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Duik in de verdieping
Bestuursondernemingsplan Stroomm 2020-2023

Een duik in het verdiepen

Voorwoord
Voor u ligt ons nieuwe BestuursOndernemingsPlan (BOP) 20202023. In dit plan geven wij onze ambities weer voor de komende
vier jaren.
Deze richting is tot stand gekomen in een gezamenlijke dialoog en
met input vanuit verschillende geledingen als leerkrachten,
directeuren, bestuur, GMR en Raad van Toezicht.
Na jaren met de focus op onderwijskwaliteit en ondernemend
onderwijs hebben wij ons van 2016 tot 2019 gericht op de
toekomstgerichtheid van onze leerlingen, leerkrachten en
organisatie. Kinderen moeten vaardigheden worden geleerd die
ze nodig hebben in de maatschappij van nu en de toekomst, zoals
informatie- en ICT-vaardigheden. Daarnaast vinden we het als
maatschappij belangrijk dat volwassenen niet alleen goed zijn in
hun vak en werk, maar ook creatief en kritisch denken en
uitstekend kunnen samenwerken. Dit zijn vaardigheden die al op
onze basisscholen worden aangeleerd en geoefend. Deze keuzes
in het strategisch beleid van Stroomm hebben geresulteerd in een
stabiele en duurzame organisatie van waaruit wij ons de komende
jaren gaan richten op het onderwijsvak en de inspiratiebron voor
leerkrachten: het Kind.
BOP4 is ‘Een duik in de verdieping”, waarvan het faciliteren van
vakmanschap de kern vormt.

Scholen en besturen krijgen er, naast hun primaire taak van het zorg
dragen voor een brede ontwikkeling van leerlingen ook steeds meer
taken en verantwoordelijkheden bij. Bijvoorbeeld op het gebied van
onderwijshuisvesting, burgerschap en gezondheid. Ontwikkelingen in
het onderwijs als krapte op de arbeidsmarkt, de vraag naar meer
innovatie en het maximaal benutten van technologische
mogelijkheden en een toegenomen complexiteit binnen onze groepen
vragen om een verdieping van diverse aspecten van ons onderwijs.
Deze verdieping zal zich toespitsen op zes onderwerpen: zicht op
leerlingen, aansluiten op de behoefte, groei voor alle leerlingen,
floreren op locatie, aantrekkelijk werkgeverschap en leiderschap.
Dit zijn de speerpunten voor de komende periode van onze
organisatie. We willen dat iedere leerling, iedere leerkracht en iedere
school hier de voordelen van ervaart en energie uit haalt. Om dit te
realiseren zijn de speerpunten nader geconcretiseerd en zijn
activiteiten ingepland door verschillende werkgroepen binnen onze
gehele organisatie.
Op naar de verdieping, wij hebben er zin in!
Esmée Smit
voorzitter College van Bestuur
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Status van Stroomm
Stroomm is een professionele progressieve onderwijsorganisatie
die ondernemen aanmoedigt en gelooft in openbaar onderwijs.
Daarom krijgen de 15 Stroomm-basisscholen de vrijheid om hun
visie zelf vorm en inhoud te geven. Met de gemeenschappelijke
ambitie om het optimale te halen uit ieder van onze circa 3.000
leerlingen.

Geluk is bij Stroomm een belangrijk uitgangspunt. Veel van onze circa
250 personeelsleden hebben antwoord gegeven op de vraag ‘waar
word je gelukkig van?’ Dit heeft 5 gelukspijlers opgeleverd die samen
het woord ‘sterk’ vormen. De gelukspijlers zijn: Samenwerken,
Talentontwikkeling, Evenwicht, Regie en het Kind. Dit wordt
doorvertaald in het personeelsbeleid.

• Why: ‘Wij geloven in eigenzinnig onderwijs.’
• How: ‘Daar zorgen wij voor door onze basisscholen de vrijheid
te geven hun visie op eigen wijze vorm en inhoud te geven.’
• What: ‘Wij zijn een schoolbestuur dat ondernemen
aanmoedigt.’
Wij gaan hierbij uit van het feit dat openbaar onderwijs van en
voor iedereen is. Dit resulteert in een aantal democratische
uitgangspunten die typerend zijn voor openbaar onderwijs. Deze
punten vormen mede de basis voor onze kernwaarden:
•
•
•
•
•

Kwaliteit en brede ontwikkeling
Openheid, vrijheid en vreedzame communicatie
Betrokkenheid, tolerantie en participerend in de maatschappij
Gelukkig samenwerken op basis van gelijkheid en diversiteit
Ambitieus

Stroomm-scholen staan hierbij voor:
•
•
•
•
•

Hoogstaand, vernieuwend, onderwijs
Enthousiaste en competente medewerkers
Openheid en samenwerking
Een brede, ononderbroken ontwikkelingslijn van 0 tot 12 jaar
Een stevige en brede basis voor de toekomst
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Ontwikkeling in perspectief
Voor de komende periode is Stroomm wederom vol ambitie. Met
dit bestuursondernemingsplan willen wij deze ambitie kanaliseren
en concretiseren voor de periode 2020-2023. Met dit BOP geven
wij invulling aan de goede dingen die wij willen behouden en de
aspecten die wij willen verbeteren. En dit om zo optimaal in te
spelen op de ontwikkelingen die zich binnen en buiten onze
organisatie afspelen.
Maar dit BOP bevat geen op zichzelf staande ambitie. Dit BOP
dient te worden gezien als een volgende stap in de weg die
Stroomm als professionele organisatie sinds de oprichting in 2007
is ingeslagen. Een weg die onze leerlingen en medewerkers veel
heeft gebracht en waar we verder op doorbouwen

In de beginjaren van 2008-2012 is de focus met name gericht op het
op- en inrichten van de nieuwe Stroomm organisatie. De periode
2012-2015 heeft met het BOP ‘Keuze voor kwaliteit’ in het teken
gestaan van het creëren van een gezamenlijke visie op en invulling van
het containerbegrip ‘kwaliteit’. Hierbij is het onze ambitie geweest om
niet alleen te voldoen aan de wettelijke basiseisen die ons gesteld
worden, maar ook een eigen visie en kader te ontwikkelen van de
kwaliteit die wij als Stroomm nastreven. Ambitieus als wij zijn leggen
wij de lat hierbij hoog. En we kunnen dit waarmaken.
Vanaf 2016 heeft onze focus gelegen op het toekomstbestendig
maken van onze organisatie, de leerkracht en onze leerlingen. Wij
dienen er ook voor te zorgen dat onze leerlingen van morgen hoog
kwalitatief onderwijs krijgen. Mede gezien het krimpend aantal
leerlingen heeft dit iets gevraagd van zowel onze leerkrachten en
medewerkers als onze organisatie.
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Afgelopen jaren heeft het terugdringen van het verzuim en aandacht
voor onze geluksplijlers onze prioriteit gehad. Dit heeft geresulteerd in
een daling van het verzuimpercentage en vergroot werkplezier.

De weg die wij al hebben afgelegd heeft ons en onze leerlingen
veel gebracht. Stroomm is een gezonde professionele organisatie.
Ook de onderwijsinspectie is positief in haar vierjaarlijkse
bestuurs-onderzoek recentelijk uitgevoerd in 2018. Zowel de visie
en zicht op kwaliteit als de financiën zijn op orde en vertonen geen
tekortkomingen. Wij zijn trots op dit vertrouwen en wat wij de
afgelopen jaren hebben bereikt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de
twee excellente scholen, een nieuwe onderwijslocatie, verbouwde
en moderne panden, breed aandacht voor geluk en welzijn en een
continue versterking van leerkrachtvaardigheden.
Resultaten HR & Kwaliteit

Jaarlijks voeren wij een monitor uit op onze onderwijskwaliteit. Dit
proces kent een constante aanscherping, zowel op basis van onze
eigen ervaringen als veranderingen in het inspectiekader. Ook de
resultaten geven ieder jaar aanleiding om onderdelen van onze
onderwijskwaliteit te versterken. Een goede onderwijskwaliteit is en
blijft voor onze organisatie dan ook een belangrijk uitgangspunt.
Want een optimale ontwikkeling van onze leerlingen is de kern waar
wij iedere dag naar streven.
Resultaten organisatie
Afgelopen jaren hebben wij hard gewerkt om de organisatie te
versterken. Dit heeft mede geresulteerd in een visie en koers zoals
beschreven in ‘samen anticiperen op krimp’. Diverse activiteiten zijn
mede op basis van dit beleid ondernomen, enkele voorbeelden:
• Transparant en toekomstgericht financieel beleid
• Personeel en financiële administratie in eigen beheer
• Toekomstgerichte huisvesting met nieuwe en moderne gebouwen
en een Integraal Huisvesting Plan in een groot deel van onze
gemeenten
• Stroomm pakt de rol als proactieve partner in de regio
• Revitalisering van onze GMR met gemandateerde themaraden
Deze basis staat als een huis. En wij willen meer. Wij hebben hoge
verwachtingen van leerlingen en onszelf en gaan voor het beste voor
ieder kind.

Een duik in het verdiepen Bestuursondernemingsplan Stroomm 2020-2023

7

Gericht op de toekomst
Verkenning
Onze omgeving vraagt dat wij hoge verwachtingen hebben met
daarbij behorende ambities. Naast de sterke punten van onze
organisatie die grotendeels al zijn beschreven, zijn er ook een
aantal zwakke punten. Een daarvan is de krappe arbeidsmarkt. Dit
heeft betrekking op de gehele onderwijssector, maar mede door
onze grote regionale aanwezigheid met meerdere kleinere
onderwijslocaties kan dit aanzienlijke impact hebben op onze
organisatie. Opbrengsten vertonen sterke verschillen tussen
scholen. Daarnaast zijn opbrengsten binnen enkele scholen
wisselend van aard. Verbetering van de onderwijskwaliteit blijft
onze continue aandacht vragen. Voor de toekomst gaan wij niet
meer uitsluitend werken vanuit autonomie en vertrouwen, maar
combineren dit sterker met controle op te verdienen vertrouwen
wanneer de situatie hierom vraagt.

Krapte arbeidsmarkt
Een belangrijke ontwikkeling voor de komende periode is het
omgaan met de krapte op de arbeidsmarkt. Dit heeft niet alleen
invloed op nieuw personeel, maar geeft ook extra druk op ons
huidige personeel en activiteiten.

Grotere verschillen in onderwijsbehoefte
Een andere impactvolle ontwikkeling zijn de steeds grotere
verschillen in aanwezige onderwijsbehoeften van onze leerlingen
(mede onder invloed van passend onderwijs). Om iedere leerling
gelijke kansen te kunnen bieden dienen we voor iedere leerling
uitdagend en effectief onderwijs aan te bieden. Dit vraagt inzicht
in de leerling en mogelijkheden om het onderwijs aan te passen.
Continuering daling aantal leerlingen en concentratie besturen
Hoewel de krimpprognoses iets te lijken bijgesteld, is er een
continuering van de daling van het aantal leerlingen te verwachten
Mede onder invloed van deze daling is er ook een concentratie van
kleinere onderwijsbesturen zichtbaar in de regio’s waar Stroomm
het onderwijs verzorgt.
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Onderwijs beter aansluiten op de leerling
Diverse ontwikkelingen zorgen ervoor dat we onderwijs steeds beter
aan kunnen sluiten op de leerling. Zo is de kennis van het brein (hoe
leerlingen leren) en de variatie in de didactische activiteiten de laatste
jaren sterk uitgebreid. Ook technologische ontwikkelingen en het
gebruik van data zorgen voor meer mogelijkheden voor het onderwijs
om beter bij de leerling aan te sluiten.
Samenwerkingen, zowel regionaal als lokaal
Kansen zijn er ook nog om meer van elkaar te leren en samen te
werken. Zowel regionaal binnen de gemeente of met collega-besturen
om in te spelen op gemeentelijk en sectorbrede ontwikkelingen. Maar
ook binnen onze eigen organisatie, zo kan de interne audit worden
gekoppeld aan zelfevaluatie en kan collegiale betrokkenheid en het
gebruik van expertise middagen worden gestimuleerd.
Doorlopende leerlijnen ontwikkelen met diverse partners
Mogelijkheden liggen er ook nog bij het ontwikkelen van doorgaande
leerlijnen met partners. Hierbij kan gedacht worden aan kindcentra
waarbij opvang en onderwijs worden gecombineerd en het realiseren
van een soepelere overstap van naar VO (bijvoorbeeld tienercollege).
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Speerpunten: duik in de verdieping
Duik in de verdieping: faciliteer vakmanschap
Gezien onze huidige solide basis en de gestelde ontwikkelingen
hebben wij ervoor gekozen om ons de komende periode met name
te richten op de verdieping van het faciliteren van vakmanschap. In
lijn met onze gelukspijlers (met een focus op de pijler ’Kind’) doen
wij dit aan de hand van zes speerpunten: zicht op leerlingen,
aansluiten op de behoefte, groei voor alle leerlingen, floreren op
locatie, aantrekkelijk werkgeverschap en leiderschap. Deze
speerpunten dienen als richtinggevers voor onze scholen, de
manier waarop en het tempo waarin scholen deze invullen is
afhankelijk van de situatie.

Zicht op leerlingen
Mede door de invoering van Passend Onderwijs zijn onze groepen
steeds heterogener geworden, er zijn grotere verschillen tussen
onze leerlingen ontstaan. Door deze toename in verschillen wordt
het voor onze leerkrachten steeds belangrijker om sneller en
scherper inzicht te krijgen in onze leerlingen. Hier gaan wij onze
leerkrachten bij faciliteren.

Het krijgen van sneller en scherper inzicht in de leerlingen begint met
kennis. Kennis van welke verschillen er tussen leerlingen zijn en hoe
deze ontstaan. Of juist de overeenkomsten, want die zijn er ook en
vaak nog talrijker. Een deel van deze inzichten vinden haar oorsprong
in de werking van het brein en komen tot uiting in de persoonlijkheid,
interesses, capaciteiten en sociale positie van leerlingen. Wij stellen
onze leerkrachten in staat om deze kennis tot zich te nemen.

Onderwijs aansluiten op de behoefte
In de afgelopen periode is veel aandacht besteed aan variatie in
didactiek en het ontwikkelen van 21e eeuwse vaardigheden. Met het
versterkte zicht op leerlingen gaan wij deze periode onze didactische
activiteiten en hogere orde vaardigheden meer beredeneerd
aanbieden aan onze leerlingen. Dit stelt de leerkracht in staat niet
alleen meer zicht te krijgen op leerlingen, maar ook het geboden
onderwijs nog beter aan te laten sluiten op de behoefte van leerlingen.
Ook hierbij gaan wij onze leerkrachten ondersteunen en faciliteren.
Omdat wij als geen ander weten dat dit vakmanschap cruciaal is voor
ons onderwijs en de ontwikkeling van onze leerlingen.
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Alle leerlingen floreren
Door ons versterkt zicht op onze leerlingen en het nog beter
aansluiten van ons onderwijs op de behoeften van onze leerlingen,
bereiken wij dat al onze leerlingen hun capaciteiten nog meer
kunnen benutten. Dit betreft niet alleen de cognitieve
capaciteiten, maar ook andere talenten die bij onze leerlingen
aanwezig zijn.
Ook wordt er in dit kader meer aandacht besteed aan de algehele
persoonsontwikkeling van onze leerlingen. Aspecten als
burgerschap en duurzaamheid maken hier een onderdeel van uit.
Leerlingen worden steeds meer uitgedaagd om zelf vragen te
beantwoorden als wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik. Leerlingen
kunnen op deze manier, begeleidt door ouders, partners rondom
het kind en onze leerkrachten, werken aan het beter benutten van
hun cognitieve capaciteiten, herkennen en ontplooien van hun
talenten en groeien als persoon.
Floreren op locatie mogelijk maken
Om onze leerlingen te laten floreren is eigentijdse en veelzijdige
huisvesting noodzakelijk. Ook in de komende periode zal er
aandacht worden besteedt aan de verdere ontwikkeling van onze
onderwijslocaties. Voor ons vormen duurzame partnerschappen
met diverse andere organisaties hier een cruciaal onderdeel van.

Aantrekkelijk werkgeverschap
Ook komende periode is aantrekkelijk werkgeverschap een speerpunt
binnen ons beleid. De door ons personeel geformuleerde gelukspijlers
blijven hierbij het uitgangspunt waar wij ons verder op verdiepen.
Werkgeluk blijft hierbij leidend en wij continueren het gebruik van
Stroomm-breed tevredenheidsonderzoek en de training ‘van druk naar
geluk’.
Bij Stroomm wordt het vakmanschap van ons personeel gewaardeerd,
gestimuleerd en gefaciliteerd. Je wordt in staat gesteld om je kennis
verder te verbreden en up-to-date te houden, je krijgt gereedschappen
om dit vakmanschap nog beter dagelijks in de praktijk te brengen en
talenten van ons personeel worden breder ontwikkeld. Dit geldt zowel
voor onze leerkrachten, directeuren als ondersteunend personeel.
Daarnaast willen wij onze organisatie in lijn met onze gelukspijlers nog
beter aan laten sluiten bij de competenties, behoeften en balans van
ons personeel. Dit zodat ons personeel niet alleen als werknemer zich
optimaal bij ons kan ontwikkelen, maar ook de ontwikkeling op
persoonlijk vlak door Stroomm gefaciliteerd wordt.
Leiderschap
Het faciliteren van vakmanschap vraagt iets van het leiderschap
binnen onze organisatie. Bezieling en aandacht voor het delen van
kwaliteiten en vakkennis binnen onze organisatie, samen worden we
nog beter. Ook zorg dragen voor de duurzame inzetbaarheid van ons
personeel, het duurzame karakter van onze organisatie en
ziekteverzuim zijn hierbij aandachtspunten. Dit tevens onder de
noemer van verdiend vertrouwen en autonomie. Vertrouwen en
autonomie zijn noodzakelijk voor het faciliteren van vakmanschap, net
als leiderschap en sturing wanneer de situatie hierom vraagt.
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Organisatie, ambitie en planning
Wij willen verdiepen
De zes speerpunten staan de komende vier jaar centraal voor in de
verdere ontwikkelrichting van onze organisatie. Natuurlijk worden
er tevens diverse andere activiteiten in onze organisatie
uitgevoerd. Van doorgaande activiteiten die nodig zijn om onze
primaire taak te verzorgen tot activiteiten om te blijven voldoen
aan de wettelijke en maatschappelijke eisen. Dit basisniveau mag u
sowieso van ons verwachten.
Maar zoals gezegd; wij willen meer. De speerpunten zoals wij deze
hebben opgesteld geven richting en focus aan de ambitie die wij
voor de komende vier jaar hebben. Deze ambities worden
uitgewerkt in de schoolplannen en de Stroomm werkgroepen.

Organisatie
De realisatie van de speerpunten is belegd bij verschillende
Stroomm-werkgroepen (of klankbordgroepen). Deze werkgroepen
bestaan uit zowel medewerkers van het bestuurskantoor als
directeuren van onze scholen – waar nodig bijgestaan door
verschillende geledingen uit onze organisatie bijvoorbeeld (zoals
IB’ers, leerkrachten, GMR en ouders). De verdeling van de
speerpunten naar de verschillende werkgroepen is als volgt:
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Organisatie, ambitie en planning
Ambities en planning
Onze werkgroepen hebben ambities en doelen opgesteld voor de
verschillende speerpunten en deze vertaald in activiteiten en een
jaarplanning.

Globale planning:

Onze ambities:
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