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Inleiding

Het onderwijs staat op de kaart. Er gaat geen week, geen dag voorbij of het onderwijs is onderwerp in een krant, 
op televisie, op social media of op de radio. Iedereen vindt er iets van, iedereen roept er iets over en ondertussen 
komen morgen de kinderen weer gewoon binnen. 
Leerkrachttekort, salarisverhoging, passend onderwijs, zelf verantwoordelijkheid, eigenaarschap. En daarbij 
moeten lean werken, scrummen, agile plannen maken en sinds kort ook aan Design Thinking doen. 
En dat ook nog in een ingewikkeld tijdperk, waar overal en altijd kennis voorhanden is, waar iedereen overal met 
iedereen kan communiceren. Waar flexibiliteit en eigen keuzes maken steeds belangrijker zijn, waar iedereen 
welkom is op de school in het eigen dorp, en waar leren op veel meer manieren kan dan alleen met de juf of 
meester vóór de klas. 

Dit alles vraagt om focus en keuzes: wat doen we wel en wat doen we niet. In de aanloop naar dit plan kwam 
regelmatig de uitspraak ‘kwaliteit is ervaring min verwachting’ ter sprake. En niet omdat, wanneer we de 
verwachtingen maar laag houden, de kwaliteit beter wordt, maar omdat we helder moeten aangeven wat 
anderen van ons mogen verwachten. De maatschappij legt veel bij het basisonderwijs neer, enkel omdat een 
basisschool de vindplaats is van bijna alle kinderen. Maar wil dat zeggen dat we alle problemen in de maatschappij 
moeten oplossen? Nee, dat gaat ons nooit lukken. 
  
In dit plan geven we aan wat de we komende jaren gaan doen – en wat we niet doen – en daarop leggen we 
verantwoording af. Dit plan is nu klaar, de focus is helder, maar het werk moet nog beginnen: het de komende vier 
jaar verzorgen van goed, inspirerend en eigentijds onderwijs. Als ik de betrokkenheid zie waarmee we dit plan 
samen hebben vormgegeven, kan het niet zo zijn dat het bij alleen een plan blijft. Dan maken we er met z’n allen, 
samen werk van!

Ik geef het stokje van bestuurder in alle vertrouwen over. Ik wens iedereen een mooie tijd: samen, vol met groei 
en ontwikkeling en ieder op zijn eigen, wijze manier.

Mark van der Pol in samenwerking met Krista van Vreeswijk 
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Over dit plan

Dit plan is bewust geen dik boekwerk geworden. Het is dan ook niet compleet, en geen volledige en definitieve set 
regels en doelstellingen. Het moet ook geen keurslijf of dogma zijn, waar alles voor moet wijken en waardoor alles 
ineens helemaal anders moet. Het geeft vooral een richting aan die we samen in de nabije toekomst op willen. 
Hoe precies? Dat moeten we nu zelf verder gaan invullen.

Opbouw
Simon Sinek heeft enkele jaren geleden de gouden cirkels gepubliceerd: van binnen naar buiten, van de ‘why’, 
via het ‘how’ naar het ‘what’. De betekenis was vooral gestoeld op de gedachten dat we in de wereld heel snel 
naar de oplossing gaan en dat de ‘why’ – het waarom we de dingen doen – nogal eens uit het oog dreigen te 
verliezen. Wouter Hart heeft daar in zijn boek Terug naar de bedoeling, handen en voeten aan gegeven voor het 
Nederlandse onderwijs. Ook dit strategisch beleidsplan is zo op gebouwd: eerst het waarom, met onze waarden 
en missie, aangevuld met een terugblik en reflectie. Vervolgens het hoe, wat is de manier waarop we ons doel 
willen bereiken. En ten slotte het wat, wat gaan we nu dan doen. 

Totstandkoming
Als het goed is, komt dit beleidsplan voor niemand binnen BasisBuren als een verrassing. Over wat erin staat, 
hebben we samen met kinderen, ouders, ondernemers, leerkrachten, schoolleiders en bestuur uitgebreid 
nagedacht en overlegd. Iedereen is erbij betrokken, heeft eraan kunnen bijdragen, en daar mogen we best trots 
op zijn.
En toch is dit plan allesbehalve een eindresultaat. Het eigenlijke werk begint hiermee pas. Nu is het aan ieder van 
ons om op onze eigen school en werkplek, op ons eigen niveau, met onze eigen kinderen en collega’s deze dingen 
in de praktijk proberen te brengen. Om het te vertalen naar ons dagelijkse werk.
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Het waarom

Kernwaarden
Kernwaarden zijn diepgewortelde overtuigingen die aangeven welke kwaliteiten mensen belangrijk vinden. 
Deze gelden dan ook voor de hele organisatie: kinderen en klassen; leerkrachten en schoolteams; directeuren 
en intern begeleiders individueel en als groep; ondersteunend personeel, staf en bestuur; toezichthouders en 
medezeggenschapsraden.
 
Ontwikkeling en groei
Iedereen ontwikkelt zich, blijft zich ontwikkelen en wil blijven groeien. Ieder mens is ergens goed in en kan groeien 
en zich ontwikkelen, en hoort daar volop kansen voor te krijgen. De basisvakken zijn het fundament van verdere 
ontwikkeling en moeten op orde zijn. Iedereen kan ergens goed in zijn, voor zijn kunnen ergens in excelleren. 
Iedereen heeft ook de verantwoordelijkheid voor het eigen werk. We hebben verwachtingen van ons werk en van 
elkaar. School en ouders zijn samen verantwoordelijk voor ontwikkeling van het kind. Het onderwijs is verbonden 
aan maatschappelijke ontwikkelingen. We inspireren en dagen uit, we zijn nieuwsgierig en onderzoekend. 
 
Diversiteit
Iedereen is anders, iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten, iedereen mag er zijn, iedereen is welkom. Sterker 
nog, diversiteit helpt ons. Geen mens, geen school, geen dorp is hetzelfde. Lessen, werkwijzen, concepten 
en gebouwen zien er daarom overal anders uit. Een eigen identiteit voor iedere school, ieder kind en iedere 
leerkracht, binnen de afgesproken grenzen en concepten. En daarvan in overleg  afwijken als het beter is. Erkende 
ongelijkheid; belangrijke steekwoorden daarbij zijn authentiek en uniciteit, met oog voor de relatie. We stimuleren 
creativiteit en talenten, mobiliteit en flexibiliteit. We besteden expliciet aandacht aan talenten en het excelleren 
van iedereen binnen onze organisatie. We zien talenten en we ontwikkelen ze.

Samen
We doen het samen; er wordt op allen lagen van de organisatie samengewerkt: binnen de klas en tussen klassen, 
binnen de school en tussen de scholen, binnen de stichting en met andere stichtingen en tussen ons en de 
omgeving. Samen spelen, werken, leren en ontwikkelen, samen problemen herkennen, erkennen, oplossen en 
successen vieren. Elkaar helpen, gevraagd en ongevraagd, proactief. Samen betekent ook dat iedereen erbij hoort 
en dat niemand buiten gesloten wordt.
 
Missie
De missie geeft uiting aan wat de medewerkers willen betekenen voor elkaar en voor de  samenleving. Het is een 
collectieve ambitie en waarde gedreven opdracht.

BasisBuren verzorgt openbaar, algemeen toegankelijk onderwijs binnen de driehoek Lienden – Tiel – Beusichem. 
Onze scholen staan midden in de maatschappij, bieden ruimte voor diversiteit en hebben ieder een eigen  
gezicht. We leveren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling en groei van  kinderen, in samenwerking met   
de ouders. 
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We bieden onze leerlingen:  
● een veilige, uitdagende leeromgeving;
● goede voorbereiding op de toekomst;
● een brede kijk op de wereld.

We doen dit zo goed mogelijk, door samen te werken als krachtige mensen in één solide organisatie.

Maatschappelijke opdracht
Als onderdeel van de publieke sector creëren wij als onderwijsorganisatie een publieke waarde (Moore, 1997). 
We bevinden ons als organisatie in de strategische driehoek tussen de autoriserende omgeving (ministerie, 
inspectie, gemeente), de organisatiecapaciteit (inzet van middelen, personeel, gebouwen) en de publieke waarde 
(wat voegen wij toe aan leerlingen, ouders, bewoners). 

 

Deze driehoek kan binnen onze stichting op diverse niveaus worden bekeken: op stichtingsniveau (waarbij de 
bestuurder aan de hand van het strategisch beleidsplan de keuzes verantwoordt), op schoolniveau (waarbij de 
directeur van de school aan de hand van het schoolplan de keuzes verantwoordt) en op groepsniveau (waarbij de 
leerkracht aan de hand van de planning de keuzes verantwoordt). 
Elke ‘hoek’ van de driehoek heeft verwachtingen ten aanzien van degene die in het centrum staat (bestuurder, 
directeur of leerkracht). Wanneer deze verwachtingen worden waargemaakt of zelfs overtroffen, zal de ervaring 
van de ontvanger positief zijn en is er sprake van een positieve kwaliteit (volgens de definitie ‘ervaring - 
verwachting = kwaliteit’). De verwachtingen van de ontvangers zijn niet hetzelfde. Bekeken op stichtingsniveau 
zal een personeelslid vooral een prettige werkomgeving willen hebben, met fijne collega’s en een opdracht die 
binnen de werktijd volbracht kan worden. Leerlingen en hun ouders willen vooral een veilige omgeving waarin de 
talenten van de leerling ten volle worden ontwikkeld (op de gebieden kwalificatie, socialisatie en personificatie). 
De inspectie ziet toe op de opbrengsten, hoe deze worden behaald en op de inzet van middelen. Binnen dit veld 

Autoriserende omgeving

Organisatiecapaciteit

Middelen (personeel...)
Gebouwen

Ministerie
Inspectie

Kinderen
Ouders

Bewoners

BB

Publieke waarde

7



STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2020 – 2024 | VASTGESTELD, 22 APRIL 2020

van deels overlappende en deels contrasterende belangen maakt de leidinggevende zijn keuzes.
Vanuit de kant van de leidinggevende worden ambities geformuleerd richting de verschillende betrokken partijen. 
Wanneer deze ambities worden gerealiseerd, is er ook sprake van kwaliteit (volgens de definitie ‘realisatie - 
ambitie = kwaliteit’). Wanneer de realisatie hoger uitpakt dan de ambitie, is er sprake van positieve kwaliteit, 
wanneer de ambities niet gerealiseerd worden is er sprake van een negatieve kwaliteit. Binnen dit krachtenveld 
worden continu keuzes gemaakt om de verwachtingen en ambities waar te maken en dus kwaliteit te realiseren. 
De verantwoording van die keuzes wordt afgelegd aan de vertegenwoordigers van de betrokken partijen 
(inspectie, (G)MR, ouders, leerlingen enz.). Hoe we hier binnen BasisBuren zicht op houden en hoe we dat 
verantwoorden, staat beschreven in dit document. 
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Analyse

Sterkte-zwakte analyse
In het najaar van 2019 is op verschillende lagen in de organisatie een analyse volgens de  SWOT-methode 
uitgevoerd. Samenvattend en op stichtingsniveau komt de analyse neer op onderstaande punten:

Sterk – intern 
 
● Betrokken personeel
● Overzichtelijke organisatie
● De basis is op orde
● Veel kennis van onderwijs en processen
● Positief imago BB

Zwak – intern 
 
●  Weinig innovatief onderwijs en  

organisatie
● Matige professionele cultuur
● Afhankelijk gedrag
●  Zicht op kwaliteit / niveau kwaliteitszorg 

te mager
● Deels slechte huisvesting

Kans – extern 
 
● Berokken ouders
● Betrokken omgeving
● Veranderend model SWV
● Nieuw gemeentebestuur
● Sterk netwerk in de regie

Benutten:
 
●  Betrokkenheid ouders/dorp bij de inhou-

delijke opdracht
● Personeel meer betrekken/inzetten

Verbeteren:
 
●  Innovatie stimuleren; andere vormen van 

onderwijs en organiseren
●  Huisvesting op lange termijn i.c.m. 

partners wo KOV
●  Handelingsbekwaamheid alle personeel 

(i.v.m. passend onderwijs én werkdruk) 
● Eigenaarschap bij lkr versterken
●  Verbeteren imago onderwijs/BB 

(communicatie breed)
●  Zicht op kwaliteit/ analyseren en 

onderzoeken van lkr, ib en directie

Bedreiging – extern
 
● Personeelstekort
● Onzekere bekostiging
● Onzeker gemeentelijk huisvestingsbeleid
● Veranderend inspectie-toezicht
●  Passend onderwijs in uitvoering en een 

terugtredend SWV
●  Maatschappelijke en ministeriële druk 

om de opdracht aan het onderwijs te 
verbreden

● Negatief imago onderwijs

Plannen maken:
 
● Samenwerking met partners versterken
●  Passend/thuisnabij onderwijs versterken 

(profilering?)

Snel verbeteren:
 
●  Intern toezicht, zowel structuur als 

cultuur
●  Koers: wat doen we wel en goed, en wat 

niet (meer)
●  Consistentie tussen koers, concept en 

praktijk
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Het vorige plan
Het vorige strategische beleidsplan (2015-2019) is opgezet volgens de methode van Backwards Mapping (werken 
met het einddoel in gedachten). De titel van het plan was De basis op orde, met als overkoepelend doel om 
alle basis voorwaarden voor een stabiele en toekomstbestendige organisatie te borgen. Dit plan is eind 2019 
geëvalueerd. In hoofdlijnen zijn de uitkomsten van deze evaluatie de volgende. 

De kernwaarden van de stichting zijn steeds beter zichtbaar lager in de organisatie. Ze worden gedeeld door 
de teams, schoolleiders nemen ze als basis voor hun schoolplannen en geven richting aan ontwikkeling. De 
zichtbaarheid op de werkvloer en wat de kinderen er daadwerkelijk van merken kan nog verbeteren. 
 
Kijkend naar de strategische opdrachten zien we het volgende:

1. Iedere school heeft een eigen ambitie, doelstelling en profiel
Op circa de helft van de scholen is een duidelijk profiel en identiteit zichtbaar; de andere scholen blijven door 
verschillende omstandigheden wat achter, maar de focus en sturing op een eigen gezicht en geluid is zeker 
aanwezig. Hier zal de komende periode slagen gemaakt worden. Het negatieve imago over het primair onderwijs 
werkt niet positief gewerkt mee op het imago van BasisBuren, echter heeft het lerarentekort ons nog niet bereikt. 
We krijgen terug dat men vooral blij is met de kansen en mogelijkheden die je bij BasisBuren krijgt en met de 
snelheid van schakelen.

2. We besteden expliciet aandacht aan talenten en het excelleren van iedereen
De ontwikkelingen rond het samenwerkingsverband (van expertise-model naar schoolmodel) helpt ons om onze 
kennis en kunde snel verder uit te bouwen en medewerkers de kans te geven door te groeien. Dit geldt tevens 
voor de aanstormend managementtalent in de vorm van locatieleider en later schoolleider. De leerkrachten 
worden allemaal uitgedaagd om hun kennis en kunde te delen binnen de workshops van OOG. 

Naast traditionele werkgroepen wordt in steeds meer mate gebruik gemaakt van andere vormen van 
samenwerken, zoals scrummen, agile-werken en wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van andere structuren 
binnen de Professionele Leergemeenschap. Zo worden er naast werkgroepen ook andere structuren ingezet: 
Netwerken (IB), Community of Practise (ICT). Door de veranderingen binnen het  samenwerkingsverband is er 
meer deling van expertise. Ook is er ervaring opgedaan met het doen van onderzoek (Taalonderzoek). Binnen 
OOG zijn een aantal medewerkers die hun talenten hebben gedeeld. Binnen het DO wordt openlijk gesproken 
over talenten van medewerkers. Er is ruimte ontstaan voor het ontwikkelen en inzetten van specifieke expertise 
(met name op het gebied van leerlingenzorg). Er is een Taalonderzoek geweest waar leerkrachten, IB-ers en 
directeuren in participeerden. Verder is er een stichtingsbrede scholing (Google, Cito LOVS) gefaciliteerd.

3. De basis op orde
We krijgen steeds meer grip op de opbrengsten en vooral wat opbrengst verhogende factoren zijn. We hadden 
nog niet altijd duidelijk in beeld wat de populatie van bepaalde scholen is en wat daarbij reële doelen zijn. Door 
onderzoek (taal, GGD) is hier meer inzicht in verkregen waardoor doelen realistischer gesteld kunnen worden. 
Daarbij zijn door gerichte scholing IB-ers en directeuren beter in staat om de opbrengsten te analyseren en 
vervolgacties te plannen. Sinds eind 2019 zijn er geen scholen meer die onder verscherpt toezicht staan. 
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Hoegenaamd alle werkprocessen zijn op orde; er is grip en zicht. AFAS is als financieel- en personeelsadministratie 
systeem succesvol geïmplementeerd. Dit programma is aangevuld met TIG, waardoor zowel staffunctionarissen als 
leidinggevenden real time zicht hebben op financiën. 
Stichtingsbreed is de keuze gemaakt om met Google te gaan werken, waardoor inhoudelijke afstemming en 
communicatie is verbeterd. Tevens is er een AO-IB document (algemene organisatie en intern beheer) ontwikkeld 
waar alle werkprocessen staan beschreven.
De systemen Parnassys en Cito LOVS worden stichtingsbreed ingezet. Nog niet alle teamleden maken optimaal 
gebruik van deze instrumenten.
 
Het team op het bestuursbureau werkt efficiënt, effectief en aanvullend, terwijl de omvang van het 
bestuursbureau drastisch is verminderd. Bovenschoolse kwaliteitscyclus is opgezet en in ontwikkeling. Op de 
onderdelen personeel – onderwijs – financiën is een start gemaakt om cyclisch, planmatig en doelmatig te 
werken.  
Het ziekteverzuim is in de afgelopen vier jaar gedaald van circa 10 naar circa 6 %;  
Personeelstevredenheidpeilingen laten een positief beeld zien van het werkplezier. De middelen voor  
werkdrukverlaging hebben ervoor gezorgd dat de ervaren werkdruk is verminderd. 
 
Ten aanzien van financiën hebben we de afgelopen beleidsperiode hard gewerkt om in eerste instantie zicht te 
krijgen op de jaarlijkse tekorten, vervolgens grip te krijgen op de te hoge uitgaven en tenslotte het terugdringen 
daarvan. Dit heeft geresulteerd in een overwegend positieve begroting en jaarafsluitingen. Het eigen vermogen is 
weer op het niveau van waar het moet zijn. Een heel belangrijke factor bij dit alles is het besef van de schaarste en 
het eigenaarschap bij medewerkers.

Het onderwerp huisvesting is een hangend probleem. Bij de overdracht van al het onderhoud door de gemeente 
in 2015 dat enkele van onze gebouwen in (zeer) slechte staat verkeren. Bij vier gebouwen blijft het bij oplappen; 
bij vier kunnen we met jaarlijkse onderhoud nog uit de voeten; vier gebouwen voldoen aan alle eisen. BasisBuren 
alleen kan goede, moderne huisvesting dat aan de onderwijswensen voldoet financieel niet volbrengen. Wij 
missen hierin visie, daadkracht en ondersteuning van de gemeente, die hier een morele verplichting heeft. 
Begin 2020 zal er samen met de gemeente een schouw worden uitgevoerd en beleid worden ontwikkeld om de 
huisvesting op orde te krijgen. 

Wat komt er op ons af?
De onderwijswereld is continu is beweging. Althans, de processen rond het onderwijs. Zoals bekostiging, 
aansturing, het Nederlandse onderwijsstelsel, het toezicht et cetera. Het onderwijs zelf is over het algemeen 
traditioneel en conservatief. Daar zit nu net de spanning. Een goede blik op de wereld om ons heen is dan ook 
noodzakelijk. De bedreigingen die op ons afkomen zijn reeds vermeld in de SWOT. 

De wereld, en de manier waarop kinderen leven en leren, verandert sneller dan ooit. Als onze kinderen de 
arbeidsmarkt op gaan, zijn er weer nieuwe banen, en zijn er nieuwe vaardigheden nodig  die we nu nog niet 
kunnen voorspellen. Hoe bereiden we kinderen hierop voor? Het gaat in het onderwijs niet alleen om kennis op te 
doen, maar ook om vaardigheden en attitude aan te nemen om deel uit te maken van een sociale omgeving met 
tradities en praktijken. En te werken aan persoonsvorming, werken aan individualiteit en subjectiviteit de cultuur 
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van de democratie. Dit vraagt ook een andere rol van de school en van de leerkracht, en stelt andere eisen aan de 
manier waarop we onderwijs geven. Leren kan overal; thuis, op school, op de achterbank...
Leerkrachten zijn daarbij minder leidend en bepalend, maar juist meer faciliterend en ondersteunend. Ook het 
samenspel met ouders verandert daarbij, alsmede de samenwerking met andere instanties rond een kind, zoals 
opvang, jeugdzorg, cultuur en welzijn. Al deze partners zullen in de nabije toekomst meer en meer op integrale 
wijze moeten gaan samenwerken.
Daarnaast is er ook aandacht voor gezondheid en gezond gedrag gewenst: zoals bewegen, gezonde voeding, een 
prettig leefklimaat met gezonde lucht in de scholen en aantrekkelijke lokalen.
In de regio zien we een verschillend beeld van kinderen. Aan de ene kant hebben we te maken met gezinnen 
en kinderen die van buiten de regio komen, die midden in de wereld staan, waar hoge verwachtingen zijn van 
onderwijs en kind, waar technologie en ‘science’-lessen gevraagd worden.
Aan de andere kant hebben we te maken met kinderen van gezinnen die hier al generaties wonen. Geboren en 
getogen in de Betuwe, tussen de fruitbomen. Vermoedelijk een heerlijke jeugd, maar we zien ook dat bepaalde 
gebieden binnen onze regio wat naar binnen gericht zijn. Waar traditioneel (klassikaal, leerkrachtgericht) 
onderwijs lange tijd de norm was, waar verwachtingen van kinderen en van de school niet al te hoog lagen, waar 
sociale vaardigheden een hoge prioriteit hebben. 
Onderzoeken naar taalachterstand, de GGD monitor, het landelijk onderwijsachterstandenbeleid en de nieuwe 
gewichtenregeling onderschrijven dit. 
Beide werelden moeten we bedienen met uitdagend onderwijs, gebaseerd op de kennis van nu ten aanzien van 
technologie, hersenwerken en leren, pedagogiek en didactiek. Iedereen binnen BasisBuren heeft talenten en 
kwaliteiten; iedereen kan leren. Onze opdracht is dan ook om iedereen deze talenten te laten ontdekken, te laten 
zien en te laten benutten.

Reflectie
We weten nu het waarom, onze bedoeling, zoals in de kernwaarden en de waarde gedreven opdracht 
beschreven. Vervolgens hebben we gekeken naar de afgelopen periode – hoe hebben we het gedaan – en wat 
erop ons afkomt. Dit leidt tot de reflectie dat we ons de komende beleidsperiode moeten richten op enerzijds 
drie inhoudelijke opdrachten, die gaan over onze identiteit en ons imago; over het zijn van een aantrekkelijke 
werkgever met goede en gedreven professionals en over meer innovatief, passend en thuisnabij onderwijs. Tevens 
moeten we kijken naar hoe we daar aan gaan werken: niet met dikke beleidsplannen, vastgelegde werkgroepen 
en commissies, maar flexibel, hybride in inspelend op wat er dan speelt en hoe we hier toezicht op houden. 
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Het hoe

Visie
De visie geeft focus aan de organisatie; het plan om de missie te realiseren. Het beschrijft de gedroomde 
toekomst.
 
Visie op leren
Er wordt geleerd als er aangesloten wordt bij de leerstijl van het kind; waar goede instructie en samenwerkend 
leren worden afgewisseld. Opdrachten en de leeromgeving moeten uitdagend zijn, de nieuwsgierigheid wordt 
gestimuleerd en er valt iets nieuws te leren of te onderzoeken. Daarnaast is er structuur en duidelijkheid, 
met voorspelbaar leerkracht gedrag. Zowel kinderen als volwassen zijn in relatie met elkaar; iedereen draagt 
verantwoordelijkheid voor zichzelf en is medeverantwoordelijk voor de ander. 

We blijken beter te leren als we zelf verantwoordelijkheid dragen voor ons leerproces en daar de regie over 
hebben. Als leerlingen zelf keuzevrijheid krijgen en hun eigen invulling kunnen geven aan hoe ze een opdracht 
uitvoeren, zijn ze meer gemotiveerd dan wanneer ze iets alleen maar leren omdat het nou eenmaal in het boek 
staat of omdat het moet van de leerkracht.

Visie op onderwijs
Goed onderwijs is op maat: het sluit aan bij de individuele leer- en ontwikkelbehoeften van de leerling, de leerstijl 
en de eigenheid. Goed onderwijs houdt in dat er veel geleerd wordt, in een betekenisvolle context voor het kind 
en zinvol voor de ontwikkeling. Iedereen kan zo het beste uit zichzelf halen, ieder op zijn eigen vakgebied. Ons 
onderwijs staat in verbinding met de omgeving
Hier hoort ook goede communicatie bij. Ouders, leerkrachten en andere experts rond het kind, zoals begeleiders 
van de opvang en de sportvereniging, staan allemaal naast het kind en werken aan dezelfde doelen. Goed 
onderwijs kan alleen gegeven worden in een stabiele organisatie (klas, school, stichting) waar continuïteit 
gegarandeerd is.

Kind

LeerkrachtOuder
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De werkwijze
Wat hebben we nodig om onze opdracht te volbrengen?

Global Goals (duurzame ontwikkelingsdoelen)
 

De Global Goals zoals opgesteld door de VN vinden wij belangrijk en we zullen deze zoveel mogelijk toepassen 
binnen ons onderwijs. Als stichting maken wij een keus bij welke doelen wij ambities formuleren en de scholen 
doen dat zelf ook. Op stichtingsniveau houden wij ons in ieder geval bezig met goed onderwijs, minder 
ongelijkheid, duurzame consumptie en productie, gezondheid en welzijn en duurzame en betaalbare energie.
 
The infinite game
In The infinite game – het oneindige spel – beschrijft Simon Sinek (2019) de volgende uitgangspunten voor een 
succesvolle organisatie in de 21ste eeuw, die wij omarmen: 

•  Een hoger doel: formuleer een lange termijndoel waar jij en je collega’s echt voor willen gaan. Een hoger doel 
draait volgens Sinek altijd om een ideaal en om wat andere mensen echt nodig hebben. Niet om winst voor 
jezelf. 

•  Moedig leiderschap: we hebben leiders nodig die oprecht geloven in dat hogere doel, die bereid zijn om te 
zorgen voor hun collega’s en die het lef hebben om ethisch juiste keuzes te maken. Ook als hen dat persoonlijk 
iets kost.

•  Onderling vertrouwen: je hebt teams nodig waarin medewerkers zichzelf kunnen zijn, fouten mogen maken en 
om hulp durven vragen. Collega’s zijn niet bang voor elkaar of voor hun baas, omdat ze weten dat het draait om 
het hogere doel en niet om ieders individuele carrière.

•  Een waardige rivaal: rivalen zijn geen vijanden die verslagen moeten worden. Rivalen heb je nodig – binnen een 
bedrijf en in de markt – om te weten wie je zelf bent en om telkens verder te groeien. Rivalen maken je beter.
Een flexibele aanpak: je doel staat vast, maar je strategie is flexibel. Je bent bereid om zo nodig alles wat je nu 
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doet te veranderen, wanneer blijkt dat dit nodig is voor je hogere doel. Het gaat niet om het  beschermen van 
de status-quo, maar om het streven naar een betere toekomst.

Flexibiliteit
Door de snelheid waarop veranderingen gaan is de tijd van dikke beleidsplannen voor een periode van 4,5 jaar is 
voorbij. Dit plan is daarom een stip voor de horizon, een richting, een instrument om mee te sturen, maar zeker 
geen blauwdruk. Ook tijdens de beleidsperiode zullen we ook niet met vast omlijnde en in de tijd vastgelegde 
plannen maken, maar flexibele plannen, waar eenvoudig bijgestuurd kan worden om de doelen – die wel 
vastliggen – te bereiken. Plannen duren daarom van enkele weken, tot een half jaar. Daarna wordt er geëvalueerd 
op twee punten: is het beoogde doel behaald ja of nee en – nog belangrijker – waarom zijn de plannen wel of niet 
behaald. Met deze reflectie kan een nieuw plan worden opgesteld met de lessen die daarvoor geleerd zijn. 
 
CoP
Werken in werkgroepen zal soms noodzakelijk blijven. Een opdracht, een ‘klus’, met een kop en een staart, met 
een deadline. Dat zijn momenten dat een werkgroep goed kan functioneren. 
Een community-of-practice (CoP) is een stuk flexibeler. Professionals die iets te brengen hebben,  bijvoorbeeld 
aan kennis, ervaring, interesse of tijd en ruimte sluiten aan wanneer dit wenselijk is. Het is een groep van mensen 
die een belang, een vraagstuk of een passie voor een bepaald onderwerp delen en die kennis en expertise 
op dit gebied verdiepen door voortdurend met elkaar te interacteren (Wenger, 1998). Ieder moment van de 
dag zijn professionals bezig om problemen op te lossen. Problemen die een andere professional een dag later 
opnieuw tracht op te lossen. Elke professional die leert tijdens de uitvoering van zijn taak is een potentiële 
innovatiebron. Iedere keer dat een specifiek probleem opgelost moet worden, kan het via deze werkwijze worden 
aangepakt, zodat de oplossingen ook voor anderen beschikbaar wordt gemaakt. Anderen kunnen zich hierop door 
ontwikkelen.

Cultuur boven structuur
Wat we daarvoor nodig hebben is een heldere structuur en een professionele cultuur (Galenkamp & Schut,  
2018). Een cultuur waar rolmodellen zijn, waar we elkaar aanspreken op afspraken en gedrag, waar feedback  
gegeven wordt, waar we het gesprek voeren over eigentijds onderwijs en onze opdrachten, waar fouten maken 
mag, of zelfs moet om goed te kunnen leren. En een heldere structuur die faciliteert en die zorgt voor richting, die 
ruimte geeft aan professionals en die zorgt dat er rekenschap afgelegd wordt. 

Overtuigingen creëren Rolmodel

Vaardigheden Systemen en processen
organiseren
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Ik verander mijn denken 
en gedrag als...
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Binnen onze organisatie hebben we de volgende professionele standaarden vastgesteld, onder de noemer: ‘zo 
werken wij’: 
• We denken in het belang van alle kinderen in BasisBuren
• Iedereen doet mee; we doen het samen
• We zijn nieuwsgierig, we zijn geïnteresseerd en luisteren naar elkaar
• We hebben vertrouwen in elkaars expertise en kwaliteiten worden erkend
• We delen en gebruiken kennis en vaardigheden
• Wij vertrouwen op elkaar en gaan uit van het goede en positieve
• Fouten maken mag, uitproberen hoort erbij
• We spreken elkaar aan, we geven elkaar feedback
• Afspraak is afspraak
• We werken doelgericht
• We ontwikkelen ons continue, we leren doorlopend bij

Binnen het onderwijs wordt er, bij stagnatie of problemen, snel gegrepen naar snelle oplossingen, zonder dat de 
oorzaak goed wordt onderzocht. Daarom hanteren we binnen BasisBuren het onderstaande model ‘achtje van 
actieonderzoek’.

Toezicht
BasisBuren biedt kwalitatief goed onderwijs in een stabiele organisatie. Daarvoor is het nodig om de kwaliteit 
van het onderwijs goed te monitoren, zodat er op alle lagen van de organisatie zicht is op de kwaliteit en op de 
ontwikkeling. Om te bepalen wat wij onder ‘goed monitoren’ verstaan, hebben we als ambitie geformuleerd:
De scholen maken een eigen analyse over de kwaliteit van het onderwijs, de bestuurder en staf maken een 
bovenschoolse analyse. Door middel van schoolbezoeken van bestuur/staf en audits door opgeleide auditteams 
wordt geverifieerd of dat wat wordt gezegd ook terug is te zien in de school (borging). 
Vanuit het nieuwe inspectiekader wordt verwacht dat schoolbesturen goed zicht hebben op wat er in hun scholen 
gebeurt (KA1). BasisBuren heeft ervoor gekozen om dat op twee manieren in te richten. De eerste vorm betreft 
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een jaarlijkse cyclus van schoolbezoeken door de bestuurder en staf. Tijdens deze schoolbezoeken wordt breed 
gekeken naar de voortgang van de school aan de hand van de gestelde ambities. De ambities zijn zichtbaar in de 
matrix die hoort bij het schoolplan.
De tweede vorm is die van de interne audits. Hiervoor is een team bestaande uit leerkrachten, intern begeleiders 
en directeuren samengesteld. Zij krijgen een training aangeboden en gaan vervolgens volgens een vast format de 
scholen bezoeken. De bevindingen worden teruggekoppeld naar de school en naar het bestuur. 

Als bijlage bij dit strategisch beleidsplan horen:
•  Zicht op kwaliteit van BasisBuren. Dit is een beschrijving van de wijze waarop en met welke werkwijzen en 

instrumenten het bestuur toezicht houdt op de kwaliteit van het onderwijs en de organisatie. 
•  Bestuurlijk toezichtskader 2020-2024. Dit is een concretisering van de ambities en dient als een dynamisch 

instrument voor monitoring, dialoog, borging en verantwoording. 
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Het wat

Na de het waarom, de analyse en de benodigde werkwijze komen we aan het punt: en wat gaan we dan nu doen? 
  
De strategische opdracht
Voor de komende jaren bestaat de strategisch opdracht uit drie delen:

1. Goed, passend, innovatief en thuisnabij onderwijs. Meer kinderen leren meer.
2.  Een heldere identiteit en een sterk imago. We weten waar we voor staan en dragen dat uit. Practice what you 

preach & preach what you practice. 
3. Werkplezier, werken en leren bij BasisBuren is leuk. We boeien en binden.

Wat zien we terug van de kernwaarden

Hoe ziet ontwikkelen en groei eruit?
Om te kunnen groeien werken we in een professionele organisatie. Iedereen heeft zijn eigen ontwikkeldoelen, 
werkt daaraan en bespreekt en verantwoordt dit horizontaal en verticaal.
Er is een scholingsplan waarin staat hoe ontwikkeling en groei gefaciliteerd en georganiseerd wordt. 
We werken met portfolio’s waarmee we onze ontwikkeling ‘bewijzen’. 
Groeien gaat over de drie opdrachten aan het onderwijs (Biesta).

Hoe ziet samen en verbinding eruit?
Kinderen, leerkrachten, directeuren, intern begeleiders: we hebben allemaal hetzelfde doel en we helpen elkaar. 
Iedereen werkt samen in de overtuiging dat dit ons als geheel verder brengt.
Kinderen werken, leren en spelen samen. Leerkrachten werken en leren van elkaar en samen; bereiden samen 
lessen voor; delen kennis en kunde en wisselen uit; doen aan collegiale visitatie en intervisie. Directeuren 
werken en leren van elkaar en samen en zorgen dat samenwerken binnen hun eigen team(s) en tussen teams 
plaatsvindt. Teams en scholen werken samen: kennis, kunde, ervaring en materiaal wordt gedeeld om het 
onderwijs effectiever, efficiënter, sterker en minder kwetsbaar te maken. Samenwerken leidt tot co-creatie en 
synergie. Mensen en scholen zijn verbonden op de inhoud. Om samenwerking ook op inhoud vorm te geven en te 
borgen werkt ook het leiderschap en management van verschillende scholen – evt. ook met andere instellingen 
– intensief samen; vanuit één waarde gedreven opdracht voor de scholen en de waarden en opdracht van 
BasisBuren. Hoe dit eruit ziet en met wie er samengewerkt wordt is aan de scholen en hun leiders en teams. Als 
het de een goed gaat, wordt gekeken hoe de successen gedeeld kunnen worden, hoe anderen ervan kunnen  
leren. Als het de een even moeilijk gaat, kijkt de ander proactief wat er in zijn macht en mogelijkheden ligt om de 
ander te helpen. We werken en leren ook verticaal door de lagen heen en horizontaal tussen eenheden. Iedereen 
draagt een bepaalde verantwoordelijkheid voor het geheel.  
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Er is een gezamenlijke verantwoordelijkheid dat de basis op orde is en blijft. De basis op orde betekent dat:
• alle scholen voldoende opbrengsten hebben;
• alle scholen en lokalen aantrekkelijk zijn en een gezond klimaat hebben;
•  de financiën, huisvesting en de personele organisatie duurzaam op orde zijn.

Er heerst solidariteit tussen mensen, tussen scholen met andere besturen. We helpen elkaar, proactief. Niet 
iedereen krijgt altijd hetzelfde, soms heeft de een even wat meer nodig dan de ander.

Hoe ziet diversiteit eruit? 
Als de koers en het concept helder en eenduidig zijn, kan de praktijk verschillen. Misschien moet die praktijk 
wel verschillen: de kinderen, de thuissituatie, de dorpen, de wensen van de ouders, de leerkrachten, e.d., veel is 
verschillend. Dit vraagt om een verschillende aanpak en verschillende instrumenten in verschillende contexten. 
Instrumenten voor zelfstandig werken in groep 1/2 verschillen van die in groep 7 of 8; rekenen en wiskunde in 
Lienden ziet er anders uit dan in Rijswijk; interne begeleiding en leiderschap ziet er in school x anders uit dan in 
school y.
Samenwerking binnen en tussen scholen, tussen scholen en partners rond het kind, tussen scholen ouders en 
tussen leiders en managers kan er op verschillende plaatsen anders uit zien. 
Iedere school of cluster van scholen heeft een eigen ambitie, doelstelling en profiel, binnen de kaders van het 
strategisch beleidsplan. Iedereen heeft zijn eigen doelen, snelheid van ontwikkelen en verantwoord dat op zijn 
eigen manier. Flexibiliteit is voor de kernwaardes belangrijk, alles verandert, we gaan hier flexibel mee om, om 
onze opdracht zo goed mogelijk uit te voeren.
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Kwaliteitsaspect / indicator Inspectiekader Ambitie BasisBuren Zichtbaar / merkbaar Borging Verantwoordlingscyclus 
directie - bestuur

Onderwijsproces

OP 1 - Aanbod Aanbod is gebaseerd op 
kerndoelen. Afstemming 
op kenmerken populatie, 
bevorderende en belammerende 
factoren voorbereiding op VO.

Het aanbod sluit aan bij het 
maximaal haalbare gezien de 
polulatie. Scholen hanteren 
gevalideerde, op kerndoelen 
gebaseerde methodieken 
of verantwoorden zich over 
andere keuzes. Kinderen 
volgen onderwijs op het niveau 
dat bij hen past op basis van 
LOVS, groepsoverzichten en 
groepsplannen.

Kinderen werken op hun 
eigen niveau en kunnen dit 
verwoorden. Ze zijn betrokken 
bij de doelen waaraan ze 
werken. Zweet op de bovenlip 
bij de leerling. 

“Groepsoverzichten 
en groepsplannen 
groepsbesprekingen met 
IB en directie systeem van 
toetsing, overzicht, planning, 
evaulatie, analyse, reflectie 
en (dagelijkse) dynamische 
afstemming.”

Schoolbezoek, audits.

OP 2 - Zicht op ontwikkeling M.b.v. LVS systematisch info 
verzamelen over kennis en 
vaardigheden. Daarin Taal en 
Rekenen. Afstemming met de 
verwachte onwikkeling. Analyse 
ontwikkeling en afstemming 
aanbod.

Alle leerkrachten hebben 
adequaat zicht op waar 
de leerlingen zitten in hun 
ontwikkeling ten opzichte van 
de leerlijnen.

Leerkrachten stemmen het 
aanbod af op de zone van de 
naaste ontwikkeling van de 
leerling.

Trendanalyse (op schoolgroeps- 
en leerlingniveau) van 
midden- en eindopbrengsten 
+ werkwijze conform 
stroomdiagrammen. De 
leerkrachten maken gebruik 
van een "dashboard".

Trendanalyses worden 
besproken binnen het team, 
met de IB en tussen bestuur 
en staf.

OP 3 - Didactisch handelen Plannen en structuren van het 
handelen. Actieve en betrokken 
leerlingen. Heldere uitleg. 
Adequite differentatie. De leraren 
creëren een leerklimaat waardoor 
leerlingen actief en betrokken zijn 
en stemmen het aanbod af op de 
leer- en ontwikkelbehoefte.

In alle groepen wordt 
adequaat, op de behoefte 
afgestemd lesgegeven en 
gedifferentieerd; de didactiek 
is activererend, vlot en zorgt 
voor een hoge betrokkenheid.  

De leerling is betrokken en aan 
het werk. De lesdoelen (inhoud 
en proces) zijn bekend, hierop 
wordt gereflecteerd. 

In kijkwijzers beschreven 
didactisch model ‘zo ziet een 
goede les op OBS …. ‘eruit. 
Groepsbezoeken van de 
directeur.

Schoolbezoek, audits.

OP 4 - (Extra) ondersteuning Aanbod op ander niveau dan de 
leef-tijdsgroep, gebaseerd op de 
mogelijk-heden van de leerling. 
Plan-matig, op basis van analyse 
en evaluatie. 

Leerlingen die dat nodig 
hebben ontvangen extra zorg, 
ondersteuning of begelding. 
Dit geldt voor kinderen die 
uitvallen en voor kinderen die 
meer aankunnen. 

Inzet binnen en bovenschoolse 
expertise. Inzet externe 
expertise. Professionalisering 
van medewerkers. 

Inzet en verantwoording BePo 
gelden. SOP, LOK’S, OPP’S.

Verslag passend onderwijs; 
trendanalyse arrangementen 
en verwijzingen inclusief 
duiding; jaarverslag.

OP 6 - Samenwerking Er is een doorgaande lijn 
voorschools- vroegschools. Idem 
voor het VO. Extra ondersteuning 
i.s.m. SWV en jeugdzorg. 

Realiseren van de ambities 
uit de koffer vol kansen. 
Doorgaande lijn voor 0-14 jaar.

Er is structurele samenwerking 
met ketenpartners (SWV, 
Fluvium/OPOR, andere PO en 
VO scholen, LEA, Kinderopvang).

Samenwerkingsmomenten 
SWV en LEA; VVE overleg, 
samenwerking Fluvium/OPOR, 
werkgroepen vanuit koffer vol 
kansen.

Samenvatting in het 
jaarverslag.
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OP 8 - Afsluiting en toetsing Alle leerlingen groep 8 maken 
de eindtoets. Tijdens de 
schoolperiode LVS toetsen Taal en 
Rekenen. Zorgvuldige procedure 
t.a.v. advies vervolg-onderwijs.

Alle vastgestelde toetsen 
worden conform de kalender 
en de toetsmethode 
afgenomen.

Volgens richtlijnen van de 
methode. 

Toetskalender en ingevulde 
systemen (Parnassys).

tweejaarlijks opbrengsten 
gesprek; schoolanalyses 
(jaarverslag).

Motivatie en betrokkenheid 
van de kinderen

Kinderen zijn actief betrokken bij 
het leerproces.

Alle kinderen zijn actief 
betrokken bij het leerproces; 
alle kinderen leren tijdens de 
les. 

Reflectie door leerling en 
leerkracht na de les(sen). 
Ruimte om te reflecteren. 

Heldere visie op onderwijs en 
leren. Reflectie is onderdeel 
van het dagelijks leven in 
de school; ingebed in het 
handelen van de leerkracht.

Schoolbezoek, audits.

Didactische lijn binnen school Binnen de school is er een 
doorgaande leerlijn aanwezig. 

Door de hele school wordt 
eenzelfde model gehanteerd 
dat resluteert in voorspelbaar 
leerkracht gedrag en zorgt 
voor een gestructureerde 
leeromgeving. 

In alle groepen wordt vanuit 
hetzelfde concpt gewerkt. Dit 
kan door alle leerkrachten 
verwoord worden. Iedere 
leerkracht heeft een breed 
repertoire. 

Helder beschreven concept en 
kijkwijzer. Standaarden voor 
werkwijzen, beschreven in de 
groepsmap in iedere klas.

Schoolbezoek, audits, 
jaarverslag.

Overig aanbod Iedere school heeft zijn 
specifieke aanbod, gericht op 
het plubliek en aansluitend 
bij de missie en visie van de 
school .

Herkenbaar aanbod bij het 
concept van de school.

Congruentie tussen visie/
missie, schoolplan en aanbod.

Start- en evaluatiegesprek.

Schoolklimaat

SK 1 - Veiligheid (zowel fysiek 
en sociaal)

Scholen zorgen voor een 
sociale, fysieke en psychische 
veiligheidsbeleving van de 
leerlingen, in en om de school, 
gedurende de schooldag. Iedereen 
is verantwoordelijk voor de hele 
school, we voelen ons er veilig. Er 
wordt geen onderscheid gemaakt: 
de mens staat centraal, niet de 
functie. We werken op basis van 
respect en vertrouwen.

100% van alle betrokkenen 
bij de school ervaren een 
positieve sfeer en cultuur op 
scholen en binnen BB. Men 
voelt zich gezien en gehoord. 
Bij een meningsverschil of 
conflict is er ruimte voor 
gesprek. We werken via 
de nromen zoals deze zijn 
beschreven in de gedragscode.

Gepast taalgebruik. Standaarden 
van de professionele cultuur.

Omgangsregel voor leerlingen, 
personeel en ouders zijn 
vastgelegd in gedragscodes. 
Veiligheidsplan, pestprotocol, 
AVG Jaarlijkse check gym- en 
speeltoestellen RI&E. AOIB. 
Incidentenregistratie.

Bij ernstige incidenten direct 
(binnen enkele uren). Check bij 
evaluatiegesprek. 
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SK 2 - Pedagogisch klimaat De school heeft een 
ondersteunend pedagogisch 
klimaat.

Iedereen binnen BB draagt bij 
aan een prettige sfeer en een 
professionele cultuur.

We hanteren de standaarden 
voor de professionele cultuur. 

Een helder beschreven en 
gedragen pedagogische 
huisstijl, algemene 
omgangsregels, pleinregels en 
klassenregels. Zie vademecum.

Jaarverslag; 
schoolbezoeken. Eens per 
2jr tevredenheidspeiling. 
De schoolspecifieke 
meetinstrumenten.

Onderwijsresultaten

OR 1 - Resultaten De school behaalt met haar 
leerlingen leerresultaten die ten 
minste in overeenstemming zijn 
met de gestelde norm.

Alle scholen hebben hun eigen 
doelen gesteld, uitgaande van 
hoge ambities en specifieke 
polulatie. Alle scholen halen de 
maximale opbrengst gezien de 
populatie. Er wordt rekenschap 
afgelegd naar ouders en 
bestuur.

Opbrengsten die voldoen 
aan de eigen norm. Een 
verantwoordingscyclus, 
proactief, intern en extern. 
Situationeel leiderschap. 
Eigenaarschap bij lln en lkr. 
Data, duiden, doelen, doen.

Toetskalender, anlayses op 
individueel, groeps, cohort 
en schoolniveau. Doelen in 
schooljaarplan. Bestuurlijk en 
schoolspecifiek toezichtskader.

Twee maal per jaarlijks gesprek 
directie/ib met staf. Analaye 
in jaarverslag-onderwijs. 
Schoolbezoek.

OR 2 - Sociale en 
maatschappelijke competenties

De school bevordert actief 
burgerschap en sociale 
integratie; het aanbod draagt 
bij aan de basiswaarden van de 
democratische rechtsstaat.

Alle scholen hanteren 
een methode voor sociale 
ontwikkeling; volgen de 
kinderen systematisch en 
stemmen hun handelen hierop 
af. Alle scholen hebben een 
werkwijze of methode voor 
burgerschap en werken hier 
expliciet mee. Zij leggen hier 
verantwooring over af aan 
de ouders en het bestuur. 
Het welbevinden van alle 
kinderen is in beeld; 95% van 
alle kinderen gaat graag naar 
school.

95% van de kinderen gaat 
graag naar school. Openheid, 
vriendelijkheid, goede 
omgangsvormen in de scholen

LOVS; monitorsysteem 
schoolspecifieke methode; 
tevredenheidspeilingen 
(kwalitatief en kwantitatief). 

Analyse midden en 
einde schooljaar tijdens 
opbrengstenbijeenkomst. 
Jaarverslag, eind schooljaar.

OR 3 - Vervolgsucces De bestemming van de leerlingen 
na het verlaten van de school is 
bekend en voldoet ten minste aan 
de verwachtingen van de school.

Alle scholen houden 3 
jaar de vervolgresultaten 
bij en reflecteren hierop. 
Verwijzingen kloppen in het 
1ste jaar VO voor 100%. 

Brede advisering op basis 
van analyse. Pre advies 
in groep 7 - inhoudelijke 
terugkoppeling VO-PO.

Jaarlijks PO-VO contact van IB. 
NRO rapportage en Ultimview.

Korte analyse op schoolniveau 
in jaarverslag - onderwijs.
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Burgerschap In alle klassen wordt im- en 
expliciet aandacht besteed aan 
burgerschap (subjectificatie): 
de vorming van de 
persoon en ontwikkeling 
van de eigen identiteit en 
uniciteit; de autonomie en 
verantwoordelijkheid en het 
ontdekken van drijfveren en 
passies. 

Eigenaarschap bij het leren en 
leven in de school. Erkende 
ongelijkheid. BasisBuren draagt 
hun gekozen Global Goals uit.
Op zoveel mogelijk daken van 
de schoolgebouwen liggen 
zonnepanelen(afhankelijk 
van de schouw en financiele 
middelen).

Opgenomen in portfolio/
rapport van ieder kind. 
Jaarkalender op BasisBuren 
niveau van een koffer vol 
kansen op sport en cultuur 
gebied.

Korte analyse op schoolniveau 
in jaarverslag.

Kwaliteitszorg en ambitie

KA 1 - Kwaliteitszorg Het bestuur zorgt voor een stelsel 
an kwaliteitszorg op de scholen. 
Vanuit dit stelsel bewaakt en 
bevordert het bestuur de kwaliteit 
van het onderwijs-leerproces en 
de leerresultaten. Het bestuur 
heeft zicht op de kwaliteit en 
formuleert toetsbare doelen. 

BB heeft een eigen stelsel 
voor continu evaluatie, 
analyse/onderzoek, reflectie, 
planning en actie. Op 
stichtingsniveau is er een 
jaar- en een vierjaarscyclus. 
Er zijn toetsbare doelen die 
tweemaal per jaar besproken 
worden met de school. Het 
bestuur heeft voldoende 
zicht op de kwaliteit van het 
onderwijs en de organisatie. 
We verantwoorden in woord 
(in gesprekken), geschrift 
(in documenten) en beeld 
(zichtbaar in de scholen) over 
het leren van kinderen en 
professionals en het werken 
aan onze doelen. 

Iedereen werkt bewust aan 
continue verbetering van 
kwaliteit. De kwaliteitsmatrix 
wordt stichtingsbreed 
gebruikt om de kwaliteit 
te verantwoorden: van 
groepsniveau tot 
stichtingsniveau. 

Toezichtskader BasisBuren. Reflectie in jaarverslag.
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KA 2 - Kwaliteitscultuur Het bestuur handelt volgens 
Code Goed Bestuur. Integere en 
transparante organisatiestructuur. 
Ieder werkt vanuit eigen 
rol aan verbetering van de 
onderwijskwaliteit. Bestuur 
zorgt voor bekwaam en bevoegd 
personeel, onderhoudt en 
verbetert de professionaliteit van 
het personeel.

Structuur: de scheiding 
tussen intern toezicht, 
bestuur en schoolleiding is 
formeel geregeld. Cultuur: er 
is een open cultuur over de 
kwaliteit; hier wordt openlijk 
en proactief over gesproken. 
We hanteren standaarden 
van een professionele cultuur 
(Galenkamp). We reflecteren 
op de inhoud én op het proces.  
Binnen dit kader zijn er 
geplande momenten, maar de 
kracht zit hem in de omgang 
van alle dag. Jaarlijks evalueren 
we hoe we dit doen.

Professionele standaarden 
worden nageleefd. Er wordt 
cyclisch zicht op de kwaliteit 
gehouden. 

De school analyseert op basis 
van observatie (horen, zien 
en lezen) op welke indicator 
de school een ontwikkelpunt 
heeft. Gesprekkencyclus. 
Document ‘Zicht op kwaliteit 
BasisBuren’. 

Jaarlijkse evaluatie van en 
reflectie op toezichtskader.

KA 3 - Verantwoording en 
dialoog

Het bestuur en de scholen hebben 
tegenspraak georganiseerd: 
betrekken (G)MR bij beleids- en 
besluitvorming.  
Bestuur en scholen brengen 
minimaal jaarlijks verslag over hun 
doelen en behaalde resultaten.

Op school en bestuursniveau is 
er horizonaal (pro - pro; school 
- school; bestuur - bestuur) 
en verticaal (inspectie - RvT 
- bestuur (G)MR - leiding - 
pro en vise versa) feedback, 
audits en tegenspraak. Bij 
besluit- en beleidsvorming 
wordt de GMR in een vroeg 
stadium betrokken. De 
gesprekkencyclus is ingericht 
en gericht op waardering en 
dialoog. 

Iedereen werkt bewust aan 
continue verbetering van 
kwaliteit. De kwaliteitsmatrix 
wordt stichtingsbreed 
gebruikt om de kwaliteit 
te verantwoorden: van 
groepsniveau tot 
stichtingsniveau. 

Inhoudelijke verslag (volgens 
de jaarcyclus) zijn beknopt 
opgesteld en worden 
besproken tijdens in het 
jaarrroosteren vastgelegde 
momenten.

Jaarverslag school en 
jaarverslag bestuur.
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Financiën

FB 1 - Continuïteit Het bestuur/school heeft inzicht 
in de financiele uitgangspositie 
en ontwikkeling in de komende 
3 jaren en heeft daar beleid 
op uitgezet. Hierin zijn risicio’s 
en meer-jarenperspectief 
beschreven. 

Het bestuur heeft zicht 
en grip - real time en op 
lange termijn (5 jaar) op de 
financiele positie van de 
stichting; BasisBuren heeft 
een weerstandsvermogen 
in overeenstemming met 
de richtlijnen. Risico's zijn in 
beeld. 

Wekelijks overleg. Interventies 
om binnen de begroting te 
blijven. 

Viermaandelijkse rapportage. 
Jaarverslag/-rekening met 
continuïteitsparagraaf. 
Accountantsverslag.

Realtime via TIG; marap; 
begrotings- en jaarverslag 

FB 2 - Doelmatigheid De doelmatige besteding van 
de onderwijsbekostiging is 
onderwerp van gesprek met de 
interne toezichthouder. Hierover 
vindt verantwoording in het 
jaarverslag plaats. 

Alle middelen worden 
doelmatig uitgegeven: alles 
dient direct of indirect te 
worden besteed aan de 
waardegedraven opdracht 
waar BB voor staat.

Afdeling financien volgt de inzet 
van specifieke middelen. 

Jaarrekening, inhoudelijk 
bestuursverslag, kengetallen.

Jaarverslag, marap, 
accountantsverklaring.

FB 3 - Rechtmatigheid Het bestuur beschikt over de 
vereiste deskundigheid en handelt 
integer en transparant. Het 
legt verantwoording af over de 
werving en besteding. 

Het bestuur beschikt over de 
vereiste deskundigheid en 
handelt integer en transparant. 
Het legt verantwoording af 
over de werving en besteding 
van financiele middelen. 

We werken volgens het 
vier-ogen principe. 

Bestuursverslag, 
accountantscontrole. Waar 
mogelijk gebruiken we het 
4-ogenprincipe. 

Jaarverslag.

Human Resource 

Tevrendenheid personeel 95% is tevreden (7,5 of hoger). 
BB boeit personeel (is een 
lerende organisatie, waar 
mensen zich (willen) verdiepen 
en kennis en kunde delen. BB 
bindt: extern verloop is max 
7 % per jaar.

Personeelstevredenheidspeiling, 
personeel is solidair aan de 
organisatie. 

Eens in 2 jr PTP, Taakbeleid, 
gesprekkencyclus, 
exitgesprekken.

Jaarverslag BasisBuren.

Verzuim/ Arbo Verzuimpercentage max 6%; 
verzuimredenen, meldingen en 
duur zijn in beeld. BasisBuren 
is eigen risicodrager 
ziekteverzuim.

Minder kosten ARBO. Zichtbaar 
eigen risicodragerschap.

Srategisch HR beleidsplan. Jaarverslag, Marap.
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Werkdruk Werkdrukbeleving wordt 
besproken; werkdruk is 
aanvaardbaar. We gaan hier 
pragmatisch mee om.

Teams ervaren eigenaarschap 
over het werkverdelingsplan, 
inclusief verdeling 
werkdrukgelden. 

Werkverdelingsplannen, plan 
voor besteding werkdrukgelden 
en evaluaties.

Start- en evaluatiegesprek.

Strategisch personeelsbeleid BB heeft een strategisch HR 
beleid dat jaarlijks geëvalueerd 
wordt; gericht op boeien 
en binden. Samenwerking 
met hogescholen en andere 
besturen.

Laag verzuim, laag 
verloop, aansluiten bij RTC, 
Opleidingsraad. 

Vlootschouw, gesprekken 
cyclus, bestuursformatieplan.

Evaluatiegesprek.

Professionalisering De kwalilteiten van de 
medewerkers zijn bekend 
en worden stichtingsbreed 
benut. Iedere school heeft 
een scholingsplan gericht op 
de behoefte van de school, de 
stichting en de professional. 
Loopbaanbeleid. 

Goed toegeruste leerkrachten, 
lerende organisatie, uitwisseling 
van expertise tussen scholen. 
Mensen groeien door binnen de 
organisatie. 

Sscholingsbeleid voor de 
sticting. Scholingsplan per 
school (onderdeel jaarplan). 
Loopbaanbeleidsstuk. CAO. 

Startgesprek en 
evaluatiegesprek.

Imago en identiteit

Tevredenheid ouders 95% van de ouders is tevreden 
(7,5 of hoger op OTV); men 
voelt zich gehoord. Op 
klachten, verzoeken e.d. 
wordt maximaal binnen een 
werkdag gereageerd; Het 
aantal incidenten en klachten 
is in beeld en deze worden 
geanalyseerd. 

Afname van klachten. Ouders 
worden gehoord en serieus 
genomen. 

Incidenten-/klachtenlogboek. 
Eens per twee jaar 
tevredenheidspeiling.

Terugkoppeling aan de ouders, 
samenvatting in Jaarverslag 
BasisBuren.

Betrokkenheid De school houdt de ouders op de 
hoogte van de vorderingen van de 
leerlingen.

Ouders zijn betrokken bij het 
onderwijs en de organisatie 
van de school. Wij hanteren 
de uitgangspunten van 
Ouderbetrokkenheid 3.0. 

in de scholen wordt gewerkt 
met klankbordgroepen, ouders 
geven aan dat de communicatie 
in elk geval naar verwachting is. 

Betrokken en goed 
geïnformeerde 
oudergeledingen.

Evaluatie gesprek.
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Huisvesting

Staat van onderhoud Punten uit de schouw 
zijn verwerkt in het 
meerjarenonderhoudsplan.

Er is een schouw uitgevoerd. Schouwrapport. Bestuurder - gemeente.

Binnenklimaat Frisse scholen B (landelijke 
standaard). 

Er wordt les gegeven in frisse en 
gezonde klaslokalen. Metingen 
via C)2 meters. 

Vastgelegd in de RIE. Bestuurder - staffunctionaris 
facilitair. 

Duurzaamheid Duurzame gebouwen waar 
CO2 reductie plaatsvindt, 
minimaal doo rislolatie, 
dubbele beglazing en LED 
verlichting. Waar mogelijk 
warmtepompen en/of 
zonnepanelen. Bij verbouwing/
renovatie gebruikmaken van 
cradle to cradle of duurzame 
materialen.

Reductie van energiekosten, 
afval wordt gescheiden, 
zonnepanelen zorgen voor 
energielevering. 

Afspraken die met scholen zijn 
gemaakt. 

Bestuurder - staffunctionaris 
facilitair. 
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