagelijks plaats in de scholen. Aan de 
directeuren de schone taak om evenwicht te zoeken tussen dit plan, de stra-
tegische thema’s en de ambities van hun eigen scholen. Voor laatstgenoemde 
geldt binnen Onderwijsgroep Spoenk ruimte voor eigen invulling, passend bij de 
‘couleur locale’.

In relatie tot de fi nanciën: de doelstellingen uit het strategisch beleidsplan 2016-
2020 worden doorvertaald in het fi nancieel meerjarenperspectief voor dezelfde 
periode. Los van alle ambities blijft de opdracht fi nancieel gezond en in control 
te zijn.

Vol vertrouwen en boordevol eerzucht zien wij de toekomst tegemoet. ‘Alle 
aandacht voor onze kinderen’ is een belofte aan onszelf opgelegd en een con-
tract met onze stakeholders.

Drs. A. Burlet, bestuurder, voorzitter centrale directie
Drs. F. ter Haar, lid centrale directie

Neder-Betuwe,
December 2015

‘Om het onderwijs 

de goede richting in te 

krijgen, is de  strategie 

eenvoudig. Als we niet 

de goede kant opgaan, 

moeten we  omdraaien.’

Ik, de leraar

Marcel van Herpen
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Tot slot
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Als het aan 

onze kinderen lag:

meer wereldwijde talen 

en regelmatig een bedrijf 

bezoeken
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‘Kwaliteitskaarten Spoenk’
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Doelstellingen Succesfactoren en kritische indicatoren Tijd

1 Onderwijsgroep Spoenk heeft op alle 
scholen een brede doorgaande leer- en 
ontwikkellijn voor elk kind.

Elke school scoort op de inspectienormen voldoende tot 
goed ten aanzien van doorgaande lijn en afstemming.

Elke school van Onderwijsgroep Spoenk onderhoudt warme 
contacten met voor- en naschoolse partners (ketenpartners) 
en stemt met hen de visie én het programma af.

Totale periode

idem

2 Spoenkscholen onderscheiden zich in 
een (aantal) van de domeinen zoals 
beschreven op pagina 23

Elke school heeft een cultuureducatiebeleidsplan, opgeleide 
coördinatoren en leerkrachten, en werkt met portfolio.

Elke school maakt in het nieuwe schoolplan onderschei-
dende keuzes in het genoemde brede pakket, conform de 
populatie/onderwijskundige identiteit.

2017

2016

3 Binnen de onderwijsgroep zal voldoen-
de expertise aanwezig zijn (of binnen 
gehaald worden) zodat kinderen zoveel 
mogelijk op een reguliere basisschool 
kunnen blijven.

Elke school heeft expliciet een programma voor kinderen 
met specifi eke ondersteuningsvragen.

Elke school heeft (binnen haar bereik) voldoende experts.

Totale periode

idem

4 Alle scholen hebben een actief program-
ma voor het vergroten van veiligheid 
van kinderen. Dan pas is immers ontwik-
keling mogelijk.

Elke school heeft niet alleen een veiligheidsbeleidsplan 
conform inspectienormen, maar kent daar aantoonbare 
prioriteit aan toe.

Totale periode

5 Alle scholen en de totale onderwijsgroep 
hebben een opbrengst- en kwaliteits-
gerichte cultuur, waarin een continue 
verantwoording vanzelfsprekend is.

Elke school en de onderwijsgroep verantwoordt intern en 
extern haar opbrengsten, analyseert en stelt haar beleid bij: 
onderdeel van het managementgesprek/jaarverslag.

Elke school heeft minstens een basisarrangement en 1⁄3 deel 
van de scholen haalt inspectienorm goed.

Totale periode

2020

6 In Spoenkscholen is evenveel aandacht 
voor kinderen met ondersteunings-vra-
gen als voor toptalenten.

Elke school heeft expertise in en programma’s voor 
 excellente kinderen en kinderen met specifi eke talenten/
behoeftes.

2020

7 In Spoenkscholen worden zoveel 
mogelijk leergebieden ondersteund met 
informatietechnologie.

Elke school heeft een eigen ICT-beleidsplan, gebaseerd op 
het ICT-beleidsplan van de personele unie 2016.

2016

8 Omdat in onze huidige en toekomsti-
ge maatschappij ICT niet meer weg te 
denken is, worden onze kinderen op die 
ontwikkeling gedegen voorbereid

Alle scholen hebben uitgewerkte ICT-leerlijnen. 2016-2020

Brede doorgaande leer- en ontwikkellijn



2

3

33

Doelstellingen Succesfactoren en kritische indicatoren Tijd

1 Realistische en ambitieuze invulling van 
de zorgplicht van de onderwijsgroep.

Realistische en ambitieuze schoolondersteuningsplannen.

Geen thuiszitters.

Totale periode

2 Meer expertise op onze scholen en/of 
binnen de onderwijsgroep, bij voor-
keur in samenwerking met het speciaal 
(basis-)onderwijs, zodat kinderen meer 
thuisnabije ondersteuningsarrangemen-
ten krijgen.

Samenwerkingsprojecten (met SO en SBO) op scholen 
voor specifi eke doelgroepen.

Verwijzigingspercentage niet hoger dan 2%.

Voorkomen van onnodig leerlingenvervoer.

Totale periode

3 Vakmanschap bij leerkrachten ten 
aanzien van diversiteit, (vroegtijdige) 
signalering, analyse en ondersteuning – 
Alle aandacht voor onze kinderen.

Verdere professionalisering op deelexpertises herkenbaar in 
schoolplan en inzet prestatieboxmiddelen.

Totale periode

4 Verdiepte samenwerking met onze 
partners in het samenwerkingsverband 
BePO in de opvang en doorverwijzing 
van kinderen.

Actieve betrokkenheid van bestuurder/centrale directie, 
directeuren en leerkrachten binnen BePO werkgroepen.

Totale periode

5 Inzet van digitale mogelijkheden om 
Passend Onderwijs vorm te geven.

Structurele uitbouw van huidige experimenten als de 
 digitale plusklas binnen Stichting Fluvium, de personele 
unie en BePO.

2016/2017

Doelstellingen Succesfactoren en kritische indicatoren Tijd

1 Onderwijsgroep Spoenk kent educatief 
partnerschap op onderwijsgroep- en 
schoolniveau.

De scholen hebben Ouderpanels die fungeren als de 
 thermometer van educatief partnerschap.

2017-2019

2 Kinderen maken een wezenlijk onder-
deel uit van het partnerschap.

Alle scholen hebben leerlingenraden ingericht. 2016/2017

3 Educatief partnerschap staat op 
 onderwijsgroepniveau hoog op de 
 organisatie-ontwikkelagenda in de 
komende vier jaren.

Oudertevredenheid scoort op al onze scholen 
voldoende tot goed.

Kindtevredenheid scoort voldoende tot goed.

Beleidsplan educatief partnerschap.

Totale periode

2017

Passend onderwijs

Educatief partnerschap
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Doelstellingen Succesfactoren en kritische indicatoren Tijd

1 Spoenkmedewerkers zijn competent en 
actualiseren steeds hun kennis en vaardig-
heden.

Update plan voor professionalisering, werving en selectie. 
Startend met een 0-meting (Vlootschouw).

2016/2017

2 Onderwijsgroep Spoenk maakt maximaal 
gebruik van de aanwezige competenties, 
talenten, ambitie en expertise en stelt zich 
tot doel die verder te ontwikkelen.

Inventarisatie binnen Onderwijsgroep Spoenk en de 
 personele unie van huidige en toekomstige hiaten qua 
 competenties, opleidingen, kwaliteiten én talenten.

Plan van aanpak.

2016/2017

2016/2017

3 80% van onze medewerkers functioneert 
in de komende vier jaar op ervaren niveau, 
zoals omschreven binnen de cao PO.

Startende medewerkers krijgen tijd en ruimte om 
 gedegen, onder begeleiding, tot groter en zeker voldoen-
de vakmanschap te komen.

Er zijn heldere beoordelingstrajecten.

In de gesprekkencyclus is de professionalisering een vast 
onderdeel.

Stichting Fluvium heeft een eigen academie waarin 
starters, invallers en eigen personeel opgeleid worden. 
Spoenk participeert daarin.

Totale periode

4 Spoenkleerkrachten bezitten de basisvoor-
waarden, -competenties voor het doel-
bewust inzetten van ICT-toepassingen en 
software binnen zeer diverse leersituaties.

Onderdeel van beoordeling.

ICT rijbewijs /professionaliseringsaanbod.

Idem

Vakmanschap: state-of-the-art
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Doelstellingen Succesfactoren en kritische indicatoren Tijd

1 Door middel van de opzet 
‘Samen Leren Inhoud Geven’ van 
SaZ wordt het professionele werken 
naar niveau 4 getild.

Binnen de nieuwe inspectienormen voor pedagogisch en 
didactisch handelen scoren alle scholen tussen voldoende 
en goed.

Scholen en onderwijsgroep voeren de in niveau 4 beschre-
ven zaken uit en hebben een daarbij passende cultuur.

Scholen en onderwijsgroep maken in hun jaarplannen 
concreet hoe zij evolueren naar professionele leergemeen-
schappen.

2016-2018

2 Binnen de personele unie worden 
 kwaliteitskringen voortgezet of vanuit 
een actualiteit ingesteld, te weten:

a. Excellentie en Hoogbegaafdheid

b. Persoonlijk Leiderschap

c. Wetenschap en Techniek

d. Datagebruik onderbouw

e. Cultuureducatie

f. Begrijpend Lezen

g. Mediawijsheid

h. VVTO – Vreemde Talenonderwijs

i. VVE met Ouderbetrokkenheid

j. Nieuwkomers

Professionaliseringstrajecten.

Opgeleide ICT-coördinatoren.

Nieuwe/aangepaste beleidsvoorstellen.

Totale periode

3 Spoenk maakt serieus werk van het 
begeleiden van stagiaires (mbo-hbo).

Behoud stageplaatsen (uitbreiding als scholen weer 
 groeien).

Totale periode

Professionele leergemeenschap
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Doelstellingen Succesfactoren en kritische indicatoren Tijd

1 Elke medewerker van Onderwijsgroep 
Spoenk kent de onderwijsvisie (missie, 
visie, kernwaarden) en draagt deze uit.

Schoolplan accordeert met plan onderwijsgroep. Continu 
onderdeel van professionele dialoog (verticaal en horizon-
taal).

Totale periode

2 Er zijn hoge verwachtingen van leerlin-
gen, van medewerkers, de schoolleiders 
en bestuurders.

Feedback stakeholders, interne evaluaties, opbrengsten.

Alle scholen voldoen aan de criteria uit het Inspectiekader.

Idem

3 Samen verantwoordelijkheid nemen 
voor het willen verbeteren van kwaliteit 
en opbrengsten.

Het onderwijsleerproces en opbrengsten worden regelmatig 
tegen het licht gehouden op alle niveaus: ‘Doen we nog 
steeds het goede?’.

Professionele dialoog is cultuuraspect.

Idem

4 Professionele ontwikkeling, een proac-
tieve houding en eigenaarschap staat 
in neonletters boven elke school en de 
totale onderwijsgroep.

Zichtbaar in alle uitingen, gebouw en contact met elkaar 
en anderen.

Idem

5 Educatief partnerschap wordt aange-
gaan met de ouders; van ‘gescheiden 
systemen’ is geen sprake meer.

Oudertevredenheidsonderzoeken / feedback medezeggen-
schap / inloopuur bij het bestuur.

Kinderen zijn onderdeel van hun eigen ontwikkeling: het 
eigenaarschap daarvan wordt voortdurend benadrukt.

Idem

Uitdagend werkgeverschap en gedeeld leiderschap
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Doelstellingen Succesfactoren en kritische indicatoren Tijd

1 De gezamenlijke ambities tot stand 
brengen om bereikbaar openbaar 
 onderwijs aan te bieden.

I.s.m. de gemeenten plannen van aanpak (nieuwbouw/ 
renovatie) IHP (integraal huisvestingsplan).

2016/2017

2 Elke school is een fris en gezond 
 gebouw, waarin in alle veiligheid geleerd 
en geleefd kan worden.

Frisse scholen ambities in PVE’s (programma’s van eisen) 
voor renovatie.

2017-2022

3 Elke school zit in een gebouw met 
verschillende andere gebruikers; bij 
voorkeur met gebruikers die elkaar weer 
in werkzaamheden kunnen versterken 
(Voorschoolse opvang, Buitenschoolse 
opvang etc.).

In alle gebouwen is eventuele leegstand ingevuld door 
strategische ketenpartners.

2016-2020

4 De gebouwen worden onderworpen 
aan een streng energiemanagement en 
verbeterd daar waar nodig is.

Isolatie en dubbele beglazing in alle PVE’s.

Toekomstbestendige scholen.

Energiemanagement handhaven of verbeteren met laatste 
technologische stand

Idem

Duurzame huisvesting en voorzieningen
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Ontwikkelmodel School aan Zet

38

Ontwikkelaspect Ontwikkelniveau

Goede koers De mate waarin de schoolleiding doelen voor onderwijskundig en personeelsbeleid op een niveau 
lager dan het schoolniveau (bv. sectieniveau) heeft geconcretiseerd en de mate waarin interne en 
externe belanghebbenden hierbij betrokken zijn geweest, deze doelen begrijpen en omarmen.

Goede start De mate waarin de school personeel selecteert op basis van competenties en de schoolvisie, de 
mate waarin de school nieuw personeel introduceert en begeleidt, en de mate waarin de school 
instrumenten voor inhoudelijke en persoonlijke coaching inzet voor nieuwe personeelsleden.

Goede feedback De mate waarin personeel meerdere bronnen voor feedback en ontwikkeling gebruikt en de mate 
waarin personeel feedback met elkaar analyseert en interventies bepaalt.

Goede ontwikkeling De mate waarin de school persoonlijke ontwikkelingsplannen voor leraren en schoolleiding 
gebruikt o.b.v. feedback en schoolambities en de mate waarin de school leraren en schoolleiding 
ondersteunt om optimaal tegemoet te komen aan hun leerbehoeften door inzet van instrumenten.

Goede differentiatie De mate waarin de school een ambitie per groep van leerlingen defi nieert, bijstelt en daar-
op  interventies bepaalt, en de mate waarin leraren de leeropbrengsten van leerlingen meten, 
 analyseren en daarop het leerproces aanpassen.

Ontwikkelmodel SaZ

Als het aan 

onze kinderen lag:

een leuker speelplein 

met mooie speeltoestellen
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Schoolstraat 1
4051 AV Ochten

T (085) 27 34 675
E info@onderwijsgroepspoenk.nl

www.onderwijsgroepspoenk.nl


