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Woord vooraf 

Met trots presenteer ik u deze aangescherpte koers 2020-2024 van Stichting OBO West-

Brabant. Een richtinggevend document voor de verdere groei en bloei van onze mooie 
stichting en daarmee een erkenning van de kwaliteit die de medewerkers van OBO dagelijks 
tentoonspreiden in hun bijdrage aan de ontwikkeling van onze leerlingen.  
Deze aangescherpte koers is een aanscherping van het reeds bestaande strategische beleid 
waaraan in afgelopen jaren gewerkt is door verschillende medewerkers, ouders en gremia 
binnen het bestuur. De noodzaak van de aanscherping is gelegen in een aantal ontwikkelingen 
die in 2019 en 2020 plaats vinden en hebben gevonden: 

- De ingezette wijziging in de structuur en wijze van besturen (governance) welke per 1-
8-2020 formeel haar vorm krijgt; 

- De wisseling in de samenstelling van het bestuur die daarop vooruitloopt en sinds 

december 2019 gerealiseerd is; 
- Ook de landelijke evaluatie van Passend Onderwijs en de ontwikkelingen en conclusies 

die daaruit voort zijn gekomen spelen een rol; 
- Als laatste, maar zeker niet als minste, speelt daarbij ook het vierjaarlijks 

kwaliteitsonderzoek van de Onderwijsinspectie in 2019 en het rapport van november 
2019 een belangrijke rol. Vanuit dat onderzoek heeft OBO een duidelijke ontwikkel- 
en investeringsopdracht gekregen. 

Dit alles samen is in dit document samengebracht. Het geeft richting aan de ontwikkeling van 

OBO, haar scholen, het bestuurskantoor en medewerkers opdat we zo optimaal mogelijk aan 
de behoeften van de leerlingen die onze scholen bezoeken tegemoet kunnen komen. 

Het proces van tot stand komen van deze aangescherpte koers heeft, vanwege de coronacrisis 
die sinds maart 2020 een belangrijke rol in onze levens en onze scholen speelt, een minder 
interactief karakter gekend dan aanvankelijk bedoeld. De frequentie en mate van afstemming 

van de inhoud met betrokken gremia en belanghebbenden is zodoende minder geweest dan 
gewild. Toch is m.n. in de contacten met onze schoolleiders, die als geen ander het belang van 
hun scholen en de ontwikkeling van hun mensen kennen, tot op het laatst veel uitgewisseld en 
gesproken. Die opbrengst en input is steeds ter harte genomen en de kwaliteit van deze 
aangescherpte koers is daarmee sterk toegenomen. Deze notitie beschrijft een waarom en een 
wat. Het hoe, de invulling en uitvoering roept aanvankelijk mogelijk vragen op maar is juist 
datgene dat in komende maanden en vooral in onderlinge afstemming en contacten verdere 
invulling moet krijgen. Alleen dan doet het recht aan de diversiteit en kracht van en binnen 

OBO en kan OBO de groei en bloei kennen zoals beoogd in dit document.  
 
Roosendaal, juni 2020 

 
Jan Veenker 
Directeur-bestuurder 
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Inleiding 

Aanleiding 

In september-oktober 2019 heeft OBO een vierjaarlijks onderzoek gehad vanuit de inspectie 
voor het onderwijs. In de rapportage (Inspectie van het Onderwijs, 2019), vastgesteld op 28 
november 2019, staat te lezen dat het bestuur een systematiek heeft geïmplementeerd 

waardoor zij in de basis voldoende zicht heeft op de kwaliteit van de scholen. Deze cyclus van 
kwaliteitszorg is gerealiseerd op zowel bestuurs- als schoolniveau. Dit was een belangrijk 

speerpunt in het vorige strategisch beleidsplan.  
 
Er is sprake van draagvlak binnen de organisatie voor het delen van expertise op diverse 
niveaus en de meerwaarde van een “objectieve, kritische” blik binnen de kwaliteitscyclus. 
Hierin ziet de inspectie een positief en belangrijk uitgangspunt voor verdere ontwikkeling 
binnen het bestuur en op de scholen.  
 
Naast de positieve zaken zijn er ook risico’s gesignaleerd.  

- De bestuurlijke verantwoordelijkheid van waaruit zij zicht heeft op de kwaliteit van 
onderwijs op de scholen en het bestuur als geheel vraagt, zo benoemt de inspectie, 
een scherpere en gerichtere invulling van de cyclus van kwaliteitszorg, waarbij naast de 
door de scholen aangeleverde informatie ook een meer eigenstandig beeld gevormd 
dient te worden; 

- De kwaliteitscultuur, waarin het kwaliteitsdenken een prominente rol inneemt, is niet 
in alle geledingen duidelijk; 

- Het lukt niet om expertise tussen scholen werkelijk uit te wisselen en te leren van en 
met elkaar;  

- De kritische, inhoudelijke reflectie op bijvoorbeeld te behalen en behaalde resultaten, 
gemaakte afspraken met directeuren, jaarplannen en plannen van aanpak komt 

onvoldoende van de grond.  
De bestuursfilosofie van sturen op hoofdlijnen, vanuit vertrouwen en horizontale 

verantwoording komt hierdoor in de praktijk onvoldoende tot zijn recht. De kwaliteitscultuur 
kan en moet in alle lagen van de organisatie verbeterd worden en de geformuleerde 

strategische koers vraagt daartoe een nadere invulling. Van daaruit kan de bestuurlijke 
verantwoordelijkheid kwalitatief ingevuld worden. 

Zowel het bestuur als de inspectie signaleren verschillende verbetermogelijkheden: 
- Scherper zicht krijgen op de scholen. Dit betreft enerzijds zicht op de aanwezige 

kwaliteit, als ook op de doelstellingen en ontwikkelingen die plaatsvinden op de 
scholen;  

- Aanscherping van de verwachtingen ten aanzien van de beloftes opgenomen in het 
strategisch beleidsplan; 

- Verbindingen maken tussen de onderdelen opgenomen in de kwaliteitscyclus. 
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Naar een antwoord 

In het voorjaar van 2020 is tevens, voor het eerst, een integrale, bestuurlijke risico-
inventarisatie gedaan door een vertegenwoordiging van bestuur, bestuurskantoor, 
schoolleiding en extern adviseur met behulp van het instrument van de PO-raad (Van Oers, 
2020). Ook vanuit deze rapportage komen zowel sterke- als ontwikkelpunten naar voren.  

- De financiële uitgangssituatie van OBO is een sterk punt;  
- Ontwikkelpunten ten aanzien van het gebied onderwijs & identiteit zijn in lijn van de 

door de Onderwijsinspectie genoemde punten als zicht op de kwaliteit, 
organisatiebrede normen voor kwaliteit en het denken daarover en een onuitgewerkte 
visie en strategische koers op het vlak van onderwijs; 

- Ontwikkelpunten op het gebied van bestuur & organisatie liggen op het vlak van een 
ondersteuningsstructuur die onvoldoende bijdraagt aan de kwaliteit van bestuur en 
management op OBO en schoolniveau en onvoldoende helderheid over de OBO-
beelden rondom leiderschap, de ontwikkeling en ondersteuning daarvan; 

- Op het gebied van personeel liggen ontwikkelpunten ten aanzien van het formaliseren 
van goed personeelsbeleid, verlaging van het relatief hoge verzuimpercentage, de door 
de inspectie genoemde kwaliteitscultuur en het kwaliteitsdenken en strategisch 
personeelsbeleid ten aanzien van talentontwikkeling binnen de organisatie zelf met het 

oog op de toekomst. 
- Ten aanzien van het gebied van huisvesting, facilitaire dienstverlening en ICT komen 

duidelijke ontwikkelpunten naar voren, waaronder een ontbrekende integrale visie op 
huisvesting, Een weinig efficiënt inkoopbeleid met risico ten aanzien van de 
doelmatigheid van middelen en het ontbreken van een visie, beleid en structuur van 
ICT die ondersteunend is aan strategische doelen. 

Wel biedt de goede financiële uitgangspositie van de stichting mogelijkheden om aanvullend te 
investeren in inhoudelijke ontwikkelingen. Ook dit was een punt waar het bestuur door de 
inspectie op aangesproken is.  
 

 

Ook de landelijke evaluatie van Passend Onderwijs1 en het Rapport van de Onderwijsinspectie 
naar aanleiding van het vierjaarlijks onderzoek naar het bestuur en samenwerkingsverband 

 
1 Governance bij SWV Passend Onderwijs: het functioneren van het (onafhankelijk) intern toezicht bij 
samenwerkingsverbanden (Inspectie van het Onderwijs, 2020) 
Centrale thema’s in de Evaluatie Passend onderwijs: Deel I – Zorgplicht, OPP en positie van ouders (Ledoux, et al., 
2019)  
Centrale thema’s in de Evaluatie Passend onderwijs: Deel II - toewijzing van ondersteuning en hulp op maat, 
dekkend aanbod en het schoolondersteuningsprofiel, en competenties en ondersteuning van leraren (Ledoux, 
Smeets, & van Eck (red.), Centrale thema’s in de Evaluatie Passend onderwijs: Deel II - toewijzing van ondersteuning 
en hulp op maat, dekkend aanbod en het schoolondersteuningsprofiel, en competenties en ondersteuning van 
leraren, 2020) 
Evaluatie Passend Onderwijs: rol schoolbesturen in en visie op Passend Onderwijs (van Aarsen, Suijkerbuijk, & 
heijsters, 2020) 
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(SWV) Roosendaal-Moerdijk e.o. (Inspectie van het Onderwijs, 2020) laten zien dat de 

ingeslagen ontwikkelingen naar Passend Onderwijs nog niet voltooid zijn en verdieping en 
verbreding vragen. Specifiek voor het lokale SWV betekent dit een verdere doorontwikkeling 
ten aanzien van het zicht op kwaliteit en terugdringen deelnamepercentage speciaal onderwijs.  
 
Vooruit 
Om te werken aan de gesignaleerde zaken is het nodig dat er opnieuw wordt stilgestaan bij 
waar we binnen OBO voor staan en op welke wijze we dit gaan realiseren. Daarop willen we 
in dit stuk antwoord geven. Deze aangescherpte koers biedt daarom een verscherping en 
vergaande concretisering van het lopende Strategisch Beleidsplan (SBP) (Stichting OBO West-
Brabant, 2019). Vanuit de in de inleiding genoemde aanleidingen wordt zo kleur en invulling 
gegeven aan de Visie en strategische koers van OBO en daarmee tevens antwoordrichtingen 

geformuleerd op de ontwikkelpunten die gesignaleerd zijn2. Zo ontstaat een duidelijk koers en 
kader voor scholen en bestuur om het geformuleerde SBP komende jaren vorm te geven. 
Uitgangspunt is steeds het formuleren van het waarom en het wat. De hoe-vraag kan alleen op 
schoolniveau ingevuld worden, als antwoord op de schoolspecifieke context of vanuit de 
samenwerking tussen scholen, schoolleiders en anderen in komende jaren bij de concrete 
invulling, opzet en uitvoering van de verschillende programmalijnen die vanuit deze tekst naar 
voren komen. Er is dus sprake van een aanvulling en aanscherping op de ingeslagen weg en 
betekent ook op schoolniveau aanvullende kansen of verdiepende mogelijkheden van staand 
beleid zoals in de schoolplannen geformuleerd. 

 

De ontwikkelopdracht rondom de kwaliteitscultuur in alle lagen van de organisatie vraagt een 

inzet die breed is en voornamelijk op indirecte wijze effect kan hebben. We bedoelen hiermee 
dat een goede kwaliteitscultuur vooral een effect, een opbrengst is van een proces. Deze 
aangescherpte koers geeft richting aan de domeinen waarop dat proces zich afspeelt. Het 

fundamentele uitgangspunt hieronder is dat een kwaliteitscultuur tot stand komt rondom 
datgene dat ons allen bindt binnen OBO en dat is het primaire proces van onderwijs. Alhoewel 
dat er op elk van de scholen net anders uitziet om aan te sluiten bij de specifieke context van 
de school, is het in de kern onze gezamenlijke en gedeelde opdracht waar we samen 
verantwoordelijkheid voor dragen. Alle andere domeinen dienen bij te dragen aan 
onderwijsontwikkeling. Vanuit dit besef is dit document opgebouwd. De inzet is het opzetten 

van een raamwerk waarbinnen de kwaliteitscultuur van OBO vorm krijgt; langs de lijnen van 
onderwijsontwikkeling, de versterking van aanpalende domeinen en vooral binnen de 
samenwerking tussen professionals die de programmalijnen uit deze notitie de komende jaren 

 
Veranderingen in de samenstelling van de leerlingenpopulatie 2014-2018 in het S.O. (Inspectie van het Onderwijs, 
2019) 
 
2 In deze notitie is gebruik gemaakt van literatuurverwijzingen. Waar het een directe bronverwijzing betreft, is deze 
opgenomen in de tekst. In de bibliografie achter in dit document zijn naast de reeds in de tekst genoemde 
verwijzingen ook andere verwijzingen naar literatuur welke de achtergrond van de in dit document beschreven 
koers vormt. 
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vraagt. In dat gesprek, in die samenwerking, uitwisseling en afstemming wordt kwaliteit 

vormgegeven en een cultuur van kwaliteitsdenken gefaciliteerd en gerealiseerd. 

Indeling van dit document 

Deze aangescherpte koers is als volgt ingedeeld: 
- In hoofdstuk 1 benoemen we wat goed onderwijs binnen OBO betekent. De 

belangrijkste pijlers worden vervolgens uitgewerkt. De ontwikkelingen die genoemd 
worden, komen niet uit de lucht vallen. Ze zijn beschrijvingen van ontwikkelingen die 
op een of meer van de scholen reeds zichtbaar zijn of aansluiten bij maatschappelijke 

en wetenschappelijke ontwikkelingen. 
- In hoofdstuk 2 concretiseren we dat goede onderwijs door te beschrijven wat binnen 

OBO een goede school is en wat dit betekent voor de professionals en hun rollen 
daarin.  

- Hoofdstuk 3 beschrijft op welke wijze een goed personeelsbeleid, als voorwaardelijk 
onderdeel voor kwaliteit, bijdraagt aan vergroting van kwaliteit en professionaliteit 
binnen OBO.  

- In de hoofdstukken 4 t/m 7 komen vervolgens de verbinding met de omgeving en de 
aanpalende domeinen van financiën, huisvesting, inkoop en facilitair, communicatie en 
ICT aan de orde.  

- De richting en doelen die voortvloeien uit de hoofdstukken 4 t/m 7 worden tenslotte 

in hoofdstuk 8 samengebracht in een koersbeschrijving voor de ontwikkeling van OBO 
en de ondersteunende organisatie.  

 
Om deze aangescherpte koers mogelijk te maken en scholen, vanuit heldere kaders, invulling 
te laten geven aan goed onderwijs en de eigen ambitie in antwoord op de schoolcontext, is 
meer nodig dan deze aangescherpte koers alleen. Het vraagt tevens om een bestuursaanpak 
die hieraan ondersteunend is, richting geeft en ook standvastig en scherp is op realisatie van de 
ingezette koers en strategische doelen.  Met de wijzigingen in de governance per augustus 2020 
(Novitas Notariaat, 2020) en de, in dat licht geworven, nieuwe voorzitter van het College van 
Bestuur (CvB) wordt daarin een belangrijke stap gezet. Naast de hierboven genoemde focus 

op inhoud en kwaliteit in de lijn, is het van belang dat zowel bestuur als de scholen adequaat 

ondersteund worden. Ook in die ondersteuning moeten inhoud en kwaliteit leidend zijn in 
plaats van procedures en systemen. De gezamenlijke ontwikkeling binnen OBO is er zodoende 

een die inderdaad samen en op alle niveaus en rollen plaats gaat vinden. 
 

Een verandering in de cultuur vraagt om het zorgvuldig doorlopen van het proces, zodat 
iedereen zich betrokken voelt op de onderliggende visie en uitgangspunten die tot uiting 

moeten komen in de cultuur van de organisatie. In dit document zullen de verschillende 
bouwstenen verder uitgewerkt worden. Hierbij is nadrukkelijk aandacht voor de onderdelen 

van een goed personeelsbeleid, aangezien het de mensen binnen OBO zijn die vandaag, 

morgen en toekomstig de kwaliteit voor onze leerlingen weten te realiseren. Vandaar de 
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werktitel “Kwaliteit zit in mensen”. Op basis van de eerste maanden heeft het bestuur vanuit 

haar schoolleiders en met eigen ogen en oren de potentie en betrokkenheid binnen de 
medewerkers van OBO ervaren. Hieruit ontstaat het vertrouwen in de aanwezige kracht en 
inzet die nodig is om, langs de lijnen van de schooleigen ontwikkeling en deze aangescherpte 
koers OBO verder te doen groeien en bloeien. 
 
Tot slot is in deze aangescherpte koers, per 
hoofdstuk, opgenomen op welke wijze en met 
welke middelen en mogelijkheden OBO de 
scholen in staat stelt en faciliteert om, vanuit 
eigen verantwoordelijkheid en 
ondernemerschap, vorm en inhoud te geven 

aan deze koers. Hierbij wordt met een 
aanzienlijk bedrag, aanvullend geïnvesteerd in 
de ontwikkeling van de kwaliteit van de OBO-
scholen. In de meeste gevallen zal hier sprake 
zijn van vormen van cofinanciering of volledige 
financiering door OBO. De specifieke 
financiële uitwerking gebeurt in een memo 
waarin de beschikbare en in te zetten middelen 
toegelicht en verantwoord worden.  

 

De uitwerking van de faciliteiten3 die in deze 

aangescherpte koers genoemd worden, zal 
gebeuren in aparte programmanotities welke in 
de komende maanden in samenwerking tussen 

bestuur en betrokkenen schoolleiders en 
eventueel anderen vormgegeven worden.  
 
Die programmanotities bieden het kader voor de ontwikkeling en realisatie richting de 
genoemde doelstellingen. Deze worden, zoals hierboven genoemd, in samenwerking opgesteld. 
Vanuit OBO zal aan ieder programma een programmaverantwoordelijke4 verbonden worden. 

Waar mogelijk worden succesindicatoren beschreven vanuit de context van de school. Ze 
vormen dan onderdeel van het OBO-kader voor de betreffende school en zijn zodoende 
onderwerp van gesprek tijdens de gesprekken tussen bestuur en schoolleiding. 
  

 
3 O.a. wijze van inzet, verdeling, monitoring 
4 Dit zal, afhankelijk van onderwerp en context een adviseur of bestuurslid zijn. 

€170.000 

€485.000 

€185.000 

€135.000 

Investeringen Planperiode
Aangescherpte Koers 2020-2024
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Totaal H4 HR

Totaal H3 Investering in de mensen

Totaal H2 Onderwijsinhoudelijke programma’s
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1. Visie op onderwijs 

Openbaar 

OBO is een schoolbestuur voor openbaar basisonderwijs. De openbare identiteit is de basis 
voor onze visie op goed onderwijs. Vanuit deze identiteit is iedereen welkom op alle OBO-
scholen: je wordt daar erkend, gekend en gehoord, ongeacht wie je bent, waar je vandaan 

komt, waar je voor staat of in gelooft. Hieraan willen we toevoegen dat we ook algemeen 
toegankelijk zijn voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. Op die manier vervullen 

OBO-scholen een belangrijke positie in de buurt. Ieder kind dat op een OBO-school zit moet 
zich binnen de eigen mogelijkheden optimaal kunnen ontwikkelen. Dat betekent dat er voor 
ieder kind gekeken moet worden naar een passend aanbod en de wijze waarop er afgestemd 
dient te worden op de onderwijsbehoeften.  

Ononderbroken ontwikkeling 

Kinderen zijn continu in ontwikkeling. De ontwikkeling van een kind behoort een vloeiend 
geheel te zijn, zoals dit in de wet op het Primair Onderwijs en toezichtskader van de inspectie 
verwoord is. Onze zorg voor die ononderbroken ontwikkeling is de invulling van deze 
kernopdracht die het onderwijs heeft. De huidige ontwikkelingen in de neurowetenschappen 
helpen ons beter te duiden wanneer het jonge, ontwikkelende brein toe is aan specifieke 
vormen van aanbod (Van de Grift & Witbraad, 2017).  Scheidingen tussen voor- en 
vroegschool of tussen basisschool en middelbare school kunnen deze vloeiende ontwikkeling 
verstoren. Waar de overgang van voorschool naar basisschool al lange tijd onderwerp van 

gesprek en beleid is en ook, meebewegend met beleidswijzigingen vanuit de overheid ten 
aanzien van dergelijke voorzieningen5, veranderingen heeft doorgemaakt, is dit voor wat 

betreft de overgang tussen primair (PO) en voortgezet (VO) onderwijs een nog wat 

abstractere discussie. In het maatschappelijk debat (De Toekomst van Ons Onderwijs, 2020) 
en vanuit onderzoek (Onderwijsraad, 2019) (Van Elk, Van der Steeg, & Ebbink, 2009) zijn de 

afgelopen jaren nadrukkelijker oproepen gedaan om deze overgang te verbeteren. Hierin 
speelt enerzijds de roep om gelijke, of eerlijke, kansen voor iedereen een rol. Anderzijds is 
ook hier de ontwikkeling van de neurowetenschap een aanjager van waaruit aangetoond wordt 
dat de hersenontwikkeling in de fase van einde PO en eerste jaren VO mogelijk baat heeft bij 
een andere (lees; latere) selectie voor het onderwijsvervolg.  Ontwikkeling daartoe is een 
doelstelling van het beleid voor komende jaren. 
Om ervoor te kunnen zorgen dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen is het belangrijk 
dat er binnen onze scholen een eigentijds aanbod gecreëerd wordt voor kinderen van 2 tot 14 

jaar en op termijn van 0 tot 14 jaar. Hiervoor zal samenwerking met partners nodig zijn, 
waarbij de basisschool de spil vormt in dit geheel. Door de regie bij de school te houden en 

 
5 Waarbij m.n. de wijzigingen in het beleid ten aanzien van de financiering van voorschoolse voorzieningen gewijzigd 
is naar een geïntegreerd, meer marktgericht, model van kinderopvang als geheel (Van de Grift & Witbraad, 2017) 
een belangrijke rol spelen. 
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overgangspunten zodoende zo geïntegreerd mogelijk vorm te kunnen geven, kan optimaal 

bijgedragen worden aan de zo gewenste vloeiende ontwikkeling van alle leerlingen. 
In het kader van die continue ontwikkeling vraagt dat soms aanpassingen in de wijze waarop 
onze scholen zijn ingericht. Kinderen maken allemaal een eigen unieke ontwikkeling door. Om 
hieraan op een eigentijdse manier recht te doen moet het binnen OBO-scholen mogelijk zijn 
om het leerstofjaarklassensysteem en andere traditionele aspecten van het onderwijssysteem 
te doorbreken of op andere manieren de organisatie en structuur binnen de school vorm te 
geven om tegemoet te komen aan die vloeiende, ononderbroken ontwikkeling van de 
kinderen. Door erkenning van een eigen, unieke ontwikkeling waarop we ons aanbod 
afstemmen krijgen alle kinderen de kans zich optimaal te ontwikkelen op hun eigen wijze en 
tempo. Bovendien is de school een oefenplaats voor de sociale wereld waarin onze kinderen 
opgroeien. De relatie met de ander werkt verrijkend en begrenzend. 

Missie 

Om aan bovenstaande en de schooleigen ontwikkeling te kunnen voldoen is er voor eenieder 
binnen OBO; leerling, leraar, schoolleider, ondersteuners en bestuur een belangrijke 

ontwikkelopdracht weggelegd. Deze ontwikkelopdracht beoogt een gezamenlijke 
grondhouding die de individuele ontwikkeling van eenieder en samenwerking daarvoor binnen 
de sociale wereld waarin wij binnen OBO leren, werken en leven kenmerkt. 
Deze grondhouding komt tot uiting in onderstaande missie: 

 

Ik draag bij aan het geheel, maak mijn eigen keuzes en ben nieuwsgierig. 

 
Dit is wat we nastreven op alle niveaus. We leiden en voeden onze kinderen op met deze 
houding, maar verwachten ook van personeelsleden en bestuur deze houding ten aanzien van 
ons onderwijs en elkaar, vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheid 
 
Bovenstaande missie verwoordt kernachtig de mindset die nodig is om binnen OBO succesvol 
te leren en werken en in gezamenlijke verantwoordelijkheid vorm en inhoud te geven aan onze 
scholen, aan OBO en de toekomstige samenleving. 
 

Mensenwerk in een professionele cultuur 

Binnen OBO werken we toe naar en vanuit een professionele cultuur (Van Emst, 2012). 
Hieronder verstaan we een streven naar continue ontwikkeling waarvoor we vanzelfsprekend 

verantwoordelijkheid nemen. We leggen hierover verantwoording af aan elkaar en aan 
anderen. We zijn gericht op samenwerking vanuit kennen en erkennen van elkaars kwaliteiten 
en het vertrouwen daarin. Deze continue ontwikkeling krijgt vorm vanuit gezamenlijke 
opdrachten die binnen teams geformuleerd worden, vorm krijgen en gerealiseerd worden. 
Deze opdrachten zijn ambitieus, sluiten aan bij en bouwen voort op de context van de eigen 
school, de wettelijke- en de OBO- kaders. 



Aangescherpte Koers 2020-2024  Kwaliteit zit in mensen 13 

Goed onderwijs is er voor mensen en wordt verzorgd door mensen. Kwaliteit van onderwijs 

zit zodoende in de kwaliteit van de mensen. Om die reden heeft deze aangescherpte koers, 
zoals eerder benoemd, de werktitel “Kwaliteit zit in mensen” gekregen. 
Kwaliteit bestaat uit een gedeelde basis van pedagogisch-didactisch handelen en ook uit de 
diversiteit die binnen mensen zichtbaar is qua specialisatie, excellentie op deelgebieden, 
leiderschap, kennis, ervaring en expertise. We spreken van erkende ongelijkheid en vanuit de 
voortdurende behoefte te ontwikkelen. Door samenwerking tussen scholen, medewerkers, 
specialisten etc. te faciliteren ontstaat een bredere basis van kennis en vaardigheid binnen alle 
scholen, maar bovenal een sterkere verbinding die bijdraagt aan het samen mogelijk maken van 
kwaliteit, kwaliteitsdenken en daarmee een kwaliteitscultuur binnen onze organisatie. 
 
 
 
 
 

-   
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Wat is een goede school? 

De hierboven beschreven visie op goed onderwijs bepaalt de wijze waarop we kijken naar een 
goede school. Wanneer gesproken wordt over een goede school wordt er gekeken naar de 
school in relatie tot landelijke en OBO-kaders, de ambities van de school en de context waarin 
de school zich bevindt. ‘Goed’ is zodoende een gelaagd begrip dat enerzijds gekenmerkt wordt 

door de invulling van figuur 1 en de realisatie ervan. Anderzijds is er sprake van een landelijk 
gedefinieerde en beoordeelde kwaliteitseis (i.c. toezichtskader en oordeel Onderwijsinspectie). 
 

 
Figuur 1 Goed Onderwijs bij OBO 

Kwalificatie 

Om van een goede school te spreken dient de basiskwaliteit in orde te zijn. De kerntaak van 

een school is het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs. Dat is voor elke school gelijk en 
veronderstelt een voldoende niveau op de kwaliteitsstandaarden zoals deze gedefinieerd zijn in 

het toezichtskader van onderwijsinspectie. Als OBO streven we naar goed en niet naar 
voldoende onderwijs. Dit betekent dat we binnen het OBO-kader ambities formuleren die de 

basiskwaliteit voorbijgaan. Zichtbaar, merkbaar en meetbaar daarin zijn o.a. de 
onderwijsresultaten op de kernvakken taal, lezen en rekenen, maar ook zaken als 

uitstroomniveau van de leerlingen, vervolgsucces in het Voortgezet Onderwijs, tevredenheid 
van leerlingen, ouders en medewerkers, kwaliteitszorg, veiligheid en kwaliteit van didactisch 
handelen. Dit alles betreft voornamelijk het domein van de kwalificatie van leerlingen (Biesta, 
2015). Om hiertoe te komen is een complex geheel van kennis en vaardigheden noodzakelijk. 
Deze zullen later worden uitgewerkt bij de betreffende betrokkenen, directeuren, IB’ers en 
teamleden.  
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Wanneer gekeken wordt naar de opbrengsten hanteren we, als onderdeel van 

bovengenoemde kaders, de inspectienorm als lat voor ‘de basis op orde’. Met ingang van 
schooljaar 2021-2022 wordt het nieuwe onderwijsresultaten model gehanteerd. Aan de hand 
van de referentieniveaus en de schoolweging wordt in beeld gebracht aan welke norm de 
school dient te voldoen. In het onderwijsresultatenmodel wordt gewerkt met een ondergrens, 
de zogenaamde signaleringswaarde.  
Om te kunnen spreken van ‘goed’ onderwijs moet de lat hoog gelegd worden en moet er 
ambitieus gedacht en gesproken worden over en gewerkt worden aan kwaliteit. Om dit 
mogelijk te maken wordt er in 2020-2021 met, door en voor iedere school als onderdeel van 
het OBO-kader een OBO-streefnorm uitgewerkt. Deze streefnorm zal ten aanzien van de 
opbrengsten, uitgaan van het landelijk gemiddelde niveau voor scholen met een vergelijkbare 
leerling populatie (schoolweging). Scholen werken gefaseerd toe naar een niveau dat op of 

voorbij dat landelijk gemiddelde ligt.  
 

Socialisatie en subjectificatie 

Maar onderwijs bestaat niet enkel uit de kernvakken! Ook de domeinen van de socialisatie en 
subjectificatie6 (Biesta, 2015) zijn een even essentieel onderdeel van de onderwijsopdracht als 
die van kwalificatie. OBO-scholen hebben de opdracht om te werken vanuit hun eigen ambitie. 
In de eigen-wijze van iedere school ligt de vorm en inhoud van deze twee domeinen. Hiermee 

onderscheiden ze zich ten opzichte van andere scholen en doen ze recht aan de behoeften 
binnen de eigen schoolpopulatie en context. De specifieke kenmerken van de school, de 
leerling populatie en de context van de school vragen soms om vergaande specialisatie of 
ontwikkeling van kracht, expertise of excellentie op specifieke gebieden. Hierin ligt tevens een 
basis voor het formuleren van succesindicatoren voor verschillende van de programmalijnen 
die in dit document verder uitgewerkt worden.  
 
Het algehele onderwijsaanbod sluit zich verder uiteraard aan op de context waarin de school 
zich bevindt. Hieronder verstaan we de populatie die de school bezoekt, de 
onderwijsbehoeften die deze kinderen meebrengen en de wijk / het voedingsgebied waarin de 

school staat en haar kenmerken. 

 
Een kwaliteitscultuur vraagt om continue analyse van de context en afstemming van de 

werkwijze op datgene dat de omgeving vraagt van ons. Afstemming gebeurt op hoofdlijnen op 
het niveau van de school. Meer specifieke afstemming vindt plaats op het niveau van de groep 

en de individuele kinderen.  
OBO-scholen geven hieraan integraal vorm vanuit een heldere visie op de toekomst. 
 
 
 

 
6 Persoonsvorming  
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Doelstellingen en activiteiten 

Onze visie op goed onderwijs leidt tot de volgende doelstellingen: 

- Binnen 4 jaar hebben alle scholen een ononderbroken aanbod voor kinderen van 2-12 
jaar in samenwerking met ketenpartners en op basis van het gedeelde belang in de 
ontwikkelwijze van jonge kinderen; 

- Binnen 4 jaar is er op 6 van de scholen een OBO-specifiek ononderbroken aanbod 
voor kinderen van 2-14 jaar in samenwerking met ketenpartners; 

- Binnen 4 jaar kunnen ten minste 4 van de OBO-scholen meer gepersonaliseerd, 

passend onderwijs7 verzorgen. In een nieuwe planperiode zal dit moeten door 
ontwikkelen naar eigentijds onderwijs op alle OBO-scholen;  

- Binnen 4 jaar voldoen alle OBO-scholen aan de OBO-criteria voor goed onderwijs 
(basistoezicht inspectienorm, ten minste op de schoolspecifieke OBO-norm, een 
contextbepaald ambitieus eigen ambitie). 

We definiëren ons succes aan de hand van de volgende succescriteria: 
- Ten aanzien van het aanbod 2-12 jaar zijn we tevreden als in 2024:  

o 16 scholen (in samenwerking met een ketenpartner) een aanbod voor 2-12 
jaar hebben; 

o Waarvan bij ten minste 8 scholen sprake is van een samenwerking waarbij 
medewerkers onderdeel zijn van het schoolteam en de aansturing gebeurt 
door de schooldirectie; 

o En er bij ten minste 6 scholen (ook) sprake is van een ononderbroken 

inhoudelijke lijn en aanbod op basis van de ontwikkeling van het jonge kind 

zoals deze bekend is uit de neurowetenschap. 
- Ten aanzien van het aanbod 2-14 jaar zijn we tevreden als in 2024:  

o Ten minste 5 scholen een specifiek inhoudelijk aanbod/werkwijze hebben voor 
leerlingen in de leeftijd van 10-14 jaar ten behoeve van voorbereiding op 

vervolgonderwijs; 
o Daarvan ten minste 1 school een invulling en organisatie kent die het belang 

van meer rijpingstijd alvorens de vervolgkeuze te moeten maken heeft weten 
te realiseren. 

- Ten aanzien van meer gepersonaliseerd, passend onderwijs zijn we tevreden als in 
2024: 

o Ten minste 4 scholen die hierop insteken een significante groei toont op de 
door hen geformuleerde indicatoren van het schoolspecifieke OBO-kader. 

 

 
7 De specifieke en concrete invulling is onderdeel van de schooleigen ambitie en plannen waarin zij antwoord geven 
op de wijze waarop zij in hun specifieke context het onderwijs aan hun leerlingen meer passend en eigentijds maakt. 
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- Ten aanzien van voldoen aan de OBO-criteria voor goed onderwijs zijn we tevreden 

als in 2024: 
o Alle 16 scholen voldoen aan ten minste basistoezicht volgens de 

Onderwijsinspectie; 

• Waarbij ten minste 14 scholen ook de schoolspecifieke normen uit het OBO-
kader behalen. 

o  

Om bovenstaande te bereiken faciliteert OBO dit proces door: 

- OBO faciliteert de ontwikkeling naar ononderbroken ontwikkeling voor 2-12-jarigen 
op alle OBO-scholen door stichting breed onderzoek naar de actuele situatie en de 
verkenning van mogelijkheden. Aanvullend faciliteert OBO haar scholen door het voor 
deze planperiode beschikbaar stellen van een bedrag van €40.000 voor (aanvullende) 
eerste inrichting; 

- OBO faciliteert de ontwikkeling van de ononderbroken ontwikkeling voor leerlingen 
t/m 14 jaar door het beschikbaar stellen van middelen voor de aanstelling van een 
projectleider voor de ontwikkeling van de OBO-tienercolleges ter hoogte van €30.000 
voor deze planperiode. Aanvullend is er facilitering van eenmalig, maximaal €60.000 in 
deze planperiode voor de eerste inrichting en OLP van de te ontwikkelen tienercolleges. 
Nadere uitwerking van de kaders gebeurt in een te ontwikkelen programma in 2020-
2021; 

- OBO faciliteert de ontwikkeling naar eigentijds, gepersonaliseerd, passend onderwijs 
met het beschikbaar stellen van maximaal €40.000 voor het totaal van 4 ambitieuze, 
doelgerichte en uitgewerkte plannen in deze planperiode. 
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2. Visie op de invulling van goed onderwijs 

In dit hoofdstuk wordt concreter ingevuld wat de hiervoor beschreven visie betekent voor het 
menselijk kapitaal van onze organisatie, onze medewerkers die dagelijks onze bijdrage aan de 

ontwikkeling van leerlingen gestalte geven. Hierbij moet gezegd dat het uiteraard de 

leerkrachten en ondersteuners zijn die hierin de meest directe bijdrage aan het primaire 
proces leveren. In de aangescherpte koers ligt de nadruk meer op de rollen van schoolleiders 
en intern begeleiders en in mindere mate op onderwijsgevend en onderwijsondersteunend 
personeel. Niet omdat zij minder belangrijk of waardevol zijn. Integendeel! De verklaring 
hiervoor is dat het bestuur haar directe invloed heeft op de leiding van de school. De 
schoolleiders en intern begeleiders op hun beurt zijn de vertegenwoordigers van het bestuur 
in de scholen, voor medewerkers, ouders en leerlingen. De leidende principes in deze 
koersnotitie gelden dus voor eenieder, maar de concretisering en gesprek en handelen vindt 
plaats op de scholen. 

Welk leiderschap hoort hierbij? 

Leidinggeven aan een veranderende, lerende organisatie vraagt iets van de leiders in de 
organisatie. Zeker binnen de context van het onderwijs waarin het spanningsveld tussen de 

autonomie van de leerkracht in de groep en de bijdrage aan het geheel en de gezamenlijke 
opdracht voortdurend merkbaar en van invloed is. In de huidige tijd is werk, zeker 
hooggekwalificeerd werk, veel meer dan een uitruil tussen werknemer en werkgever. 
Professionals in het onderwijs worden ook en wellicht voornamelijk gedreven vanuit 

intrinsieke motivatie en uitdaging. Daarnaast is de huidige en toekomstige maatschappij 
dusdanig dynamisch dat dit van professionals en leidinggevenden meer aanpassingsvermogen 
vraagt. De overgang naar transformationele vormen van leiderschap is hierbij noodzakelijk.  
 

  
Figuur 2 Van transactioneel naar transformationeel leiderschap 

Transactioneel leiderschap:
gaat uit van principes van ruil. Verondersteld wordt 
dat het gedrag van medewerkers gestuurd wordt 
door het zoeken naar aangename en vermijden van 
onaangename gevoelens. Leidinggevenden moeten 
dus ruilprincipes hanteren die tot bevrediging leiden 
en met negatieve sancties kunnen ze ongewenst 
gedrag bijsturen. 

Transformationeel leiderschap: 
gaat ervan uit dat medewerkers hun motivatie 
niet alleen ontlenen aan extrinsieke factoren, 
maar ook aan intrinsieke. Gedrag wordt niet 
alleen gemotiveerd door de beloningen. Een 
leider moet daarom in staat zijn om ook 
zaken als normen, waarden en behoeften te 
beïnvloeden.
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De meer transformationele leiderschapsstijlen zijn herkenbaar door gedrag waarin hogere 
doelen dan eigenbelang en kortetermijndoelstellingen worden nagestreefd (Bass & Steidlmeier, 
1999) en correleren het meest met aspecten als medewerkerstevredenheid, motivatie van 
werknemers en beoordeelde effectiviteit van de leider (Judge & Piccolo, 2004). 
Daarnaast is het belang van zinvolheid van het werk en voldoende professionele ruimte een 
onderdeel van deze stijl van leiden.  
Transformationeel leiderschap alleen is echter een te smalle focus en doet onvoldoende recht 
aan de noodzaak binnen scholen aan een focus op het primaire proces en de processen van 
onderlinge beïnvloeding binnen organisaties (Verbiest, Op weg naar Nieuw Onderwijskundig 
Leiderschap, 2010). Kwaliteitsonderwijs dat recht doet aan de professionals die bepalend zijn 
voor die kwaliteit vraagt daarom om onderwijskundig en gedeeld leiderschap zoals o.a. 

Hargreaves en Fullan (2007; 2013; 2016) betogen. Hiermee wordt de nadrukkelijke focus op 
het primaire proces en de kwaliteit daarbinnen bedoeld waarbij het leiderschap door eenieder 
in de organisatie kan en mag worden tentoongespreid. Deze twee zaken gaan hand in hand om 
effectieve meerwaarde te realiseren (Andersen & Krüger, 2012)  Het is de specifieke expertise 
en de gezamenlijke kracht van de professionals die nodig is in het ontwerpen, vormgeven en 
evalueren van goed onderwijs binnen een professionele cultuur. Gedeeld leiderschap is 
daarvoor van belang (Janssen, 2016).  
 
De noodzakelijke condities daarvoor (Harris, Leithwood, Day, Sammons, & Hopkins, 2008) zijn 

daarom onderdeel van de ontwikkeling van leiderschap binnen OBO. De focus op 

onderwijskundig leiderschap, de ontwikkeling en borging van de kwaliteit van het onderwijzen 

en leren, staat weer centraal vanuit de schoolbreed gedragen visie.  
Gedeeld leiderschap is ook om een andere reden een noodzaak, gezien het zeer diverse en 
omvangrijke, integrale takenpakket van schoolleiders (Verbiest, 2010). Zo’n onvoorstelbare 

competentie en uitvoerbaarheid kan van geen enkele schoolleider alleen verwacht worden 
(Greven, 2017). Spreiden en delen van leiderschap en verantwoordelijkheid is zodoende 
essentieel.  
 

Onderwijsgevend personeel 

Onze leerkrachten werken dagelijks in complexe en meerduidige situaties waarin van hen 

voortdurend gevraagd wordt te schakelen en inspelen op situaties (Verbiest, 2012). De 
praktijkkennis die leerkrachten op basis van opleiding en ervaring daarbij inzetten is essentieel, 

van hoog niveau en vraagt blijvende reflectie en ontwikkeling. Reflectievermogen en 
samenwerking zijn belangrijke vaardigheden voor iedere leerkracht om het werkvermogen 

(Osagie, Wielenga-Meijer, Detaille, & De Lange, 2019) duurzaam op peil te houden en binnen 
de dynamiek van de groep, school en maatschappelijke context de ontwikkeling van leerlingen 

te blijven realiseren. Samenwerking met collega’s binnen professionele leergemeenschappen en 

(collectieve) reflectie op het eigen handelen en de achterliggende mentale modellen is 
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essentieel om de eigen en collectieve praktijkkennis scherp en passend te houden en duurzaam 

bij te dragen aan het geheel en de organisatiedoelen. 
Leerkrachten bij OBO zijn daarom vanuit eigen regie, actief op zoek naar samenwerking en 
ontwikkeling van de eigen en de collectieve praktijkkennis. Binnen OBO gebeurt dit binnen 
scholen vanuit de principes van de professionele leergemeenschap (PLG) (Verbiest, 2012). 
Daarnaast ontwikkelt OBO stichtingsbreed thematische PLG en worden via de OBO 
Academie laagdrempelige mogelijkheden tot individuele en collectieve professionalisering 
mogelijk gemaakt. De inhoudelijke verdieping en versterking van de eigen en collectieve 
praktijk in gezamenlijk gesprek en samenwerking ten behoeve van optimale ontwikkeling van 
alle leerlingen draagt zo bij aan de beoogde kwaliteitscultuur en de kwaliteit van het onderwijs.  
 

Begeleiding van samenwerking, kennis, leren en innoveren  

De ontwikkelingen binnen het onderwijs in brede zin en de zorg voor leerlingen specifiek kent 
al vele jaren nadrukkelijke ontwikkelingen. Beleidslijnen als Weer Samen Naar School en 
Passend Onderwijs zijn daarbij belangrijke aanjagers. Daarnaast is het ook de ontwikkeling in 

scholen naar PLG en het toenemend belang van de focus op onderwijskundig, dus gedeeld, 
leiderschap dat maakt dat ook binnen de in de school gekende rollen veranderingen en 
ontwikkelingen optreden (Greven, 2017). De rol van de Intern Begeleider is daarin mogelijk 
het meest aan verandering onderhevig geweest in de afgelopen decennia.  

Van een remedial Teacher+/Zorgcoördinator naar meer en meer de begeleider van 
samenwerking, kennis, leren en innoveren binnen de school (Greven, 2017). Dit is ook de 
ontwikkeling die door de beroepsvereniging van begeleiders in het onderwijs onderkent is en 
vormt de basis van de geactualiseerde beroepsstandaard voor Intern Begeleiders (LBBO, 
2019). Hierin is de ontwikkeling naar de bredere en teamgerichtere rol nader uitgewerkt. 
De ontwikkeling van passende opleidingen bij de rol is zodoende mee veranderd en richt zich 
meer en meer op de begeleiding van het leren en reflecteren van professionals en de 
processen die daaraan bijdragen. Het kwalificatieniveau, passend bij deze rol, is zodoende ook 
door-ontwikkeld naar Master-niveau.   
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Figuur 3 Van coördinatie van zorg naar begeleiding van samenwerking, kennis, leren en innoveren (Greven, 2017) 

Binnen OBO is, in lijn met de ontwikkeling van het onderwijs en de ontwikkeling van 
leiderschap en PLG, de Intern Begeleider een belangrijke speler in het mede-vormgeven en 
begeleiden van deze processen. Intern begeleiders binnen OBO ontwikkelen zich (collectief) 
richting deze nieuwe rol. 

OBO faciliteert deze ontwikkeling door mogelijkheden tot (collectieve) professionalisering 

voor huidige en toekomstige medewerkers en mogelijkheden om de transitie te ondersteunen 
door taken en onderdelen van nog bestaande, eerdere rollen in de ontwikkeling van de rol van 
Intern Begeleider die noodzakelijk zijn te kunnen borgen en beleggen. 
 

Onderwijsondersteunend Personeel 

Een belangrijke groep medewerkers binnen OBO, die haar werk vaak meer op de achtergrond 

en in bescheidenheid uitvoert, is het onderwijsondersteunend personeel. Administratief 
medewerkers, conciërges, onderwijsassistenten en leerkrachtondersteuners, maar ook 
medewerkers van het bestuurskantoor. Elk geeft vorm aan een wezenlijke rol in de organisatie 
en daarmee aan de ontwikkeling van leerlingen en het geheel. Juist ook deze groep verdient de 
aandacht vanwege hun wezenlijke bijdrage bij de beperking van werkdruk voor schoolteams en 
het zorgdragen voor veel randvoorwaardelijke zaken. 
 

In de huidige en toekomstige maatschappelijke context is de beschikbaarheid van voldoende, 
gekwalificeerde medewerkers niet vanzelfsprekend. Het lerarentekort maar ook een tekort 

aan schoolleiders zal gedurende deze hele planperiode nadrukkelijk een thema worden en 

blijven. De rol van m.n. de onderwijsassistent en leerkrachtondersteuners staat daardoor 

nadrukkelijker in de schijnwerper. Enerzijds binnen scholen die ontwikkelen naar andere 
organisatievormen dan het traditionele leerstofjaarklassensysteem en de rol die ondersteuners 
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daarin kunnen spelen. Anderzijds wil OBO die medewerkers die kunnen en willen door-

ontwikkelen tot leerkracht faciliteren en steunen met opleiding en begeleiding. 
Omdat deze groep divers is in haar samenstelling zal in deze planperiode onderzocht worden 
welke kwaliteiten en ontwikkelkansen en -behoeften er binnen onze organisatie aanwezig zijn. 
Op basis daarvan kan verder beleid vormgegeven worden. 
 

Doelstellingen en activiteiten 

Onze visie op een goede school leidt tot de volgende doelstellingen: 

- (Formeel) leiderschap binnen OBO wordt gerealiseerd en ontwikkeld vanuit een 
OBO-leiderschapsprofiel dat in samenwerking opgesteld wordt; 

- Binnen 4 jaar is er sprake van onderwijskundig en gedeeld leiderschap in elke OBO-

school; 

- Binnen 4 jaar hebben alle OBO-scholen zich in samenwerking en samenhang 
ontwikkeld tot professionele leergemeenschappen (PLG); 

- Binnen 4 jaar is op alle scholen de rol van de Intern begeleider doorontwikkeld tot die 
van coördinator van kennis, leren en innoveren; 

- Binnen 4 jaar is in alle OBO-scholen de schoolspecifieke pedagogisch-didactische 

kennisbasis zichtbaar in het handelen van alle leerkrachten welke een schooleigen 

verbijzondering kan zijn van competenties zoals deze binnen de CAO zijn opgesteld. 

 

We definiëren ons succes aan de hand van de volgende succescriteria: 

- Ten aanzien van het leiderschapsprofiel zijn we tevreden als in 2022 dit profiel 
vastgesteld is én het profiel in 2023 onderdeel van gesprek is in de nieuwe ontwikkel- 
en beoordelingscyclus; 

- Ten aanzien van onderwijskundig en gedeeld leiderschap zijn we tevreden als in 2024: 

o Ten minste 12 scholen die hierop insteken een significante groei toont op de 
door hen geformuleerde indicatoren van het schoolspecifieke OBO-kader. 

o In ten minste 14 scholen is de rol van de IB-er doorontwikkeld naar die van 
coördinator kennis, leren en innoveren; zichtbaar in onderzoek naar de 

rolinvulling, waarbij ten minste 12 van hen de MILE8 succesvol hebben 
afgerond; 

o In ten minste 12 scholen is de werkwijze van de PLG gemeengoed in denken 
en handelen, waarbij ten minste 9 scholen dit ook geborgd en 
gedocumenteerd hebben. 

- Ten aanzien van de zichtbaarheid van de schoolspecifieke pedagogisch-didactische 
kennisbasis in het handelen van leerkrachten zijn we tevreden als in 2024: 

 
8 Master Innovation & Leadership in Education (i.c. profiel Begeleiden) 
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o Deze kennisbasis in ten minste 12 scholen uitgewerkt, vastgelegd en in het 

handelen opgenomen is; 
o In ten minste 14 van de scholen een groei zichtbaar is t.o.v. het zichtbare beeld 

van 2020-2021; 
o In het zichtbare handelen de (algemene e/o schoolspecifieke) kennisbasis in ten 

minste 80% van de uitgevoerde observaties in voldoende mate zichtbaar is. 

Om bovenstaande te bereiken faciliteert OBO dit proces door: 

- Het ontwikkelen van een OBO-leiderschapsprofiel; 

- Onderzoek doen naar de samenstelling van het ondersteunend personeel, hun 
kwaliteiten en ontwikkelmogelijkheden en -behoeften; 

- Facilitering van de ontwikkeling van meer gedeeld leiderschap en grotere focus op 
onderwijskundig leiderschap binnen de scholen door het beschikbaar stellen van 
middelen voor een periodieke cofinanciering samen met de school van te ontwikkelen 
of aan te vullen ondersteuning binnen de formatie die aantoonbaar bijdraagt aan 

genoemd doel. Deze middelen zijn voor de hele planperiode beschikbaar tot een 
maximum van €150.000; 

- Facilitering van een gezamenlijk traject van professionalisering en 
deskundigheidsbevordering van alle Intern begeleiders op master-niveau naar de rol 
van coördinator van kennis, leren en innoveren voor een bedrag van €75.000; 

- Ontwikkeling van een stichtingsbreed beeld en werkwijze voor het volgen van de 
pedagogisch-didactische ontwikkeling van alle leerkrachten; 

- Cofinanciering van professionalisering en deskundigheidsbevordering van schoolleiders 
naar master-niveau voor een bedrag van maximaal €50.000 gedurende deze 
planperiode; 

- Cofinanciering van ambitieuze schoolspecifieke scholingsplannen die bijdragen aan de 
ontwikkeling van professionele leergemeenschappen en/of een ‘goede’, zichtbare, 
meetbare en merkbare pedagogisch-didactische kennisbasis. Hiervoor is een maximum 
van €100.000 beschikbaar voor de planperiode; 

- Cofinanciering van ambitieuze schoolspecifieke plannen voor de ontwikkeling van de 

school als sociale oefenplaats. Hiervoor is een bedrag beschikbaar van €60.000; 

- (Door)ontwikkeling van stichtingsbrede PLG op het gebied van rekenen, taal, lezen, 
het jonge kind, sociaal-emotionele ontwikkeling, burgerschap en ICT. Voor de hele 

planperiode is hiervoor maximaal €40.000 beschikbaar; 
- Investering in de ontwikkeling ten aanzien van een gezamenlijke structuur en 

werkwijze in het in kaart brengen van de pedagogisch-didactische kennisbasis ter 
hoogte van €10.000. 
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3. Goed personeelsbeleid 

Wat is goed personeelsbeleid? 

Voor de Stichting Openbaar Onderwijs 
West-Brabant (OBO) geldt dat de 
medewerkers het succes van de organisatie 

bepalen. De primaire taak van OBO en haar 
scholen is het verzorgen van kwalitatief goed 

onderwijs.  Onderwijs wordt verzorgd door 
mensen. De kwaliteit van ons onderwijs zit 
zoals gezegd in de kwaliteit van onze mensen. In 
de figuur hiernaast is de ontwikkelrichting 
binnen OBO voor en door medewerkers 
weergegeven. Het zijn onze medewerkers die 
met hun kennis, vaardigheden en energie goed 
onderwijs verzorgen en ontwikkelen, 

veranderingen doorvoeren en bijdragen aan de 
resultaten van OBO 

Figuur 4 Ontwikkelrichting OBO 

Vanuit deze visie en het gedachtegoed van Werkvermogen (Ilmarinen, 2009) is het 
personeelsbeleid (HR) gericht op het faciliteren van onze medewerkers, zodat zij optimaal 
kunnen functioneren. Hierdoor zijn onze medewerkers in staat bij te dragen aan het behalen 
van de doelstellingen van de organisatie, waarbij zij op plezierige en vitale wijze van betekenis 
zijn. De directe aansturing, ontwikkeling van en zorg voor medewerkers is een 
verantwoordelijkheid van de schooldirecteuren. De veranderende omgeving en lerende 
organisatie vraagt erom dat HR als deskundige gesprekspartner van het bestuur en de 

schooldirecteuren weet wat er speelt binnen de organisatie, welke doelen gesteld zijn en hoe 
de interne organisatie deze doelen kan behalen. Met deze kennis draagt HR proactief bij aan de 
ontwikkeling van de organisatie en haar medewerkers om de doelstellingen van de organisatie 
te realiseren. Dit is samen te vatten in de onderstaande HR-missie: 
 

Het faciliteren van een aantrekkelijke, gezonde en ontwikkelingsgerichte 
werkomgeving, waarin medewerkers gemotiveerd zijn hun 

 kwaliteiten maximaal in te zetten voor de doelen van de organisatie 
 en de eigen (professionele) doelen. 
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Doelstellingen en activiteiten 

Onze visie op een goed personeelsbeleid leidt tot de volgende doelstellingen: 

- Ontwikkeling van een strategisch HR-beleid en bijbehorende uitvoeringsagenda in 
2020; 

- Binnen 4 jaar is er binnen OBO en al haar scholen sprake van herkenbaar 
transformationeel leiderschap, gericht op het erkend en gekend zijn van medewerkers 

opdat eigen regie op werkvermogen, ontwikkeling, reflectie en duurzame inzetbaarheid 
voor alle medewerkers realiteit is; 

- Binnen 4 jaar is er binnen OBO en de OBO-scholen sprake van eigenaarschap en regie 
op het gebied van verzuim vanuit de focus op werkvermogen en duurzame 
inzetbaarheid; 

- Binnen 2 jaar zijn er mogelijkheden tot combinatiefuncties voor OOP in samenwerking 
met onze ketenpartners bestuurlijk mogelijk gemaakt; 

- Binnen 2 jaar is de cultuur en structuur van werving en selectie van voldoende 
reflectieve, ontwikkelingsgerichte medewerkers professioneel en aansprekend 

ingericht; 

- Vanaf 2021 worden aankomende (i.e. stagiaires) en nieuwe medewerkers binnen OBO 
adequaat begeleid opdat zij zodanig (kunnen) landen dat zij hun kwaliteiten duurzaam 
in kunnen en willen zetten voor OBO; 

- Binnen 2 jaar is er een OBO-specifieke cyclus van gesprekken ontwikkeld en ingericht 
waarbij reflectie, ontwikkeling en de bijdrage aan de eigen ontwikkeling en die van het 
geheel het uitgangspunt zijn. 

 

We definiëren ons succes aan de hand van de volgende succescriteria: 

- Ten aanzien van de ontwikkeling van transformationeel leiderschap zijn we tevreden 

als in 2024: 
o Ten minste 10 scholen die hierop insteken een significante groei toont op de 

door hen geformuleerde indicatoren van het schoolspecifieke OBO-kader. 
- Ten aanzien van verzuim vanuit de focus op werkvermogen en duurzame inzetbaarheid 

zijn we tevreden als: 
o Er vanaf 2022 geen loonsancties meer zijn ontvangen; 

o Uiterlijk in 2023 het gemiddelde 12 maands-verzuimpercentage duurzaam 
tussen de 4 en 6% of lager ligt; 

o Uiterlijk in 2023 de gemiddelde 12 maands-verzuimfrequentie duurzaam op 1.1 
of lager ligt. 

- Ten aanzien van begeleiding van aankomende en nieuwe medewerkers zijn we 
tevreden als in 2024: 



Aangescherpte Koers 2020-2024  Kwaliteit zit in mensen 26 

o In ten minste 90% van de bevraagde medewerkers aangeeft de begeleiding als 

voldoende of beter te hebben ervaren; 
o De gemiddelde waardering van de begeleiding in de peiling ten minste 0,2 

hoger ligt dan in 2021 het geval is. 

Om bovenstaande te bereiken faciliteert OBO dit proces door: 

- Facilitering van scholing, coaching en begeleiding van leidinggevenden ten aanzien van 
transformationeel leiderschap binnen de organisatie. Hiervoor is deze planperiode 
maximaal €50.000 beschikbaar; 

- Investering in werkwijzen en middelen ten behoeve van werving en selectie. Voor deze 
planperiode is hiervoor €20.000 beschikbaar (bovenop reguliere middelen; 

- Investering in transitie van de verzuimaanpak in deze planperiode (waaronder scholing, 
training en communicatie), ter hoogte van €50.000; 

- Investering in de ontwikkeling van en implementatie van bijbehorende systemen ten 
aanzien van de gesprekkencyclus in deze planperiode, ter hoogte van €15.000; 

- Facilitering van coaching, super-/intervisie voor aankomende en nieuwe OBO-
medewerkers gedurende deze planperiode voor maximaal €50.000, welke tevens de 
schooloverstijgende coördinatie en begeleiding voert met betrekking tot Opleiden In De 
School.  
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4. Verbinding met de omgeving 

Wat verstaan we onder de omgeving? 

Vanuit de geformuleerde visie komt de belangrijke positie die iedere OBO-school in haar eigen 
omgeving inneemt naar voren. De omgeving van de school betreft het geheel aan actoren en 
factoren die enerzijds de school als organisatie, het schoolteam en haar leerlingen beïnvloeden 

en anderzijds de actoren en factoren waarop de school invloed uitoefent. Hierin zit uiteraard 
een overlap en is sprake van gedeeltelijke wederkerigheid. Niet iedere invloed vanuit de 

omgeving naar de school en andersom is steeds vergelijkbaar in omvang en impact. In dit 
hoofdstuk onderscheiden we enkele belangrijke belanghebbenden (stakeholders) en benoemen 
kort de visie op samenwerking met deze betrokkenen. We maken hier onderscheid binnen de 
gezinsgrenzen tussen de leerling en zijn/haar ouders. Alhoewel dit uiteraard arbitrair is, ligt de 
keuze in dit document zo om de nadrukkelijk verschillende rol, beleving en aanwezigheid 
tussen leerlingen en hun ouders ten opzichte van de school en bestuur te kunnen 
onderscheiden.  

Gemeenten 

OBO bestaat uit de openbare scholen vanuit een breed gebied in West-Brabant, van 
Haringvliet tot de Belgische grens. Hierdoor zijn de scholen gelegen in vijf gemeenten; 
Roosendaal, Rucphen, Halderberge, Moerdijk en Drimmelen. Niet alleen vanwege de 
hoeveelheid ‘verschillende’ gemeentelijke diensten, vertegenwoordigers en bestuurders 
waarmee OBO hierdoor te maken heeft, maar juist ook vanuit de eerder geformuleerde visie 

is er noodzaak en wenselijkheid tot samenwerking. OBO wil haar scholen efficiënt en effectief 
kunnen ondersteunen in bestuurlijke-, maatschappelijke- en huisvestingsvraagstukken. Waar 

daarbij verschillen in processen, procedures, beleid en politieke kleur per gemeente de 

schoolontwikkeling en interne OBO-processen kunnen beïnvloeden en om adequaat te kunnen 
samenwerken met de gemeenten, is het wenselijk dat OBO zelf op deze domeinen een eigen 

visie en kleur ontwikkelt en formuleert. Vanuit deze eigen visie en kleur kan gericht 
samenwerking gezocht worden met gemeenten. In hoofdstuk 7 wordt dit specifieker 
uitgewerkt. 

Samenwerkingsverbanden 

Binnen het werkgebied van de OBO-scholen is er sprake van een tweetal 
samenwerkingsverbanden (SWV) voor Passend Onderwijs. Hierbij is de verdeling echter 

zodanig dat alle scholen met uitzondering van één onder SWV 3002 vallen. De beide SWV 
hebben een aanzienlijk andere visie en beleidsvoering. OBO zal haar eigen beleid en inhoud 

zodoende afstemmen op de beleidskaders van SWV 3002 en voor de school die onder SWV 
3003 valt steeds apart schakelen en ondersteunen. Hieronder wordt met het SWV zodoende 
steeds SWV 3002 bedoeld. 
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Sinds de invoering van Passend Onderwijs heeft het SWV ingezet op veelal decentrale 

bekostiging en beleidsvorming. Hierbij is de ruimte en invloed van besturen en scholen relatief 
groot. De doorontwikkeling van het SWV voor de periode tot 2022 wordt momenteel via een 
herontwerp vormgegeven. Hierbij is de mate van decentralisatie nog groter. In deze 
ontwikkeling en de in de visie genoemde uitgangspunten van openbaar en algemeen 
toegankelijk onderwijs, ook voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, vraagt om de 
ontwikkeling van een OBO-visie op Passend Onderwijs en een strategische uitvoeringsagenda 
op dit vlak. In hoofdstuk 2 zijn de doelstellingen op dit onderwerp al geformuleerd. 

Externe partners 

In de ontwikkeling van de OBO-scholen waarbij een ononderbroken ontwikkeling van 
kinderen en jongeren een kernpunt vormt, is de ontwikkeling van naadloze of geheel 
verdwenen overgangen met voor- en vroegschoolse voorzieningen, het Voortgezet Onderwijs 
en maatschappelijke partners het uitgangspunt. Dit vraagt intensieve samenwerking met 
ketenpartners vanuit de kinderopvang en in het Voortgezet Onderwijs. Vanuit de 
geformuleerde visie en de daaruit voortvloeiende doelen betekent dit ten aanzien van die 

samenwerking in voorkomende gevallen dat bestuurlijk gezocht moet worden naar vormen 
waarbij de schotten op organisatieniveau geslecht kunnen worden, daar waar ze de 
ononderbroken lijn in het primaire proces in de weg staan. Dit vraagt verdere uitwerking en 
verdieping van al ingeslagen samenwerkingen en verkennen en aangaan van nieuwe. De 

specifieke context en ambitie van de school is hierbij in grote mate bepalend. In schoolplannen 
staat deze specifieke uitwerking zodoende ook nader beschreven. In hoofdstuk 2 zijn de 
doelstellingen op dit onderwerp al geformuleerd. 

Ouderbetrokkenheid 

Dat de betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van hun kinderen noodzakelijk is, is een 
gegeven dat niemand ter discussie zal stellen. De mate waarop en de intensiteit waarin kent 

echter een grote variëteit. OBO gelooft dat iedere ouder in de kern betrokken is op zijn/haar 
kinderen en diens ontwikkeling, ondanks de grote verschillende verschijningsvormen. Onze 

opdracht is dan ook om niet te oordelen op die verschijningsvorm maar vanuit verbinding en 
gesprek samen te werken en afspraken te maken vanuit de overtuiging van die betrokkenheid. 

Naast de wettelijke en maatschappelijke basis van contact tussen ouders, school en leerlingen 
is het de schoolspecifieke context en ambitie die hierin de vorm en inhoud bepaalt, daar waar 

deze die wettelijke en maatschappelijke basis voorbijgaat. Uitgangspunt is dat de 
ononderbroken ontwikkeling de basis is voor het contact met ouders en dat deze 

vormgegeven wordt op een manier die past bij de schoolambitie en in antwoord op de context 
van de school. In schoolplannen staat deze specifieke uitwerking zodoende ook nader 

beschreven. 
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Naast de individuele betrokkenheid van ouders, vanuit de betrokkenheid op de ontwikkeling 

van de kinderen, kent de betrokkenheid van ouders ook andere verschijningsvormen die elk 
hun eigen kleur en belang hebben. OBO gelooft dat de betrokkenheid van ouders in de basis 
verder rijkt dan het belang van het individuele eigen kind maar dat het zich ook uitstrekt op de 
bredere, sociale context waarin het kind opgroeit en zich ontwikkelt. Vanuit het motto  ‘Ik 
draag bij aan het geheel, maak mijn eigen keuzes en ben nieuwsgierig’ is ook de betrokkenheid 
van ouders op al deze vlakken te verklaren en juist ook gewenst. De eigen keuzes en de 
schoolspecifieke context en ambitie bepalen in belangrijke mate de wijze waarop dit ingevuld 
wordt. Ouderparticipatie loopt van incidentele hulp op school of bij een excursie tot 
wekelijkse ‘diensten’ ondersteunend aan het primaire proces. OBO gelooft dat school en 
ouders in goede afstemming en samenwerking in staat zijn om vrijwel alle activiteiten, die niet 
direct aan de primaire opdracht en het proces van het onderwijs zijn gekoppeld, samen kan 

vormgeven en uitvoeren. De mate waarin dit gebeurt is een schoolspecifieke invulling hiervan. 
 
Op abstracter niveau kent ouderbetrokkenheid een belangrijke verschijningsvorm in de 
aanwezigheid van een medezeggenschapsraad (MR) op iedere school en een 
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) op bestuursniveau. Deze formele, wettelijk 
verankerde vormen van personele- en ouderbetrokkenheid en invloed zijn voor OBO 
essentieel voor de kwaliteit van beleid en daarmee het onderwijs. De inrichting, werking en 
inhoudelijke kracht van de GMR en elk van de MR is zodoende blijvend onderwerp van 
aandacht voor OBO. Ook hierin geldt dat vanuit samenwerking, langs de kaders van de wet 

(WMS), gericht op heldere rolneming en inhoudelijke en kwalitatieve bespreking, advisering en 

instemming op beleid, het uitgangspunt is. 

Doelstellingen en activiteiten 

Onze visie op een goede verbinding met onze omgeving leidt tot de volgende doelstellingen: 

- OBO heeft in 2022 een eigen visie met daaruit voortvloeiend beleid en een 
uitvoeringsagenda geformuleerd ten aanzien van Passend Onderwijs waarbij de kracht 
van het geheel van OBO en de capaciteit en kwaliteit van onze mensen leidend is in 

het vormgeven en realiseren van zo passend mogelijk onderwijs voor al onze 
leerlingen, ook die met specifieke onderwijsbehoeften; 

- OBO voldoet op stichtingsniveau binnen 3 jaar aan de door het SWV 3002 
geformuleerde doelstellingen van verwijzingspercentages SBO en SO van 

respectievelijk 2% en 1,7%. De wijze waarop dit binnen OBO en haar scholen vorm 
krijgt, is onderdeel van het te formuleren beleid, zoals genoemd in het vorige item; 

- Binnen vier jaar is, in die specifieke situaties waar het ononderbroken 
ontwikkelingsproces van de leerlingen dit vraagt, bestuurlijk gezorgd voor 
pragmatische ontschotting ten aanzien van de aansturing en uitvoering van de 
processen in samenwerking met betreffende partners. Uitwerking is algemeen waar 

het kan en specifiek waar het moet, vastgelegd en uitgewerkt; 
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- OBO-scholen hebben hun visie en beleid ten aanzien van ouderbetrokkenheid helder 

beschreven in hun schoolplannen en maken actief werk van de realisatie van die visie in 
de praktijk; 

- Binnen vier jaar is/blijft de vormgeving en bezetting van de GMR en elke MR binnen 
OBO en haar scholen kwantitatief en kwalitatief vormgegeven binnen de kaders van de 
WMS. 

 
Om bovenstaande te bereiken faciliteert OBO dit proces door: 

- Herschikking van de beschikbare middelen vanuit het samenwerkingsverband voor 
passend onderwijs naar de lijnen in het te ontwikkelen beleid voor passend onderwijs 
binnen OBO per 2022; 

- Inventarisatie van de kwaliteiten, kracht en capaciteit van OBO als geheel en de 
scholen op zich ten aanzien van passend onderwijs door inzet van een 
schoolbegeleider voor 0,8fte in de periode 2020-2022 vanuit subsidie van het SWV; 

- Aanvang met versterken en duiden van eigen kwaliteit en capaciteit ten aanzien van 
Passend Onderwijs op de scholen en verbeteren van snelle en passende ondersteuning 
op scholen binnen de inzet van de hierboven genoemde schoolbegeleider; 

- OBO faciliteert activiteiten ten aanzien van de doelstellingen rondom de (G)MR met 
de wettelijke middelen zoals genoemd in de WMS, ruimte voor een secretaris van de 
GMR ter hoogte van €10.000 en aanbod voor scholing en professionalisering van de 

(G)MR voor een aanvullend bedrag van €10.000 voor deze planperiode. 
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5. Financiën  

Wat is goed financieel beleid en beheer? 

Het onderzoek van de onderwijsinspectie en haar rapportage maken duidelijk dat OBO 
financieel gezien een goede, gezonde uitgangspositie kent. Sterker nog, de inspectie heeft OBO 
aangesproken op een relatief grote algemene reserve waarvan niet alles noodzakelijk is om 

zelfs een conservatief risicobeleid te voeren. Geld dat in afgelopen jaren vanuit positieve 
resultaten is voortgekomen maar niet ten gunste van de leerlingen is besteed. De inspectie 

heeft  nadrukkelijk aangegeven hier actief beleid op te zetten. 
 

Transitie 

Mede vanuit deze ‘opdracht’ heeft de integrale risico-inventarisatie plaatsgevonden in het 
voorjaar van 2020 om  zicht te krijgen op alle mogelijke af te dekken risico’s en noodzakelijke 

middelen voor een gezonde bedrijfsvoering. Daaruit vloeit voort welk deel van de middelen er 
beschikbaar zijn voor investering in ontwikkeling van het onderwijs en de scholen. 
Met deze insteek, waarbij beleid en doelstellingen gekoppeld worden aan middelen, is voor 
OBO tevens een ‘nieuwe’ maar zeker een verdieping van de bestaande koers en werkwijze 
ingeslagen. Waar van oudsher goed financieel beheer centraal stond (en met succes) wordt nu 
de component van financieel beleid vanuit strategische doelen toegevoegd. De combinatie van 
beiden is de grondslag voor goed financieel management (PO-raad, 2013)￼. 

 
Figuur 5 Vier niveaus van Financieel management (Regioplan Beleidsonderzoek & Ernst & Young Advisory, 2010) 

Afgezet tegen de niveaus in figuur 5 kan OBO geplaatst worden in niveau 2 met eerste 

aanzetten naar niveau 3. Niveau 4 wordt als de wenselijke situatie voor onderwijsorganisaties 
gezien (PO-raad, 2013). De doorontwikkeling van het financieel management binnen OBO naar 

niveau 4 is  een doelstelling voor deze planperiode. Genoemde ontwikkeling maakt deel uit van 

de bredere KaaS-transitie, welke in hoofdstuk 9 beschreven wordt. 
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Herontwerp 

Naast de genoemde ontwikkeling naar niveau 4 van financieel management is wenselijke en 
noodzakelijk dat de huidige werkwijze ten aanzien van het verdelen van de middelen over 
scholen, bestuur en ‘gezamenlijke pot’ herzien wordt. Daarbij is het doel om de regelruimte 
van schoolleiders op financieel gebied te vergroten door de totale financiële positie van de 

school inzichtelijker te maken en beleidsrijk begroten mogelijk te maken door een groter 
aandeel van de middelen dan momenteel het geval is vanuit de inhoud te kunnen aanwenden. 
De hoofdlijnen zijn in de tweedaagse besproken met de schoolleiders en worden in een 

separate notitie wordt dit nader uitgewerkt en besproken in de gremia.  
Deze nieuwe werkwijze maakt niet alleen meer inzichtelijk hoe de school er voorstaat maar 
maakt ook de effecten van beleid zichtbaar. Een ander belangrijk effect is dat door een duidelijk 
onderscheid van de middelen per school en bestuurskantoor door schoolleiders ook 
meerjarige, grotere keuzes gemaakt kunnen worden door gebruik te maken van het 
weerstandsvermogen, wanneer dit het toelaat. Investeringen in de schooleigen ontwikkeling 
die meer vragen dan in de actuele begroting mogelijk zijn, worden dan haalbaarder.  

Deze werkwijze draagt optimaal bij aan de ontwikkeling van de kwaliteitscultuur omdat het 
inhoudelijke gesprek tussen schoolleider en bestuur centraal komt te staan en de inhoudelijke 
ontwikkeling van de school de basis is voor afspraken en investeringen. Bovendien is het juist 
dit dat de essentie van goed financieel management karakteriseert; meerjarige, inhoudelijke 
keuzes kunnen worden besproken, becijferd en vormgegeven.  
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6. Huisvesting, inkoop en facilitaire zaken 

Wat is goede huisvesting? 

OBO neemt als vertrekpunt dat goede huisvesting geen objectief te definiëren gegeven is. 
Goede huisvesting is een beleving van de huisvesting die, naast objectieve en technische 
aspecten, vooral ook voortkomt uit de ervaren ‘fit’ tussen de onderwijsinhoudelijke koers en 

ambitie van de school en de mogelijkheden die het gebouw daartoe biedt. Dit 
Vanuit bovengenoemd besef is het noodzakelijk en wenselijk om als organisatie te komen tot 

een brede visie op huisvesting waarbij niet alleen de technische aspecten een plek in krijgen 
maar juist ook de ‘fit’ tussen inhoud en huisvesting het uitgangspunt is. Daarbij vraagt deze 
brede invulling ook om visie en richting op de aan huisvesting gelieerde aspecten als 
spreidingsbeleid, schoolgrootte, marktaandeel, uitstraling etc. 
De beweging van doordecentralisatie van middelen en verantwoordelijkheden van overheden 
naar besturen kan hierbij een zinvol en gewenst sturingsmiddel betekenen maar OBO kan en 
wil dit slechts bezien vanuit de te formuleren visie. Een gedecentraliseerde set aan 
verantwoordelijkheden en middelen op zichzelf is niets waard zonder een langetermijnvisie die 

richting geeft aan het optimaal inzetten van altijd schaarse middelen en mogelijkheden ten 
behoeve van de onderwijsinhoudelijke ontwikkeling. Juist op het gebied van huisvesting en 
spreiding, waarbij de keuzes en consequenties daarvan voor veelal tientallen jaren vast komen 
te liggen, vragen om een dergelijke visie. De advisering en begeleiding op operationeel en 
tactisch gebied voor zowel de scholen als het bestuur vraagt om specifieke kennis, 
vaardigheden en expertise zodat scholen enerzijds in vertrouwen ontzorgd kunnen raken en 
anderzijds geen onnodige tijd, energie en middelen verloren gaan in de processen. 

Wat is de meerwaarde van beleid ten aanzien van facilitaire zaken? 

De gedragen, gewenste en noodzakelijke veranderingen binnen OBO naar meer ruimte en 
focus op inhoudelijke ontwikkeling vertaalt zich op alle terreinen. Achterliggende essentie is de 

wens om zo doelmatig mogelijk om te gaan met de beschikbare middelen. Niet vanwege de 
doelmatigheid op zichzelf maar vanuit de notie dat dit ruimte geeft om in te zetten ten 
behoeve van de kwaliteit van ons onderwijs. Het voeren van beleid op het gebied van inkoop 
kan hier een bijdrage aan leveren, maar is geen doel op zich. Het hebben van een zekere schaal 
kan voordelen bieden bij inkoopvraagstukken. Hierbij zal elke keer het uitgangspunt moeten 
zijn dat de keuze om centraal te werken gebaseerd is op merkbare voordelen die zich uiten in 
besparing van middelen, ontzorging op organisatorisch en administratief vlak met behoud of 
toename van kwaliteit. De inzet op dergelijke processen vraagt, net als 

huisvestingsvraagstukken, domein-eigen kennis. Aanwezigheid van deze specifieke kennis is van 
belang voor optimale ondersteuning van bestuur en scholen op het domein Dit is een 
ontwikkelpunt voor de organisatie. 
De beschreven thema’s in 7.1 en 7.2 maken onderdeel uit van de KaaS-transitie, welke in 
hoofdstuk 9 verder wordt uitgewerkt.  
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7. Communicatie en ICT 

Wat is goede communicatie? 

Zonder inhoudelijk deskundig op het gebied van communicatie te zijn of dat te proberen te 
zijn, staat OBO er voor dat communicatie primair gaat om de kwaliteit van het intermenselijk 
proces. Daarmee sluit het allereerst aan bij de inhoud van deze aangescherpte koers zoals deze 

in de hoofdstukken 3, 4 en 5 is beschreven. 
Ook wil OBO dat communicatie geen onderwerp van gesprek hoeft te zijn. Hiermee bedoelen 

we dat soepele communicatie vooral betekent dat het communiceren ‘ongemerkt’ bijdraagt 
aan de onderwijsinhoudelijke koers en het werken daaraan. Hierin speelt, aansluitend op 
hoofdstuk 5, de schoolspecifieke context en ambitie de hoofdrol op schoolniveau. Hoe 
gecommuniceerd wordt in vorm en stijl is daarop aansluitend en leidt zodoende tot 
tevredenheid daarover bij betrokkenen. Parallel daaraan kan ook voor de organisatie van OBO 
als geheel hetzelfde principe als uitgangspunt genomen worden. 
 
In de huidige maatschappij en het onderwijs niet uitgezonderd is de hoeveelheid communicatie 

en informatie zeer groot. De inschatting is dat dit toekomstgericht niet minder wordt. Goede 
communicatie is zodoende dus niet zozeer veel communicatie. Het beschikbaar en toegankelijk 
hebben van adequate informatie wanneer nodig, kan bijdragen aan het beperken van de 
hoeveelheid van en het voorkomen van ruis in de communicatie. OBO wil hierin een 
nadrukkelijke ontwikkeling doormaken zodat de juiste informatie goed beschikbaar is en de 
communicatie niet meer dan wenselijk en niet minder dan nodig is. Dit vraagt een nadere 
ontwikkeling van visie, uitgangspunten en beleid in deze planperiode. 
 
Om alles ‘ongemerkt’ te laten bijdragen is wel aan de voorkant enig denkwerk nodig en wordt 
ook een bepaalde mate van ‘vaste’ of betrouwbare vorm en stijl in processen gevraagd. 
Vervolgens is het monitoren op de kwaliteit van de uitvoering hierin en de tevredenheid van 

betrokkenen hierover belangrijk om duurzaam voor de gewenste ‘ongemerkte’ soepelheid te 
blijven zorgen. Goede communicatie gaat dus niet ‘zomaar’ en als vanzelf maar vraagt enig 

beleid. OBO beperkt zich hier tot het stichtingsniveau, de processen rondom communicatie 
met de scholen en andere betrokkenen en de monitoring hiervan. De uitwerking op de 

scholen is, zoals eerder genoemd, alleen op schoolniveau te overdenken en uit te werken. 
Uitgangspunt bij dit alles is dat de inhoudelijke ontwikkeling de basis is voor verbinding en dit 

gebeurt van transparantie en in het goede gesprek. Het realiseren van een structuur en cultuur 
van verbinding en gesprek rondom de inhoud is zodoende essentie van de ontwikkeling m.b.t. 

communicatie in deze planperiode. 
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Wat is goede ICT? 

Ook ten aanzien van het onderwerp ICT kiest OBO om zich te beperken tot vooral de functie 
en meerwaarde van ICT voor het primaire proces en alle ondersteunende processen. Ook 
hier dus weer niet als doel maar als middel ten behoeve van de onderwijsinhoudelijke 
ontwikkeling. 

De toegenomen digitalisering qua omvang en mogelijkheden maar ook qua inzet en gebruik 
binnen de maatschappij als geheel en zo ook binnen het onderwijs heeft nieuwe kansen en 
gemak meegebracht maar kent ook een keerzijde. Vraagstukken rondom privacy, 

toegankelijkheid en de bijkomende kennis en vaardigheid zijn geen sinecure. Hierin is er 
enerzijds de wettelijk verankerde component van wet- en regelgeving waar scholen en in 
samenwerking vooral ook het bestuur een rol kan, moet en wil nemen. Anderzijds het belang, 
zoals ook in de vorige paragraaf rondom communicatie genoemd, van de zorg voor 
optimalisatie van en synergie in de gebruikte systemen. Op dit vlak onderscheiden we 
wederom de schoolspecifieke context en werkelijkheid rondom ICT en de noodzakelijke en 
gewenste mogelijkheden en inzet daarvan. Zoals in iedere paragraaf waar dit speelt is en blijft 

dit vooral een zaak van de scholen zelf. In processen binnen OBO, de staforganisatie en de 
scholen kan echter door optimaler en meer synergetisch gebruik van ICT wel verbetering 
plaatsvinden. Dit zou moeten leiden tot mogelijke vermindering van administratieve last en 
druk, beperking van verloren energie, tijd en middelen vanwege knelpunten en informatie-
technische zoektochten. Kortom, vanuit de wens om ICT in te zetten als middel om 
communicatie, financiën, processen van, met en rond aansturing en verantwoording zo 
makkelijk mogelijk te regelen opdat de tijd voor onderwijs, personeel en de kwaliteit ervan 
maximaal beschikbaar gemaakt kan worden en blijven. 
Hiertoe is binnen OBO (i.c. op stichtingsniveau) een ontwikkeling noodzakelijk waarbij 
herijking van de gebruikte systemen, kritische reflectie op noodzakelijke en wenselijke 

indicatoren en bijpassende normen, toegankelijkheid en actualiteit van juiste informatie en 
samenbrengen van beschikbare informatie geëvalueerd en verbeterd moeten worden. Deze 

ontwikkeling maakt onderdeel uit van de KaaS-transitie, welke in hoofdstuk 9 verder toegelicht 
wordt. 
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8. Kantoor as a Service (KaaS) 

Inleiding 

Dit afsluitende hoofdstuk van deze aangescherpte koers is behalve een koersbeschrijving van 
de transitie die OBO als bestuursorganisatie te maken heeft ook een integrerende 
samenvatting van de eerdere hoofdstukken. De lijn die in dit document herkenbaar is en in 

elke van de hoofdstukken zijn beslag heeft gekregen, komt in dit hoofdstuk samen en 
onderbouwt daarmee de KaaS-transitie. Hieronder wordt nader uitgewerkt op welke wijze 

OBO als bestuursorganisatie en het bestuurskantoor (BSK) als ondersteuning van bestuur en 
scholen doorontwikkeld dient te worden om de ontwikkelingen die in deze aangescherpte 
koers benoemd zijn te helpen realiseren. 

De focus op inhoudelijke ontwikkeling is het begin van dit document geweest. Aansluitend 
daarop is het perspectief op leiderschap en zorg voor het menselijk kapitaal beschreven die de 
motor vormen van de inhoudelijke ontwikkelingen. Uit deze hoofdstukken komen een aantal 

duidelijk programmalijnen naar voren die behalve een inspanning op enkele of alle scholen óók 
een inspanning vragen op bestuursniveau en het ondersteunende apparaat. Deze inspanning 
heeft te maken met het centraal stellen van de inhoudelijke ontwikkeling van scholen en OBO 
als geheel.  

Samenhang 

Zoals in hoofdstuk 6 al is beschreven heeft OBO vanuit het verleden nadrukkelijk en adequaat 
gestuurd op financieel beheer. Om werkelijk een volledige bedrijfsvoering te realiseren is de 
ontwikkeling van financieel beheer én beleid noodzakelijk. Dit vraagt vooruit (kunnen) kijken 
vanuit visie (de gewenste toekomst) en de vertaling daarvan in realistische scenario’s. Op basis 
daarvan kunnen middelen gepland en ingezet worden. Dit geldt breder dan geld alleen. Ook 
inzet op huisvesting vraagt een blik vooruit om samen met strategische personeelsplanning in 
te kunnen spelen op de realistische toekomst van OBO en haar scholen. Hoe beter het 
vooruitkijken lukt, des te eerder kan bijgestuurd worden en kunnen investeringen, 

verschuivingen in middelen en interventies gepland en ingezet worden. Hiermee wordt niet 
alleen voorkomen dat er relatieve verrassingen optreden, maar ook de impact op de 

bedrijfsvoering blijft relatief beperkt omdat noodzakelijke maatregelen vroegtijdig gepland en 
dus georganiseerd kunnen worden. 

Inhoud bestaat dus uit een samenhangend geheel vanuit visie op elk van de domeinen die 

noodzakelijk zijn om de inhoud te realiseren. Elk van de domeinen staat dus niet op zichzelf 
maar is onderdeel van en ondersteunend aan het onderwijs. 
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Transitie 

De KaaS-transitie houdt de ontwikkeling in waarin de domeinen onderling in samenhang 
worden gebracht en ten dienste van de inhoudelijke (onderwijs)ontwikkeling komen te staan. 
Niet op zichzelf maar vanuit een geïntegreerde samenwerking rondom de inhoud. In 
onderstaande afbeelding is deze beweging gevisualiseerd. 

 

  

Om de beschreven werkwijze te realiseren is, naast de noodzaak van een servicegerichte 
attitude binnen het ondersteunende BSK ook een structuur nodig die, vertaald in processen, 
vanuit de inhoud werkt. Alhoewel er sprake is van een bepaalde mate van arbeidsdeling op 
functioneel niveau en inhoudelijke expertise afhankelijk van rol en achtergrond, kan de 
ondersteuning van zowel College van Bestuur als de scholen alleen maar optimaal plaatsvinden 
als de arbeidsdeling zo beperkt mogelijk is én gecentreerd en georganiseerd rondom 
inhoudelijke doelen. Deze integrale organisatievorm vraagt om reflectie, herijking en 

(gedeeltelijk) herontwerp van de organisatiestructuur (Kuipers, Van Amelsfoort, & Kramer, 
2018). Met de structuur wordt hier nadrukkelijk niet de technische kant van de organisatie 
bedoeld, maar de sociale structuur waarin het werk georganiseerd en verdeeld wordt. In dit 

geval rondom de inhoudelijke onderwijsontwikkeling. 

Deze ontwikkeling draagt bij aan de focus op de inhoudelijke ontwikkeling, ondersteuning van 
bestuur en scholen en borging van de beleidssamenhang doordat de inhoudelijke ontwikkeling 
bepalend is voor het gezamenlijk aanhaken van alle relevante ondersteuners. Zodoende 
ontstaat er een aan de inhoud gekoppelde stroom van werkzaamheden op het BSK, naast de 

structurele stroom van werkzaamheden, zoals bijv. de salarisadministratie en de boekhouding. 

Herontwerp 

Aansluitend op deze ontwikkeling is het tevens wenselijk om de huidige processen, 
instrumenten en werkwijzen tegen het licht te houden op toegevoegde waarde en aansluiting 
op de hierboven geschetste werkwijze. OBO kent een historie waarin de organisatie 
stapsgewijs is gegroeid door aanhaken van openbare scholen vanuit West-Brabant. Gaandeweg 
is een aantal functies, zoals (een deel van) personeelszaken en financiën anders belegd om 
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beter aan te sluiten bij de werkelijkheid van dat moment. Hierbij is steeds pragmatisch en 

bescheiden omgegaan met beschikbare middelen.  De inrichting van diverse systemen, zoals 
AFAS Insite, zijn vanuit het verleden gedaan, met de kennis en mogelijkheden van dat moment.  
Zoals in hoofdstuk 7 beschreven is de inzet van technologie ten behoeve van optimalisatie van 
de ondersteuning van het primaire proces en de communicatie en informatieontsluiting een 
kans.  

De hierboven geschetste ontwikkeling vraagt uitwerking in enkele documenten die de basis 
vormen van de transitie in deze planperiode. In hoofdstuk 6 t/m 8 zijn al een aantal van deze 

zaken benoemd.  

Voor de ontwikkeling van de genoemde zaken zal in de inrichting en uitvoering van de 
processen de betrokkenheid en denkkracht vanuit de organisatie als gehele ingezet worden. 
Dit kan in de vorm van deelname aan de teams die aan de ontwikkeling/uitvoering van 
programma’s werken of via klankbordgroepen of -sessies. Essentieel is hierin steeds dat de 
ontwikkeling recht doet aan de samenhang in beleid en de samenwerking van betrokkenen 

binnen OBO. Bij de evaluatie en mogelijke herinrichting van AFAS Insite bijvoorbeeld is de 
betrokkenheid en input vanuit schooldirecteuren onmisbaar. Het systeem dient uiteindelijk 
makkelijk in gebruik, optimaal qua mogelijkheden en ontzorgend te zijn zodat de focus bij 
medewerkers, waaronder ook de directeuren, maximaal gericht kan zijn op de kerntaak van 
het onderwijs. 

Doelstellingen en activiteiten 

Onze visie op een servicegerichte ondersteuning van bestuur en scholen leidt tot de volgende 
doelstellingen: 

- In 2020 is er een Ontwikkeldocument opgesteld dat OBO van niveau 2/3 naar niveau 4 
(PO-raad, 2013) brengt op het gebied van financieel management; 

- In 2021 is er een Integrale Huisvestingsvisie ontwikkeld voor OBO waarin onderdelen 

als spreiding, schoolgrootte, marktaandeel en uitstraling onderdeel van zijn; 

- In 2021 is er een onderzoekslijst voor centrale inkoop opgesteld, welke in de volgende 
jaren per item als separaat project onderzocht wordt op wenselijkheid, haalbaarheid 
en meerwaarde; 

- In 2022 is een OBO-beleid ten aanzien van communicatie, waarin de voor OBO 
(bestuur en BSK) geldende vorm en processen beschreven zijn; 

- In 2022 is de structuur en inrichting van Office 365 ingericht om samenwerking tussen 

bestuur en scholen en scholen onderling optimaal mogelijk te maken; 

- In 2022 heeft OBO een intranetomgeving waarin relevante informatie en beleid voor 
medewerkers, directeuren en bestuur toegankelijk gemaakt is; 

- In 2023 is de structuur van gebruikte systemen binnen het BSK geëvalueerd en heeft er 
een herinrichting van tenminste AFAS Insite plaatsgevonden die maximaal bijdraagt aan 
minder administratie en handelingen op zowel BSK als bij schoolleiders; 
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- In 2022 is er een dashboard ingericht waarin de essentiële indicatoren voor het goede 

gesprek tussen scholen en bestuur ten aanzien van voortgang, ontwikkeling en 
verantwoording zijn opgenomen zodat deze niet door schoolleiders of BSK steeds 
opnieuw opgezocht en aangeleverd moeten worden; 

- Ontwikkeling van een structuur en inhoud voor de gesprekvoering tussen bestuur en 
scholen waarbij de inhoudelijk schoolontwikkeling centraal staat en betrokken 
adviseurs optimaal aangehaakt zijn ter ondersteuning en advisering. 
 

We definiëren ons succes aan de hand van de volgende succescriteria: 

- We zijn tevreden als in 2024 ten minste 80% van de schoolleiders die te maken 
hebben (gehad) met huisvestingsvraagstukken de werkwijze en ondersteuning als 
positief en beter dan in 2020 beoordeelt; 

- We zijn tevreden als in de aanloopfase van het strategisch beleidsplan 2023-2027 
gewerkt wordt vanuit een accurate meerjarige begroting waarbinnen gewerkt wordt 

met scenarioplanning (what if…?); 
- We zijn tevreden als in het strategisch beleidsplan 2023-2027 ten minste één 

aanwijsbare keuze opgenomen is die voort is gekomen uit de integrale 
huisvestingsvisie;  

- We zijn tevreden als in 2024 ten minste 80% van de schoolleiders de interne 
communicatie ten minste 0,2 hoger beoordeelt dan in 2020;  

- We zijn tevreden als in 2024 ten minste 80% van de medewerkers het 
personeelsbeleid ten minste 0,1 hoger beoordeelt dan in 2021; 

- We zijn tevreden als in 2024 de data vanuit gebruikte systemen betrouwbaar is en 
bijdraagt aan het goede gesprek in de beoordeling van ten minste 80% van de 

schoolleiders en bestuurders. 

Om bovenstaande te bereiken faciliteert OBO dit proces door: 

- Facilitering van de herziening van protocollen, procedures etc. ten gevolge van de 
governance-wijziging ter hoogte van maximaal €45.000 in deze planperiode; 

- Investering in de evaluatie en herinrichting van systemen op het gebied van financiën en 
HR ter hoogte van €55.000 voor deze planperiode; 

- Investering in de herinrichting van Office 365 ter hoogte van €10.000; 

- Investering in verbinding van essentiële data en vormgeving van een dashboardfunctie 
t.b.v. de gespreksvoering tussen bestuur en scholen ter hoogte van €25.000 in deze 

planperiode. 
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Investeringsoverzicht 2020-2024 vanuit de Aangescherpte Koers 

 
Hoofd-

stuk 
Investering Bedrag (maximaal) 

2 Realisatie ononderbroken lijn 2-12 jaar (1e inrichting) €  40.000 

2 Projectleiding 10-14 jaar €  30.000 

2 Realisatie 10-14 jaar (1e inrichting en OLP €  60.000 

2 Realisatie plannen meer geïndividualiseerd, passend onderwijs €  40.000 

3 Master-opleiding MILE – coördinatoren kennis, leren en innoveren €  75.000 

3 Cofinanciering masteropleidingen directeuren €  50.000 

3 Cofinanciering ambitieuze scholingsplannen PLG €100.000 

3 Cofinanciering Verlichting administratieve last t.b.v. onderwijskundig & gedeeld leiderschap €150.000 

3 Cofinanciering ambitieuze plannen ontwikkeling school als sociale oefenplaats €  60.000 

3 Ontwikkeling stichtingsbrede PLG €  40.000 

3 Ontwikkeling gezamenlijke structuur en werkwijze zicht op ped.-did. kennisbasis €  10.000 

4 Coaching en begeleiding Transformationeel onderwijskundig leiderschap €  50.000 

4 Ontwikkeling structuur een werkwijze Werving & Selectie €  20.000 

4 Transitie verzuimaanpak €  50.000 

4 Ontwikkeling ontwikkel- en beoordelingsgesprekscyclus €  15.000 

4 Begeleiding aankomende en nieuwe collega’s €  50.000 

9 Herziening protocollen, procedures n.a.v. Governance-wijziging €  45.000 

9 Herinrichting systemen HR en Financiën  €  55.000 

9 Herinrichting Office 365  €  10.000 

9 Ontwikkeling integraal dashboard - kwaliteitsindicatoren €  25.000 

   
 Totaal H2 Onderwijsinhoudelijke programma’s € 170.000 
 Totaal H3 Investering in de mensen € 485.000 

 Totaal H4 HR € 185.000 

 Totaal H9 Ondersteuning en service € 135.000 
 Totale investering deze planperiode € 975.000 

 
N.B. De genoemde bedragen zijn tot stand gekomen op basis van een realistische inschatting waarbij 
rekening is gehouden met de looptijd van het programma, de hoeveelheid inzet van menskracht 
noodzakelijk kan zijn, het aantal scholen dat aan het programma deel kan nemen en advies van 
deskundigen vanuit het netwerk. 
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