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Inleiding
Onderwijs is altijd in beweging. Ontwikkelingen 
in de samenleving leiden geregeld tot vragen of 
concrete opdrachten voor scholen. Het gaat dan 
over de onderwijsinhoud, of over innovatie, of om 
maatschappelijke thema’s. Als openbare scholen 
staan SPO-scholen middenin de samenleving. 
Zij bieden een brede basis aan veel verschil-
lende kinderen met verschillende achtergronden. 
Kinderen leren op SPO-scholen hun talenten 
ontplooien, doen er kennis en vaardigheden op, én 
onze scholen bieden een fijne leeromgeving waar 
kinderen spelenderwijs leren samen te spelen en 
samen te werken. Niet voor niets is onze slogan: 
samen leren groeien.

Dit is het vijfde Koersplan van SPO Utrecht. Met dit 
Koersplan geven we richting aan de ontwikkeling 
van het onderwijs van SPO Utrecht. Natuurlijk gaat 
het hierbij om grote lijnen: de invulling wordt op 
alle SPO-scholen gerealiseerd en wordt dit school-
jaar concreet gemaakt in de nieuwe schoolplannen.

Met dit Koersplan hopen wij alle betrokkenen bij 
SPO Utrecht een duidelijke koers te bieden voor 
de komende vier jaar. We sluiten aan bij eerder 
ingezet beleid en spelen in op veranderende 
omstandigheden in de maatschappij. Daarbij 
benutten we de open cultuur, goede samenwerking 
en het verantwoordelijkheidsgevoel van velen 
binnen de SPO-organisatie. Samen met hen willen 
we een volgende stap zetten in de ontwikkeling 
van scholen: met ruimte voor vakmanschap, meer 
maatwerk voor kinderen en door het intensiveren 
van de samenwerking in en rond de scholen.
Tijdens werkbezoeken aan de SPO-scholen zien we 
vaak hoe betekenisvol goed onderwijs kan zijn. De 

keuzes in dit Koersplan 2019-2023 zijn dan ook het 
resultaat van vele gesprekken die het afgelopen 
jaar plaatsvonden met leerkrachten, ondersteu-
nend personeel, directeuren, stafmedewerkers, 
GMR en samenwerkingspartners. Deze gesprekken 
gingen over doelen, de aanpak van en de randvoor-
waarden voor goed onderwijs en over duurzame 
samenwerking met partners en lokale overheid. 
SPO Utrecht is een actieve samenwerkingspartner 
in stad en regio. Samenwerken doen wij vanuit de 
overtuiging dat krachten gebundeld moeten wor-
den om kinderen goede ontwikkelmogelijkheden te 
geven en om professionalisering van (toekomstig) 
personeel optimaal vorm te geven.

Wij wensen allen die bij SPO Utrecht betrokken 
zijn veel succes bij het realiseren van onze mooie 
opdracht: duurzaam goed onderwijs bieden voor 
alle kinderen.

Thea Meijer en Eric van Dorp,
college van bestuur
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SPO Utrecht biedt voor ouders en leerlingen alle 
soorten primair onderwijs in de stad Utrecht: basis-
scholen in iedere wijk, speciaal basisonderwijs 
in de Luc Stevensschool, speciaal onderwijs in 
de Herderschêeschool en SO Fier en voortgezet 
speciaal onderwijs in het Kromme Rijn College. 
Daarnaast bieden wij internationaal onderwijs in 
de International School Utrecht.
De missie van SPO Utrecht is simpel, maar verre 
van eenvoudig: goed onderwijs voor alle leerlingen. 
Om dit te realiseren binnen een grote onderwijs-

organisatie met 36 scholen, 10.000 kinderen en 
circa 1.100 medewerkers, kiest SPO Utrecht bewust 
voor een duidelijke en concrete gezamenlijke visie 
en maatwerk waar mogelijk op schoolniveau. Be-
voegdheden en verantwoordelijkheden zijn bewust 
veelal op schoolniveau gelegd. Professionaliteit 
van personeel, sterk onderwijskundig leiderschap 
van directeuren en een goede samenwerking 
met ouders zijn belangrijke pijlers om de visie te 
realiseren. 
SPO Utrecht gaat er van uit dat scholen belangrijke 
samenwerkingspartners zijn die een flink aandeel 
leveren in de ontwikkeling van kinderen. Ouders 
zijn natuurlijk de eerste en meest nabije partners, 
die verantwoordelijk zijn voor de opvoeding en 
ontwikkeling van hun kind. Scholen werken ook 
samen met andere maatschappelijke instellingen 
om talenten van kinderen optimaal te ontwikkelen. 
Zij doen dat door een goed onderwijsaanbod te 
bieden en een resultaatgerichte samenwerking met 
partners aan te gaan. 

SPO Utrecht staat voor de algemene uitgangs-
punten van het openbaar onderwijs: bestuurlijke 
openbaarheid, algemene toegankelijkheid en 
actieve pluriformiteit. Algemeen uitgangspunt 
van het openbaar primair onderwijs Utrecht is 
dat iedereen gelijkwaardig is en dat er binnen de 
school met respect en zonder onderscheid des 
persoons met elkaar wordt omgegaan. Dat houdt 
concreet in dat er geen discriminatie op grond van 
levensovertuiging, etnische herkomst, sekse, ge-
aardheid, politieke overtuiging, uiterlijk of andere 
kenmerken plaatsvindt. 

Onze visie op onderwijs hebben we verwoord in 
de volgende uitgangspunten die gelden voor alle 
SPO-scholen. Directie en schoolteam van elke 
SPO-school bepalen met inspraak van de mede-
zeggenschapsraad de invulling en vormgeving van 
het onderstaande kader.

A.  De SPO-school biedt een goede 
structuur

1. De school heeft een duidelijke visie en 
kaders opgesteld voor de uitwerking van het 
onderwijsconcept.

2. In het meerjarenbeleidsplan (schoolplan) 

staat duidelijk hoe de visie wordt vertaald in 
de praktijk en hoe de school zich komende 
jaren wil ontwikkelen. Schoolontwikkeling is 
een cyclisch proces.

3. De inrichting van de schoolomgeving, het 
schoolgebouw en de groepering van leerlingen 
vindt zodanig plaats dat er een stimulerende 
leeromgeving en een passend en uitdagend 
leeraanbod geboden wordt.

4. Kinderen weten wat er van hen verwacht wordt 
en hebben een eigen verantwoordelijkheid in 
hun leerproces.

5. De school heeft een organisatie die is 
afgestemd op de wijze waarop het onderwijs 
vormgegeven wordt. 

1  Visie en  identiteit
  SPO-missie: Goed onderwijs voor elk kind
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gewaardeerd en uitgedaagd, leren zich te 
bezinnen op de eigen prestatie en ervaren dat 
zij van hun fouten mogen leren. 

5. De school is een gemeenschap. Er is sprake 
van open communicatie tussen personeel, 
ouders en leerlingen. Er zijn duidelijke 
afspraken over de samenwerking en omgang 
met elkaar, die betrokkenen naleven en waar 
ze elkaar op aanspreken.

6. De school werkt actief aan een prettige en 
veilige omgeving van de school en aan een 
zinvolle samenwerking met de wijk.

C.  De SPO-school biedt goed 
onderwijs

1. De school biedt kinderen structuur en ruimte 
om in voor hen betekenisvolle situaties te 
leren.

2. Het onderwijsproces zet kinderen aan tot 
activiteit waarbij creativiteit, expressiviteit, 
zelfstandigheid en zelfwerkzaamheid be-
vorderd worden. De school doet een beroep 
op verschillende leerstijlen en bevordert de 
ontwikkeling van 21e eeuwse vaardigheden2. 

3. De school betrekt de omgeving bij het leer-
proces en brengt kinderen passief en actief 
in aanraking met cultureel erfgoed, kunst, 
cultuur en sport.

4. De ontwikkeling van ieder kind komt tot uiting 
in een dossier, dat de ontwikkeling van het 
kind in beeld brengt. Indien de ontwikkeling 
van leerlingen niet volgens verwachting 
verloopt, worden passende maatregelen 
genomen.

2  Zie pagina 15 voor een definitie

D.  De SPO-school voedt op tot burger 
in de Nederlandse samenleving

1. De openbare school werkt vanuit de normen 
en waarden die in de democratische Neder-
landse samenleving centraal staan. Kinderen 
worden voorbereid op hun rol als zelfstandig 
en actief burger in een democratische 
samenleving.

2. De school staat open voor alle kinderen van 
alle gezindten. Kinderen worden op school 
geconfronteerd met de mening van anders-
denkenden en leren daar respectvol mee 
omgaan. De school gaat uit van erkenning 
van die verschillen. Kinderen werken actief 
samen met anderen, ongeacht culturele of 
levensbeschouwelijke verschillen.

B.   De SPO-school biedt een goed 
pedagogisch klimaat 

1. Uitgangspunt van het pedagogisch klimaat is 
dat ieder mens een natuurlijke behoefte heeft 
aan relatie, autonomie en competentie1 om 
zich te ontwikkelen.

2. De school draagt bij aan een humane 
samenleving. Behalve aan kennisoverdracht 
besteedt de school aandacht aan normen en 
waarden en sociale vaardigheden. Sfeer en 
werkklimaat op school en de wijze waarop 
personeelsleden, ouders en leerlingen met 
elkaar omgaan, vloeien voort uit de uitgangs-
punten van de Vreedzame School: 

 •  personeel, kinderen en ouders zijn 
samen verantwoordelijk voor een goed 
werkklimaat en een goede samenwerking 
in school;

 •  kinderen hebben verantwoordelijkheden 
in de klas en de school; 

 •  kinderen hebben een stem en worden 
serieus genomen; 

 •  personeel, kinderen en ouders stellen 
hoge eisen aan positief sociaal gedrag en 
lossen conflicten constructief op. 

3. De school is een lerende organisatie. Perso-
neel en ouders werken samen, ieder met een 
eigen verantwoordelijkheid, aan de ontwikke-
ling en opvoeding van de kinderen. Personeel 
zorgt ervoor dat zij zich blijft ontwikkelen in 
het vak en dat zij kennis en vaardigheden up 
to date houdt.

4. Personeel heeft hoge verwachtingen van de 
mogelijkheden van de kinderen en laat dat 
aan kinderen merken. Kinderen voelen zich 

1   Prof. dr. Luc Stevens: Ieder mens is gebouwd om 
zichzelf te ontwikkelen en heeft een natuurlijke 
behoefte aan relatie, autonomie en competentie
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SPO Utrecht onderschrijft de code Goed Bestuur 
van de PO Raad. Reeds bij de oprichting van de 
stichting in 2003 werd bewust gekozen voor het 
subsidiariteitsprincipe3. Dat betekent een grote 
mate van autonomie voor scholen enerzijds en 
samenwerking bij schooloverstijgende zaken 
anderzijds. Op deze wijze wordt recht gedaan aan 
de zelfstandigheid en eigenheid van scholen in de 
wijk en wordt expertise breed gedeeld door leren 
van en met elkaar.

Kort samengevat is wat SPO Utrecht voor het 
leren van kinderen belangrijk vindt (actief leren, 
eigenaarschap, verantwoordelijkheid dragen voor 
jezelf en je omgeving), ook het uitgangspunt voor 
de sturing en samenwerking binnen de organisatie. 
We sluiten daarmee ook aan bij het gedachtengoed 
van Luc Stevens: alle mensen hebben behoefte aan 
relatie, competentie en autonomie.
Er wordt bij SPO Utrecht gestreefd naar een goede 
balans tussen autonomie voor scholen enerzijds 
en het benutten van gezamenlijke kracht en 
samenwerking anderzijds. Bij autonomie hoort 
eigenaarschap en verantwoordelijkheid. 

In dit hoofdstuk wordt kort beschreven hoe deze 
visie op organiseren en sturen in praktijk wordt 
gebracht.

3   Het uitgangspunt dat een hogere instantie niet 
iets doet dat door een lagere instantie gedaan kan 
worden. 

Kaders voor beleid

Onderwijsbeleid van de rijksoverheid kenmerkt 
zich meestal als deelbeleid, dat soms ook flink 
gedetailleerd is. Naast het beleid uit Den Haag, 
hebben scholen te maken met het beleid van het 
Samenwerkingsverband Utrecht PO, het toezichts-
kader van de onderwijsinspectie, cao-afspraken en 
met gemeentelijk beleid. 

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor een 
goede gang van zaken binnen SPO Utrecht en 
voor de kwaliteit van de scholen. Samen met de 
directeuren en de GMR wordt wet- en regelgeving 
door het bestuur vertaald naar samenhangende 
kaders en SPO-doelen. 

Om sturing te geven aan het realiseren van deze 
kaders en doelen en aan het realiseren van 
SPO-beleid, wordt bestuursbeleid ontwikkeld. Dit 
gebeurt in overleg met (en vaak op voorstel van) 
het directeurenberaad DOPO. Het gaat dan meestal 
om beleidskaders die op schoolniveau kunnen 
worden uitgewerkt. Centrale vragen bij het ontwik-
kelen van bestuursbeleid zijn: ‘Is het nodig?’ (bij 
voorbeeld om rechtsgelijkheid van personeel te 
garanderen) en ‘Ondersteunt dit beleid scholen 
bij het bereiken van hun doelen?’. 

2 Besturings filosofie
 Eigenaarschap en verantwoordelijkheid
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zijn nauw gerelateerd aan de visie van SPO Utrecht 
(zie hoofdstuk 1). Met de ijkpunten geeft het 
bestuur richting aan wat er van scholen verwacht 
wordt, zonder invulling te geven aan hoe scholen 
dat vormgeven. Scholen verantwoorden zich over 
de wijze waarop zij de SPO-visie en het Koersplan 
vormgeven. Het verantwoorden aan de hand van 
ijkpunten, is een handelwijze waarbij systematisch 
wordt gereflecteerd en verantwoord. Het proces 
sluit aan bij de PDCA5-cyclus van de school en 
draagt daardoor bij aan kwaliteitszorg.

5   PDCA staat voor Plan Do Check Act oftewel: 
 Plannen, Doen, Controleren, Acteren

Deze werkwijze biedt ruimte aan scholen om de 
wijze van reflectie en verantwoording zelf in te 
vullen. En dat doet recht aan de verschillen tussen 
scholen en schoolomgeving.
Aan de hand van de ijkpunten kan de directeur 
(c.q. de school) zich ook aan de medezeggen-
schaps raad, de inspectie en andere  betrokkenen 
verantwoorden, bijvoorbeeld met interne 
kwaliteitsaudits. De school kan op deze manier 
ook voldoen aan de opdracht van horizontale en 
verticale verantwoording.

Eigenaarschap en verantwoordelijk-
heid binnen SPO Utrecht

Professionals in de school
Uit verschillende onderzoeken blijkt steeds weer 
dat goede leraren4 van cruciaal belang zijn voor 
goed onderwijs. SPO Utrecht ijvert daarom actief 
voor een betere bekostiging van het primair onder-
wijs, die het mogelijk maakt om goede leraren te 
faciliteren. Het is belangrijk dat leraren deskundig 
zijn en dat zij hun werk goed kunnen uitvoeren. 
Daarbij werken zij samen met ouders, collega’s en 
samenwerkingspartners. Dat vraagt van personeel 
en directeur dat zij op hun school een profes-
sioneel en ondersteunend werkklimaat realiseren, 
waarin planmatig en doelgericht wordt gewerkt aan 
schoolontwikkeling en professionalisering. 

4   Vanwege de leesbaarheid wordt de term ‘leraren’ 
gehanteerd voor alle professionals in de school

Daarom kiest SPO Utrecht bewust op elke school 
voor integraal verantwoordelijke directeuren, die 
als onderwijskundig leider sturing geven. Binnen 
de wettelijke en de gezamenlijk afgesproken 
en door het bestuur vastgestelde kaders, is de 
directeur verantwoordelijk voor onderwijsbeleid, 
personeelsbeleid, financieel en materieel beleid 
van de school. Het team is, onder eindverant-
woordelijkheid van de directeur, gezamenlijk 
verantwoordelijk voor inhoud, aanpak en resultaat 
van het onderwijs. 

Samenwerken binnen SPO Utrecht
SPO-directeuren formuleerden in 2017 uitgangs-
punten voor de wijze van samenwerking met 
elkaar. Deze uitgangspunten worden inmiddels 
breder opgepakt. Ze vormen de basis voor een 
prettige en doelgerichte aanpak van samenwerking 
binnen de organisatie. De uitgangspunten zijn:
• Door ontmoeting en uitwisseling inspireren, 

(h)erkennen en steunen we elkaar. 
• Vanuit verbondenheid en eigenheid is iedereen 

verantwoordelijk en zijn we samen eigenaar. 
• We werken doelgericht en weloverwogen aan 

goed onderwijs. 

IJkpunten van kwaliteit 
Het bestuur geeft leiding aan directeuren en is 
verantwoordelijk voor de staf, die scholen en 
bestuur ondersteunt bij hun werkzaamheden. 
Jaarlijks bezoekt het bestuur elke school om een 
indruk te krijgen van de stand van zaken. Daar-
naast vinden jaarlijks werk-, functionerings- en/of 
beoordelingsgesprekken plaats met directeuren en 
stafmedewerkers. Directeuren werken samen met 
de staf aan goed onderwijs.

Directeuren leggen jaarlijks verantwoording af over 
de kwaliteit van het onderwijs op hun school aan 
de hand van een aantal ijkpunten. Deze ijkpunten 
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De Raad van Toezicht heeft het volgende kader 
opgesteld voor het bestuur.
Ten aanzien van de doelen hanteert de Raad van 
Toezicht de volgende ijkpunten:
• Elke leerling bereikt maximale emotionele 

en verstandelijke ontwikkeling en maximale 
ontwikkeling van creativiteit en verwerft de 
noodzakelijke kennis en sociale, culturele en 
lichamelijke vaardigheden, passend bij de 
eisen van de samenleving. Zijn ontplooiing 
biedt bovendien optimale aansluiting op het 
vervolgonderwijs.

• Voor elk kind in Utrecht en directe omgeving in 
de basisschoolleeftijd, dan wel in de leeftijd 
vanaf ongeveer 12 jaar voor kinderen die 
wettelijk toelaatbaar zijn voor het voortgezet 
speciaal onderwijs.

• Met gebruikmaking van overheidssubsidie en 
andere wettig verkregen middelen.

• In een evenwichtige, c.q. te verantwoorden 
balans tussen te maken kosten en te leveren 
opbrengsten/prestaties.

• Ten aanzien van de middelen heeft de Raad 
van Toezicht ijkpunten geformuleerd op het 
gebied van personeel, de behandeling van 
leerlingen en ouders, financiën, huisvesting, 
de interne organisatie en de behandeling van 
de Raad van Toezicht zelf.

IJkpunten met betrekking tot ‘goed onderwijs’
7.  Onze school heeft haar visie en ambities 

 geconcretiseerd in brede doelen die in de 
school terug te zien zijn in leerlijnen en 
adequaat leerkrachtgedrag.  

8.  Onze school heeft zicht op de ontwikkeling 
van leerlingen en past aanpak, lesaanbod en 
(extra) ondersteuning aan op de onderwijs-
behoefte van leerlingen.  

Toezicht houden op de organisatie
SPO Utrecht heeft een Raad van Toezicht, die toe-
zicht houdt op bestuur en organisatie. Het bestuur 
van SPO Utrecht legt periodiek verantwoording af 
aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht 
hanteert het Policy Governance6-model en is naast 
toezichthouder tevens werkgever en sparring-
partner van het bestuur.

6  Het Policy Governance model van John Carver bestaat 
uit een geheel van samenhangende principes voor 
het besturen van maatschappelijke organisaties. 

IJkpunten in relatie tot onze visie zijn:

IJkpunten met betrekking tot ‘De SPO-school 
biedt een goede structuur’
1.  Onze school heeft haar visie op het onderwijs 

gerelateerd aan de leerlingenpopulatie en 
vertaald in concrete ambities, doelen en ge-
wenste (tussen)opbrengsten.

2.  Organisatie en middelen worden in onze 
school zodanig ingezet dat zij optimaal 
bijdragen aan de ambities en doelen.

3.  Onze school realiseert een systematische en 
integrale aanpak van kwaliteitszorg, waarover 
transparant wordt gecommuniceerd.

IJkpunten met betrekking tot ‘een goed 
pedagogisch klimaat’ en ‘opvoeden tot burger 
in de Nederlandse samenleving’
4.  Het veilige en stimulerende schoolklimaat 

draagt bij aan het realiseren van goed 
onderwijs, waarbij hoge verwachtingen van de 
mogelijkheden van kinderen merkbaar zijn.

5.  Onze gesprekscyclus voor personeel is gericht 
op ontwikkeling, expertise en inzet en er is 
sprake van een professionele cultuur, zowel 
bij in- als bij externe samenwerking.  

6.  De samenwerking met ouders is erop gericht 
om het kind maximaal te ondersteunen in zijn 
ontwikkeling.
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3 SPO Utrecht op weg naar 2023
 De kracht van vakmanschap7

Waar staan we nu

De afgelopen vier jaar werden gekenmerkt door 
groei van de stad, de invoering van passend 
onderwijs, de transitie jeugdzorg, alsook door 
de terugloop van middelen voor bestrijding van 
onderwijsachter standen. Vanaf 2016 kregen we 
bovendien te maken met het lerarentekort. 

In het Koersplan 2014-2018 daagden we uit tot 
innovatie en nieuwe werkvormen. Centraal thema 
betrof de invoering van nieuwe informatie- en 
 communicatietechnologie en 21st century skills8. 
Dit had een grote invloed op de aanpak en 
organisatie van het onderwijs en de effecten zijn 
thans duidelijk zichtbaar in de scholen. Het raakte 
de kern van het onderwijs. Leraren verdiepten 
zich in nieuwe mogelijkheden. Zij ontwikkelden 
gezamenlijk, zowel op school- als op bovenschools 
niveau, nieuwe werkwijzen om kinderen uit te 
dagen,  interactiever te laten leren, om verantwoor-
delijkheid met kinderen te delen voor hun eigen 
leerproces en het groepsproces (eigenaarschap). 

7   ‘Vakmensschap’ zou in deze sector wellicht beter 
passen, maar helaas is dat geen bestaand woord

8   Met 21st century skills worden vaardigheden geduid 
(‘skills’ is een ruimer en daardoor beter passend 
begrip), die van belang zijn om als burger te kunnen 
functioneren in de toekomstige samenleving. 
Wij hanteren als definitie voor 21e eeuwse 
vaardigheden: vaardigheden op het gebied van 
communicatie, ict-geletterdheid, sociale en cultu-
rele vaardigheden waaronder burgerschap alsmede 
vaardigheden op het gebied van creativiteit, kritisch 
denken en het oplossen van problemen.

Voor veel leraren betekende dit ook een nieuwe kijk 
op organisatie en inhoud van onderwijsprocessen 
en een nieuwe manier om meer maatwerk te bieden. 
Geregeld kwamen onderwerpen als ‘durf ik en kan 
ik als leraar meer loslaten’ aan bod. En meer dan 
eens constateerden leraren dat kinderen meer zelf 
kunnen dan zij dachten. Eigenaarschap en verant-
woordelijkheid voor het leerproces beïnvloedde de 
werkhouding van kinderen. 
Dat ging allemaal niet vanzelf. Veel scholen zochten 
naar een manier om stap voor stap te ontwikkelen. 
Dat vroeg om professionalisering, onderzoek 
en samenwerking met professionele partners, 
experimenten en pilots. En zorgde naast werkdruk 
ook voor meer werkplezier!

SPO-scholen hebben dit thema van het vorige 
Koersplan ieder op eigen wijze, en passend bij de 
eigen school, opgepakt en vormgegeven. Dat wil 
niet zeggen dat scholen nu ‘klaar’ zijn, noch dat 
dit er op alle scholen hetzelfde uitziet. Onderwijs-
ontwikkeling is een continu en cyclisch proces. 
Variëteit en diversiteit horen bij SPO Utrecht, en 
dat toont zich in de schoolpraktijk.

Een aantal thema’s, zoals passend onderwijs, 
bestrijding van onderwijsachterstanden, werken 
aan integrale kindcentra en aandacht voor vraag-
stukken in de samenleving, vragen blijvend om 
aandacht en ontwikkeling. Dat bepaalt mede onze 
keuzes voor de komende vier jaar.
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In het Samenwerkingsverband Utrecht PO wordt 
naarstig gezocht naar een werkwijze die scholen 
daadwerkelijk duurzaam ondersteunt bij het 
reali seren van een breed en divers aanbod. De 
afgelopen vier jaar is duidelijk geworden dat dat 
niet meevalt: scholen ervoeren nog niet altijd 
meer waarde van extra incidentele middelen. En 
het samen werkingsverband zag zich voor verdeel-, 
 kwaliteits- en beheersvraagstukken gesteld. 
Komende tijd zal duidelijk moeten worden op 
welke manieren ondersteuningsmiddelen van 
het samenwerkingsverband, daadwerkelijk 
scholen structureel kunnen ondersteunen bij het 

versterken van deskundigheid, multidisciplinaire 
samenwerking en het bieden van een goed onder-
steuningsaanbod voor kinderen.
Daarnaast moet er verder gebouwd worden aan  
een goede samenwerking tussen scholen, buurt -
teams en jeugdzorg, om tijdige en duurzame 
 ondersteuning te bieden aan kinderen met een 
zwaardere onder steuningsvraag én aan hun ouders. 

De toegenomen digitalisering in de samenleving en 
de snelheid waarmee technologische mogelijk heden 
worden gerealiseerd, hebben een permanente 
invloed op het onderwijs. SPO Utrecht bezint zich  

Ontwikkelingen in de samenleving

De ontwikkelingen in de samenleving hebben 
invloed op het onderwijs. Daarom staan we in dit 
hoofdstuk kort stil bij een aantal maatschappelijke 
ontwikkelingen, die merkbaar zijn in de scholen en 
die geregeld terugkwamen in de gesprekken op de 
scholen.

De omstandigheden waaronder kinderen opgroeien, 
verschillen sterk in Utrecht. Hoewel de economie er 
een stuk beter voor staat dan enkele jaren geleden, 
is het aantal kinderen dat leeft in gezinnen met 
armoede en problematische schuldenlast niet kleiner 
geworden9. In sommige wijken is een  cumulatie van 
problematiek zichtbaar. Ook kinderen die in een 
meer kansrijke omgeving opgroeien, hebben daar 
soms mee te maken.
Alle ouders willen het beste voor hun kind, maar in 
een complexe samenleving is het niet altijd duidelijk 
wat dat is. Meer dan de helft van de Utrechtse 
gezinnen heeft te maken met opvoedings vraag-
stukken10. Scholen ervaren dat ouders soms te hoge 
verwachtingen van hun kind hebben.
De kloof tussen kansarme en kansrijke kinderen is 
niet kleiner geworden. Onder meer de Inspectie van 
het Onderwijs signaleerde, dat de kansenongelijk-
heid tussen kinderen met een gelijke intelligentie 
toeneemt11. Het rapport ‘Onderwijskansen in Utrecht’ 
van de Universiteit Utrecht, Oberon Onderzoek en 
Advies en SEO Economisch Onderzoek laat zien dat 
dit ook in Utrecht het geval is.

9   Coalitieakkoord Utrecht 2018-2022, Ruimte voor 
iedereen

10  Utrecht Monitor 2018
11   Inspectie van het Onderwijs, De Staat van het 

Onderwijs 2018

Door de overheid wordt de komende vier jaar 
ingrijpend gekort op onderwijsachterstandenbeleid 
in grote steden, waaronder Utrecht. Scholen met 
veel kansarme kinderen zullen komende jaren fors 
minder inkomsten van de rijksoverheid ontvangen.

De uiteenlopende situaties waarin kinderen op-
groeien, hebben grote invloed op de aanpak van 
het onderwijs: er wordt een breed en voor ieder 
uitdagend onderwijsaanbod verlangd, waarin 
veel en divers maatwerk mogelijk is. Dat is geen 
geringe opgave.
De komst van passend onderwijs heeft bovendien 
het gevoel in de samenleving versterkt, dat dit alle-
maal mogelijk is binnen het reguliere onderwijs. 
Beleidsmakers en politici zien passend onderwijs 
als antwoord op de behoefte aan maatwerk. 
Ouders ervaren de Wet passend onderwijs soms 
als een recht op individueel onderwijs. De vraag 
is of dat een reële en adequate oplossing is voor 
zowel leer- en/of opvoedproblemen voor het kind, 
als voor groeps- en socialiseringsprocessen. 
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SPO Utrecht streeft naar een verbetering van zowel 
de personele als van de materiële bekostiging, 
zodat scholen beter zijn toegerust voor eigentijds 
onderwijs. Werkdruk en werkplezier van personeel 
worden niet alleen door salaris bepaald, maar 
ook beïnvloed door de totale bekostiging van het 
primair onderwijs. Naast middelen voor het werken 
met kinderen, hoort er ook bekostiging te zijn voor 
het doen van onderzoek, het realiseren van inno-
vatie en ontwikkeling, alsmede voor het realiseren 
van mogelijkheden voor structurele samenwerking 
met ouders en met kinderopvang, jeugdzorg en 
andere maatschappelijke partners. Bovendien 
vraagt eigentijds onderwijs ook eigentijdse 
schoolgebouwen.

SPO Utrecht op weg naar 2023:  
de kracht van vakmanschap

Het thema 21th century skills heeft wat ons 
betreft een mooie impuls gegeven aan eigentijds 
onderwijs: meer eigenaarschap bij kinderen, meer 
onderzoekend leren en meer professionalisering van 
leraren (Opleiden in School, Wetenschap&Techniek, 
Werkplaats Onderwijs Utrecht, cultuureducatie etc.).
Eigentijds onderwijs vraagt om leraren die 
bekwaam zijn en staan voor hun vak. Een leraar die 
zich staande houdt in een dynamische omgeving 
en goed kan samenwerken met verschillende part-
ners (ouders, collega’s, maar ook met collega’s van 
partnerorganisaties als buurtteam, kinderopvang 
en jeugdzorg). Een leraar die zelf ook blijft leren en 
die onderwijsinnovatie als deel van het vak be-
schouwt. Leraren die samen met collega’s op zoek 
gaan naar nieuwe mogelijkheden en die beseffen 
dat het lerarentekort bijdraagt aan de noodzaak om 
samen te zoeken naar andere organisatievormen 
voor het onderwijs.  

Komende vier jaar verleggen we de focus nog meer 
naar het vakmanschap van de leraar. We stellen 
de veranderende en veelomvattende taak van de 
leraar centraal. Want vakmanschap is nodig om 
de hoge kwaliteit onderwijs te leveren die van ons 
wordt gevraagd.
Daarbij zien we de leraar niet als solist, maar als 
deel van een team en als samenwerkingspartner 
van ouders en professionele partners. Denk hierbij 
aan de rol en het belang van de leraar, aan het 
belang van een goede interactie tussen kind en 
leraar, het belang van nauwe samenwerking met 
kind, ouders en maatschappelijke partners, denk 
aan de invloed van de leraar op de onderwijs-
kwaliteit, etc. Wat SPO Utrecht betreft is dit de juiste 
focus om het werkplezier en de onderwijskwaliteit 
verder te bevorderen. 

op de wijze waarop zij hierop adequaat kan 
inspelen. Deze ontwikkeling vraagt om steeds meer 
deskundigheid en expertise, om zo goede keuzes 
met betrekking tot ict te maken. Daarnaast staan 
scholen telkens voor de vraag welke besluiten te 
nemen over technologische hard- en software, die 
voor langere tijd gebruikt moet worden. Keuzes die 
soms na korte tijd alweer achterhaald lijken te zijn.
De toenemende mogelijkheden voor individuali-
sering van onderwijsaanbod brengen bovendien 
nieuwe vraagstukken rond privacy en eigenaar-
schap van data met zich mee. Zo heeft de invoering 
van de AVG veel tijd gevraagd van het onderwijs.

Het lerarentekort en de groei van de stad hebben 
ook komende jaren grote invloed op SPO Utrecht. 
Het college van burgemeester en wethouders dat 
in 2018 aantrad, heeft in haar collegeprogramma 
aangegeven het stimuleren van de groei van de 

stad fors voort te zetten. Niet alleen in het nieuwe 
stadsdeel Leidsche Rijn, maar ook in de ‘oude’ 
stad. Verwacht wordt dat de stad Utrecht groeit van 
350.000 inwoners in 2018 naar meer dan 400.000 
inwoners in 202512. Het aantal kinderen in de 
basisschoolleeftijd zal naar verwachting stijgen van 
19.255 (januari 2017) naar circa 25.700 in 2040, 
een groei van 33 procent13.
De werkgelegenheid in het primair onderwijs 
in Utrecht steeg afgelopen jaar met 6,2%14. Het 
Arbeidsmarkplatform PO verwacht voor de stad 
Utrecht in 2023 een tekort van 113 fulltimebanen 
voor leraren15.

De afgelopen twee jaar kwam er, mede door de 
acties van leraren, meer aandacht voor de finan-
ciële bekostiging van het primair onderwijs. De 
acties van leraren spitsten zich toe op verbetering 
van salaris en het tegengaan van werkdruk. In de 
laatste cao voor het primair onderwijs16 werd deels 
tegemoetgekomen aan hun eisen. SPO Utrecht 
vindt dat nog niet voldoende: het is terecht dat er 
eindelijk verbetering is gekomen in de salarissen 
van leraren, maar daarmee is de financiële positie 
van het primair onderwijs nog niet voldoende 
versterkt. Ten opzichte van het voortgezet onder-
wijs is er nog geen gelijkwaardige situatie. En 
door alleen te focussen op lerarensalarissen is het 
functiegebouw van het primair onderwijs flink uit 
balans. Directeuren en ondersteunend personeel 
gingen er immers niet evenredig op vooruit. 

12  Coalitieakkoord Utrecht 2018-2022, Ruimte voor 
iedereen

13  Website gemeente Utrecht, augustus 2018, 
 prog noses bevolking 

14  Arbeidsmarkplatform PO, Regionale arbeids-
marktanalyse PO 2018

15  Arbeidsmarktplatform PO, Regionale arbeids-
marktanalyse PO 2018

16 CAO PO 2018



20 21SPO Utrecht Koersplan 2019-2023

Schoolteams zullen onderzoeken op welke 
wijze onderwijs beter kan worden georganiseerd, 
passend bij de visie en de doelen van de school. 
Zij kunnen aansluiten bij de ervaringen en de 
 resultaten die zij bereikten bij de transitie naar 
meer onderzoekend leren en meer eigenaarschap 
van kinderen bij hun leerproces. Daarmee is 
immers al een belangrijke eerste stap gezet. 
Bovendien is ‘beter organiseren’ bij uitstek een 
thema waarbij de samenwerking en communicatie 
met ouders en maatschappelijke partners als 
kinderopvang, van grote meerwaarde kan zijn. En 
mogelijk biedt ‘beter organiseren’ ook meer ruimte 
om nieuwe leraren in de praktijk op te leiden en zo 
het lerarentekort het hoofd te bieden. 

Om de kracht van vakmanschap optimaal te 
 benutten, richten we ons op de volgende thema’s, 
die onderling sterk verbonden zijn:
•  Vakmanschap 
•  Eigentijds onderwijs beter organiseren
•  Partnerschap met ouders en professionele 

partners 

Vakmanschap 

Doel: Het vergroten van vakmanschap, zodat 
personeel is toegerust voor alle aspecten van 
zijn belangrijke taak.

Het vak van leraar is belangrijk en complex. Van 
leraren wordt veel verwacht; zij spelen een belang-
rijke rol in de ontwikkeling van kinderen en hebben 
veel invloed op die ontwikkeling. Mensen die, na 
een loopbaan elders, kiezen voor het leraarschap, 
noemen juist dat aspect vaak als motivatie: het 
gevoel dat je daadwerkelijk iets bijdraagt aan de 
samenleving. 

Bovendien doet deze focus op het vakmanschap 
recht aan de complexe taak die het leraarschap met 
zich meebrengt.
We kiezen dit thema ook bewust als ‘tegenwicht’ 
tegen de, soms eenzijdige, nadruk die op techno-
logie in het onderwijs wordt gelegd. Technologie 
is van groot belang, maar niet zaligmakend. Hoe 
meer maatwerk we met behulp van technologie 
ook kunnen én gaan leveren: de leraar zelf houdt 
door zijn kennis, expertise, pedagogische houding, 
gedrag en communicatie, een cruciale rol bij het 
leren van kinderen. 

Veel leraren hebben last van een hoge werkdruk. 
Velen hebben het gevoel dat het werk nooit kan 
worden uitgevoerd zoals zij het eigenlijk zouden 
willen. Dat gevoel heeft een negatieve invloed op 
hun welbevinden. Schoolteams proberen, onder 
meer met werkdrukbudget, die werkdruk tegen te 
gaan. 
Wij denken dat het ook noodzakelijk is dat scholen, 
om eigentijds passend onderwijs vorm te geven, 
zich beraden op de organisatie van onderwijs-
processen. Dat is een ingewikkelde opgave. 
Ondanks de beschikbaarheid van veel verschil-
lende werkvormen, is het opdelen van kinderen 
in groepen met een of twee ‘eigen’ leerkrachten 
nog vrijwel altijd het uitgangspunt. En niet alleen 
bij leraren. Ook bij ouders bespeuren wij een 
zekere huiver voor andere organisatie vormen: zo 
leidt de ‘combinatieklas’ niet zelden tot de angst 
dat kinderen daarin minder tot hun recht komen. 
Dat heeft er ook mee te maken dat nog altijd bij 
veel mensen het idee leeft dat klassikaal, frontaal 
onderwijs het beste onderwijs is.
Het anders organiseren van onderwijs vraagt dus 
veel van scholen. Gelukkig oriënteren enkele 
scholen zich hier al op en is er landelijk al langer 
ervaring mee opgedaan. Daar kunnen we ons 
voordeel mee doen.

Vakmanschap is nodig om onderwijs van hoge 
kwaliteit te creëren. SPO-scholen vragen om zelf-
bewuste leraren die vanuit hun expertise, samen 
met collega’s en in goede samenwerking met 
ouders, eigentijds onderwijs vormgeven en daarbij 
ook zelf regie nemen en actief bijdragen aan onder-
wijs- en organisatieontwikkeling. Dat doen zij niet 
alleen: zij benutten de ervaringen van scholen die 
hen voorgingen, zij maken gebruik van bestaande 
kennis en werken onderling als SPO-scholen nauw 
samen in leerteams, kennisgroepen en netwerken.
De besturingsfilosofie van SPO Utrecht past goed 
bij de ruimte die professionals nodig hebben om 
hun werk te kunnen doen. Het beïnvloeden van 
werkdruk en bevorderen van werkplezier is daarbij 
een belangrijk thema. Goed onderwijs vraagt om 

keuzes: goede analyse en onderzoek kunnen 
bijdragen aan duurzame oplossingen.
Met betrekking tot professionalisering vraagt het 
(h)erkennen en bevorderen van pedagogisch-
didactisch handelen specifieke aandacht. Juist 
daarin toont zich goed leraarschap en dit is een 
voorwaarde voor echt passend onderwijs. 
De keuze voor vakmanschap biedt ook een blik 
op de persoonlijke kant van het leraarschap: hoe 
staan leraren in hun werk en wat mogen zij van 
SPO Utrecht verwachten. SPO Utrecht staat bekend 
als goede werkgever; vanuit dat gegeven willen 
wij modern werkgeverschap verder vormgeven in 
dialoog met personeel. Daarmee willen we ook 
bijdragen aan het verbeteren van het imago van  
het leraarschap.
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werkplezier is hierin een belangrijke component.
Uit onderzoek blijkt dat werkplezier mede wordt 
bepaald door kennis, competentie en autonomie. 
Daarom is het fijn dat op veel SPO-scholen 
afge lopen jaren gewerkt is aan een professionele 
cultuur waarin een goede samenwerking een be-
langrijke motor is van onderwijs en innovatie. Het 
is de basis van de professionele kracht die nodig 
is om samen passende aanpakken en organisatie-
vormen van onderwijsprocessen te ontwikkelen. 
Het is een proces waarin we doelgericht en 
wel overwogen samenwerken: binnen teams en 
school-overstijgend, en daarbij ook gebruik-
makend van de expertise van en samenwerking 
met ouders en professionele partners.

Partnerschap met ouders en 
professionele partners

Doel: Op scholen wordt actief en duurzaam 
samengewerkt met ouders en professionele 
partners om de ontwikkeling van kinderen 
te bevorderen, hen een breed aanbod van 
activiteiten te bieden en kansenongelijkheid te 
bestrijden. 

Willen we kinderen de beste begeleiding bieden, 
dan is het belangrijk dat we de samenwerking met 
zowel de ouders als met onze maatschappelijke 
en professionele partners duurzamer vormgeven. 
Hierbij zijn ouders natuurlijk onze belangrijkste 
partners, het gaat om opvoeding en  ontwikkeling 
van hun kind. We willen voor ouders een 
betrouw bare, professionele partner zijn. Samen 
met onze professionele partners kunnen we 
kinderen een rijker aanbod bieden. Zo zien we in 
kindcentra goede mogelijkheden om, samen met 
de kinderopvang, dag-arrangementen te verzorgen 
waarbij kinderen een rijk en breed aanbod van 

activiteiten krijgen. Samen met kunst-, cultuur- en 
sportinstellingen werken scholen aan een kwalitatief 
hoogwaardig aanbod van cultuureducatie en 
bewegingsonderwijs.

Sommige kinderen hebben ook andere begeleiding 
en ondersteuning nodig. In samenwerking met het 
Samenwerkingsverband Utrecht PO, buurtteams 
en jeugdzorg, kunnen we hen een samenhangend 
aanbod bieden. Daarbij willen we, waar mogelijk, 
ook bijdragen aan een vroege signalering en 
onder steuning bieden voor ouders die vragen 
hebben rond opvoeden.

Samen met de opleidingen werken we aan het 
opleiden en blijvend professionaliseren van (aan-
komend) personeel. Veel SPO-scholen zijn erkend 
opleidingsschool. Samen met stad en overheid 
werken we aan het verkleinen van het lerarentekort.

onderwijs. Een aanpak en organisatie die meer 
mogelijkheden bieden om in te spelen op de 
ontwikkeling van kinderen en tegelijkertijd de 
schoolorganisatie wendbaar maakt. De positieve 
ervaringen in de afgelopen vier jaar met het werken 
aan 21st century skills, willen we gebruiken om te 
komen tot een weloverwogen keuze voor een andere 
aanpak en organisatie van onderwijsprocessen. 
We schetsten eerder de complexe taak van de 
leraar om een breed en zeer divers aanbod te 
verzorgen. We onderzoeken komende jaren hoe 
we onderwijsprocessen zo kunnen organiseren, 
dat dit beter uitvoerbaar is. Het bevorderen van 

Eigentijds onderwijs beter 
organiseren

Doel: We zetten een duurzame, realistische, 
flexibele en gedifferentieerde aanpak en 
organisatie van eigentijds onderwijs in.   

De huidige aanpak en organisatie van het onderwijs 
staat onder druk. Hoewel scholen nu nog vaak in 
(jaar)klassen zijn georganiseerd, blijkt mede uit de 
hoge werkdruk dat dit veel vraagt van personeel. 
Eigentijds passend onderwijs vraagt een bezinning 
op een andere aanpak en andere organisatie van 
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Nu we voldoende ervaring hebben opgedaan met 
het houden van audits, gaan we deze aanpak 
komende tijd ook uitbreiden. We merkten dat het 
proces van auditing leerzaam en inspirerend kan 
zijn, hoewel het werd vertraagd door het leraren-
tekort (mensen konden worden niet vrijgemaakt 
bij gebrek aan vervanging). Door een professionele 
aanpak van schoolaudits verwachten we onderwijs-
ontwikkeling verder te kunnen stimuleren.  

Samen met professionele partners, zoals het 
Samenwerkingsverband Utrecht PO en de kinder-
opvang, zullen wij kijken naar een gezamenlijk 
kwaliteitsbeleid. Zo ontstaat inzicht in de kwaliteit 
en het resultaat van de samenwerking enerzijds 
en kan anderzijds een goede verantwoording 
plaatsvinden over aanpak en inzet van middelen. 

Onderwijshuisvesting

In augustus 2018 hebben we samen met Kind&Co 
ons eerste kindcentrum, Kindcentrum Rijnvliet, 
geopend in de gelijknamige nieuwbouwwijk in 
Leidsche Rijn. Ook komende jaren zullen we 
nieuwe scholen/kindcentra ontwikkelen en zullen 
we bestaande gebouwen, zoals de multifunctionele 
accommodaties in Leidsche Rijn, verbouwen. 
Schoolgebouwen moeten flexibele ruimte bieden 
voor verschillende organisatievormen en voor 
samenwerking met partnerorganisaties. Er moet 
voldoende fysieke ruimte zijn voor een uitdagend 
schoolplein dat ontdekkend leren uitlokt en dat 
veel ruimte biedt voor beweging.
Daarbij is duurzame en energieneutrale nieuwbouw 
en verbouw het streven, mits dit structureel binnen 
de reguliere bekostiging past. 

Inspraak en medezeggenschap

Directeuren, staf en bestuur werken nauw samen 
bij het bepalen en uitvoeren van SPO-beleid. 
Een gezamenlijk focus en dialoog zorgt voor een 
aanpak en ontwikkeling van een beleid dat onder-
wijskwaliteit ondersteunt. SPO Utrecht heeft een 
lange traditie van betrokkenheid en inspraak van 
ouders en leraren bij de ontwikkeling van nieuw 
beleid. Veel ouders en leraren zijn niet alleen actief 
voor de eigen school, maar zijn tevens actief in de 
GMR om ook de koers van de organisatie en van 
bovenschools beleid mede te bepalen. Daarnaast 
organiseert de GMR jaarlijks netwerk- en thema-
bijeenkomsten om actuele thema’s gezamenlijk te 
verkennen. Wij zetten deze goede samenwerking 
graag komende jaren voort.

regelmatig in company opleidingen voor personeel. 
En binnen onze SPO Academie delen leraren met 
specifieke expertise hun kennis met collega’s. 
SPO Utrecht zal professionalisering ook komende 
periode financieel ondersteunen. 

Om ons voor te bereiden op een groter lerarentekort, 
zetten we de activiteiten voort die zijn gericht op 
het opleiding, werven en inwerken van personeel. 
En ook blijven we personeel loopbaanperspectief 
bieden. Doel is om zoveel mogelijk kwalitatief 
goed personeel aan SPO Utrecht te binden en hen 
te behouden. We hebben daartoe in 2017-2018 het 
formatiebeleid verruimd en zullen dat ook in 2018-
2019 doen. We zullen ons beraden op de toekomst 
van het formatiebeleid, mede in relatie tot onze 
inzet om onderwijs beter te organiseren.

Ten aanzien van de vorming van kindcentra en de 
transformatie naar een andere organisatie van 
onderwijs zullen wij nagaan hoe wij deze processen 
adequaat kunnen ondersteunen.

Kwaliteitsbeleid

SPO-scholen werken duurzaam aan kwaliteitszorg. 
Bovenschools ondersteunen we kwaliteitszorg 
met kwaliteitsgesprekken en met ondersteuning 
door de onderwijskwaliteitsadviseurs. De onderwijs-
inspectie, die in 2017 het eerste bestuursbezoek 
bracht in het kader van het bestuursgerichte 
toezicht, herkende de goede kwaliteitscultuur 
binnen SPO Utrecht.

Een koers bepalen is een belangrijke stap, 
die koers realiseren is het echte werk. En dit 
werk vindt op de scholen plaats. Dat betekent 
niet dat scholen er alleen voor staan. In dit 
hoofdstuk schetsen we kort randvoorwaarden 
en aandachtspunten met betrekking tot 
 school ontwikkeling. 

Financieel beleid

SPO Utrecht is een financieel gezonde organisatie. 
De bouw van nieuwe scholen en de nieuwe onder-
wijs- en organisatieontwikkelingen kunnen dan 
ook goed worden opgepakt. Grootste bedreiging 
is de nieuwe bekostiging van de bestrijding van 
onderwijs achterstanden (OAB), die in de periode 
2019-2021 zijn beslag krijgt. Voor de SPO-scholen 
met een substantieel aantal achterstandsleerlingen, 
betekent dit een forse teruggang -van circa 2 miljoen 
euro- aan rijksinkomsten. Bij het schrijven van dit 
Koersplan is nog niet bekend hoe de gemeente 
Utrecht haar bijdrage OAB zal verdelen. Samen met 
de betrokken scholen zal het bestuur bekijken op 
welke wijze de gevolgen van de bezuiniging OAB 
worden opgepakt.

Veel SPO-personeel volgt een opleiding en neemt 
deel aan lerende netwerken en leergemeen-
schappen. Zo versterken personeelsleden hun 
eigen kennis en vaardigheden en ook die van hun 
school en de organisatie. Binnen SPO Utrecht zijn 
dan ook verschillende netwerken en leerteams, 
waarin mensen samen leren. Daarnaast bieden wij 

4 Randvoorwaarden
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Dit Koersplan 2019-2023 daagt scholen uit om een 
volgende stap te maken in hun schoolontwikke-
ling. Wij stimuleren en faciliteren deze activiteiten. 
In de nieuwe schoolplannen 2019-2023 wordt dit 
Koersplan geconcretiseerd. In het directieberaad 
werken directeuren en staf dit schooljaar samen, 
om met de teams realistische en kwalitatief goede 
schoolplannen te maken voor de komende vier jaar 
en deze te vertalen naar doelgerichte jaarplannen.
 

Op basis van de schoolplannen en jaarplannen 
zullen we, in overleg met directeuren, indicatoren 
formuleren die merkbaar, dan wel meetbaar, zijn 
voor de realisering van ons Koersplan.
In het schooljaar 2019-2020 kunnen wij op basis 
van deze indicatoren, afspreken op welke wijze 
we de schoolontwikkeling in kaart brengen om in 
2021 tussentijds de balans te kunnen opmaken. 
Daarbij maken we ook gebruik van de reguliere 
gesprekscycli en schoolbezoeken van staf en 
bestuur en de bijeenkomsten van directeuren en 
SPO-netwerken. 
In 2021 zullen we, op basis van deze tussen-
evaluatie, de vervolgaanpak richting 2023 bepalen 
en waar nodig de doelen bijstellen. We verwachten 
op basis daarvan in 2023 te kunnen laten zien 
hoe scholen zich hebben ontwikkeld op de drie 
thema’s: vakmanschap, eigentijds onderwijs en 
samenwerking.
In onze jaarverslagen zullen we de komende 
periode ingaan op de voortgang van het Koersplan.

5  Stimuleren, monitoren 
en verantwoorden
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