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1. Inleiding
In dit document wordt het strategisch beleid van de Stichting voor Christelijk Speciaal Basisonderwijs
te Leeuwarden beschreven.
Het document geeft de hoofdlijnen van het beleid voor de periode 2019 - 2023.
1.1. Doelen van het Strategisch Beleidsplan
Het Strategisch Beleidsplan (SBP) geeft de strategische keuzes aan in het bestuursbeleid voor een
periode van 3 tot 5 jaar. Het gaat om een beschrijving op stichtingsniveau. In het SBP wordt
aangegeven waar het bestuur samen met de Raad van Toezicht, het managementteam, het
onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel en de medezeggenschapsraad de komende
jaren met de instelling naar toe wil werken.
In het SBP worden de actuele strategische keuzes ten aanzien van de volgende beleidsterreinen
beschreven:
• onderwijs & identiteit
• personeel & organisatie
• financiën & beheer
• huisvesting & materieel
• communicatie & kwaliteit
De beleidsdoelen vloeien voort uit een analyse van relevante ontwikkelingen in de maatschappelijke
omgeving van de school. Het bestuur signaleert in dit beleidsstuk ontwikkelingen op demografisch,
sociaal-cultureel, economisch, politiek-bestuurlijk, technologisch en onderwijskundig gebied, die van
invloed (kunnen) zijn op de continuïteit of de kwaliteit van de activiteiten van de stichting.
Daarbij analyseert het bestuur in een kort resumé de huidige sterkten en zwakten van de instelling
met betrekking tot de interne organisatie, het personeel, de communicatie en de kwaliteitszorg.
Het SBP is in de komende jaren het referentiekader voor de voorbereiding, de ontwikkeling, de
uitvoering en de evaluatie van het beleid binnen de stichting. Bestuursbesluiten, operationele plannen
en resultaten zullen steeds getoetst worden aan het SBP. Slechts bij uitzondering kan er op grond van
argumenten afgeweken worden van de geformuleerde hoofdlijnen in dit strategisch beleidsplan.
1.2. Samenhang tussen SBP en operationele plannen
Het SBP geeft de richting van het beleid voor de komende jaren aan. De concrete invulling en
uitwerking van het strategisch beleid gebeurt in de operationele plannen of beleidsplannen, die
ontwikkeld worden voor de bovengenoemde deelterreinen. De instelling heeft daarvoor onder meer
het Schoolplan, de uitwerkingen voor het Integraal Personeel Beleid, het meerjarig formatieplan, de
meerjarige begroting en de jaarbegrotingen en het meerjarig onderhoudsplan.
De hoofdlijnen van beleid, zoals die geformuleerd zijn in het SBP, vormen de basis van gesprekken
over de voortgang en uitvoering van beleid tussen het bestuur en de Raad van Toezicht.
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1.3. Looptijd en evaluatie van het SBP
Het SBP heeft een looptijd van vier tot vijf jaar. Indien nodig kan het op onderdelen tijdens deze
looptijd bijgesteld worden. Dit gebeurt op basis van evaluatie van het lopende beleid en op basis van
interne en externe ontwikkelingen.

2. Relevante externe en interne ontwikkelingen
2.1 Externe ontwikkelingen
Demografische ontwikkelingen
• De afgelopen jaren is het inwoneraantal in Noordwest Friesland, het verzorgingsgebied van
SBO Aquamarijn, fors ingekrompen. De krimp deed en doet zich echter niet voor in
Leeuwarden. Het CBS verwacht voor deze stad juist een toename van het aantal inwoners.
Voor de periode van 2019 tot 2025 wordt een positieve ontwikkeling met meer dan 10%
aanwas voorzien. Elders in
Friesland zal de krimp in de komende jaren echter doorzetten. In de gemeenten rond
Leeuwarden wordt een negatieve ontwikkeling voorzien van meer dan 10% tussen 2010 en
2025. Het bestuur verwacht niet dat deze ontwikkelingen in de regio veel effect zullen hebben
op de leerlingaantallen van SBO Aquamarijn: van de in oktober 2018 ingeschreven leerlingen
was 75% afkomstig uit Leeuwarden. Er is in de afgelopen jaren ook geen structurele terugloop
geweest in het leerlingenaantal. De school liet een gestage groei zien van 255 leerlingen in
2014 naar 275 in februari 2019.
Ontwikkeling aantal inwoners 4 tot 12 jaar per gemeente (bron: CBS)

bll

bll

2025-2040

Redelijk stabiel (-2,5 tot 2,5%)
Groei (2,5 tot 10%)
Sterke groei (10% of meer)
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Sociaal-culturele ontwikkelingen
• De toename van de etnische en culturele diversiteit heeft gevolgen voor het onderwijs. Veel
leerlingen uit anderstalige milieus komen met een achterstand in de taalontwikkeling de
scholen binnen. Diverse kinderen uit gevluchte gezinnen nemen een complexe
levensgeschiedenis mee. De maatschappelijke integratie van culturele minderheden verloopt
vaak moeizaam. Inmiddels weten we dat ook op langere termijn het perspectief op volledige
participatie aan het maatschappelijk leven voor culturele en etnische minderheden niet echt
rooskleurig is. Het blijkt dat ze in het onderwijs vaak op achterstand blijven en later minder
kansen hebben op werk en sociale integratie. Vanuit het samenwerkingsverband Friesland is
er de specifieke vraag naar plaatsingsmogelijkheden voor kinderen vanuit een dergelijke
achtergrond, vaak met een complexe ontwikkelingsproblematiek.
• Individualisering is een sociaal-culturele ontwikkeling die duidelijke gevolgen heeft voor het
onderwijs. Er is een toenemende diversiteit in waardenoriëntaties bij de gezinnen. Voor de
school betekent dit, dat een consistent kader van waarden en normen in de
schoolgemeenschap niet meer zo vanzelfsprekend is. De eigen oriëntaties en het eigen
belang prevaleren vaak boven de gemeenschapszin. Dat kan veel vergen van leraren en
directies in het onderwijs. Het is van belang om als school, als stichting, een duidelijke
identiteit te hebben en vanuit de eigen gemeenschappelijke waarden te werken en te
profileren.
• We constateren een toename van kinderen met een bredere gedragsproblematiek. Daar waar
we in voorgaande periode een sterke toename hebben gezien bij leerlingen met ‘ASS-duiding’
en aanverwante gedragskenmerken, zien we nu daadwerkelijk binnen SBO Aquamarijn dat
het aantal leerlingen met diverse en complexere gedragsproblematiek de afgelopen jaren is
toegenomen. De komende jaren zal dit binnen SBO Aquamarijn een aandachtspunt zijn en
verder gestalte krijgen door een doorontwikkeling op (ortho)pedagogiek en didactiek. De
begeleiding van deze kinderen vergt specifieke onderwijskundige en pedagogische
vaardigheden van de medewerkers.
Economische en financiële ontwikkelingen
• De stagnerende financieel-economische ontwikkeling van de afgelopen jaren heeft geen
ingrijpende effecten gehad op het onderwijs op SBO Aquamarijn. De rijks bekostiging is op
voldoende niveau gebleven om de kerntaken uit te kunnen voeren op het gewenste niveau.
• De economische vooruitzichten voor de komende jaren lijken thans gunstig. Het bestuur gaat
er daarom van uit dat het niet nodig is om in de bedrijfsvoering rekening te houden met
bezuinigingen op de bekostiging van het onderwijs.
• De financiële onrust van de afgelopen jaren lijkt te zijn afgenomen, maar de risico’s voor
nieuwe crises blijven aanwezig. Bij het beheer van het vermogen van de stichting blijft het
altijd nodig waakzaam te zijn. De financiële ruimte laat echter voldoende ruimte om gewogen
investeringen te plegen t.b.v. het onderwijs en doorontwikkeling van de organisatie, zonder
hiermee onnodige risico’s te hoeven lopen.
Politiek-bestuurlijke ontwikkelingen
• Daar waar passend onderwijs bij de vorige planperiode nog een relatief nieuw item was en het
onderwijslandschap voor het primair onderwijs een geheel andere inrichting en financiering
kende is dit inmiddels gevormd naar een situatie waarin is gebleken dat de verwachte reductie
van het aantal SBO-leerlingen zich heeft gekeerd en dat er de afgelopen twee jaar weer
relatieve een toename is te constateren in het aantal verwijzingen van leerlingen uit het
regulier basisonderwijs naar de SBO-scholen. Het bestuur ziet vooralsnog geen redenen of
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aanwijzingen dat, door politieke overwegingen of besluitvorming, deze tendens zal worden
gekeerd. We gaan dan ook uit van een stabiliserend leerlingaantal voor de komende jaren.
Ook de afgelopen jaren is de tendens van bestuurlijke schaalvergroting in het basisonderwijs
fors doorgezet. Ook bij de besturen waar SBO Aquamarijn mee samenwerkt hebben fusies
ook in de afgelopen planperiode weer geleid tot grotere bestuurlijke eenheden. De krimp in het
aantal inwoners in Friesland is daarbij zeker een aanjager geweest. Samenwerking of
samengaan verbetert de perspectieven op continuïteit van lokale onderwijsvoorzieningen.
Daarnaast zijn er andere motieven om te komen tot bestuurlijke schaalvergroting:
professionalisering van het schoolbestuur, krachtenbundeling in de slag om de leerlingen,
mogelijkheden om een meer gedifferentieerd aanbod in eigen huis te realiseren, enz.
Bij de inrichting van Passend Onderwijs werd duidelijk dat de grotere schoolbesturen de
neiging hebben om de regels van het spel in de regio te bepalen. Daarbij is ook gebleken dat
het belang van continuïteit van gespecialiseerde voorzieningen voor leerlingen die zich in het
reguliere onderwijs niet naar hun vermogen kunnen ontwikkelen een duidelijke profilering
vraagt van de besturen van SBO-scholen. Dit kan een motief zijn voor bestuurlijke
krachtenbundeling. SBO Aquamarijn heeft in de afgelopen jaren een verder samenwerking
gezocht binnen het contingent van SBO. Voor de komende planperiode is het van belang om
in het bestuurlijk krachtenveld daadwerkelijk het SBO bestuurlijk krachtig te maken en zich als
zodanig te profileren. Verdere en intensievere samenwerking lijkt en is hierbij noodzakelijk.
De invoering van Passend Onderwijs en de bestuurlijke schaalvergroting hebben ertoe geleid
dat verschillende schoolbesturen zelf in leerlingenzorg gespecialiseerde adviseurs hebben
aangesteld of eigen leraren daartoe opleiden. Dat leidt in de nabije toekomst waarschijnlijk tot
afname van de vraag om consultatie van collega’s in het SBO. Vooralsnog zijn de
schoolbesturen in de regio deels overgegaan tot eigen aanstellingen van
gedragswetenschappers of onderwijskundigen; deze inzet van deze expertise wordt door de
meeste besturen met externen geregeld. In de afgelopen periode heeft deze beweging er toe
geleid dat een aantal besturen niet langer structureel diensten afnemen van het
expertisecentrum. Het bestuur is echter van mening dat de specifieke expertise binnen het EC
van de stichting een dusdanige meerwaarde biedt ten opzichte van de ‘ eigen’. Expertise
binnen de besturen, dat dit reden zal zijn dat het EC zich staande kan houden en deze
meerwaarde kan en al blijven bieden. Voorwaarde is wel dat het EC de kennis en kunde op
peil houdt en zich blijvend in de ‘markt’ profileert. Hiervoor is juist een verdere verbreding van
aanbod en expertise nodig.

Technologische ontwikkelingen
•

De snelle ontwikkelingen in de informatie- en communicatietechnologie zijn van invloed op de
inrichting van het onderwijs. Scholen kunnen niet achterblijven bij de toepassing van digitale
media in onderwijs en administratie. Leerlingen doen al vroeg praktische vaardigheden op in
de omgang met computers; het is van belang dat het onderwijs hen leert om wegen te vinden
in de toegang tot de enorme hoeveelheid beschikbare informatie.
Leermiddelen en leermethoden worden in snel tempo gedigitaliseerd. De mogelijkheden van
de digitale techniek om gegevens te verzamelen en te analyseren leiden tot steeds meer
eisen aan de leerkrachten om de ontwikkeling van de leerlingen te plannen, te volgen en te
analyseren. De administratieve last is als gevolg van de ontwikkelingen in de ICT dan ook
aanzienlijk toegenomen. Voor de komende planperiode zal met name ook gekeken worden
naar en gewerkt worden aan een goede en efficiënte inrichting van het onderwijs, waarbij ICT
als onderlegger en basis van de voorzieningen zal worden ingezet. Ook het verder
terugdringen van de administratieve lasten middels een efficiënte inzet van digitale middelen
en mogelijkheden zal ier worden opgepakt.

5

Onderwijskundige ontwikkelingen
• Van het onderwijs worden hoge opbrengsten verwacht. De maatschappelijke situatie vereist
dat jongen mensen goed gekwalificeerd worden; volwaardige deelname aan het
maatschappelijk leven vereist een hoog niveau van instrumentele en cognitieve vaardigheden.
De kwaliteit van het onderwijs wordt vooral beoordeeld op de bijdrage aan de instrumentele en
cognitieve vaardigheidsontwikkeling. De focus ligt op hoge opbrengsten. De afgelopen jaren is
het toezichtkader van de onderwijsinspectie dan ook sterk gericht geweest op de resultaten
die de leerlingen behalen op de taal- en rekenvaardigheden.
• Uit internationaal onderwijskundig onderzoek is duidelijk geworden hoe essentieel de rol van
de leraar en ondersteunend personeel is bij de resultaten van het onderwijs. Leerkrachten en
OOP met de juiste professionaliteit maken het verschil, zij zijn de hoofdrolspelers in het
onderwijsproces. Het is daarom van belang dat de school zich bij de interne kwaliteitszorg
vooral ook blijft richten op de competenties van de leraar en dat het bestuur stimuleert dat de
leraren hun professionele vaardigheden blijven ontwikkelen. Daarnaast is een stevig
professioneel schoolklimaat van wezenlijk belang. Een klimaat waarin saamhorigheid,
onderlinge verbondenheid en flexibiliteit worden gecreëerd en gestimuleerd door kennis- en
informatiewisseling, goede onderlinge communicatie en directe verbondenheid op basis van
gezamenlijke waarden.
2.2 Interne kenmerken en ontwikkelingen
Organisatie
Sterk
• De organisatie is sterk gericht op realisatie van goed onderwijs met hoge opbrengsten.
• De school is stevig gegroeid. Het leerlingenaantal nam in de jaren toe van 156 tot 255
(oktober 2014) tot 275 (februari 2019).
De groei maakte het mogelijk om intern verdere taakdifferentiaties door te voeren.
De grootte maakt het mogelijk om meer groepsdifferentiaties door te voeren.
• Er is sprake van een toenemende aanmelding van leerlingen met een bijzondere
sociaalcognitieve informatieverwerking. Een groot deel van deze kinderen is weliswaar
bekend met een psychiatrisch geclassificeerde ontwikkelingsstoornis, maar het
onderwijsaanbod op de scholen voor kinderen met ernstige gedragsproblematiek is vaak niet
passend. Daarom worden veel leerlingen met deze ontwikkelingsproblemen bij SBO
Aquamarijn aangemeld. De school speelt hier al op in door het team te scholen in de
afstemming op deze leerlingen.
• Er is in de afgelopen jaren al fors geïnvesteerd in de ICT-voorzieningen. De bekostiging van
de apparatuur, het beheer en de software nemen een behoorlijke hap uit de budgetten voor
materiële instandhouding. Bovendien lijkt er nog steeds geen einde aan de ontwikkelingen te
komen. Maar de instelling is financieel gezond en kan meegaan in de ontwikkelingen.
• Er zijn weinig beperkingen met betrekking tot de aanschaf van moderne onderwijsmethoden.
De gebruikte methoden zijn actueel.
• De stichting kent een kwalitatief sterk expertisecentrum, die zich goed staande weet te houden
in een onvoorspelbare ‘markt’
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Zwak
• Een minder prettig gevolg van de groei is de krappe huisvesting. Het tien jaar geleden totaal
gerenoveerde gebouw wordt zeer gewaardeerd om de mogelijkheden en de sfeer, maar is al
weer enkele jaren veel te klein. Er staan nog steeds noodvoorzieningen op het terrein. De
leerling-groei van de afgelopen twee jaar en de verwachting dat dit zich nu zal gaan
stabiliseren, maakt dat er weer fysieke uitbreiding middels noodvoorzieningen nodig is.
Inmiddels zijn er gesprekken met de gemeente over de huisvesting voor de korte termijn en
over de mogelijkheden tot passende huisvesting in de toekomst.
• Er is intern weinig expertise op het gebied van bedrijfsvoering. Het bestuur is op dit gebied
afhankelijk van externe ondersteuning.
• De regionale expertisefunctie werkt thans op basis van bilaterale afspraken met individuele
schoolbesturen voor bepaalde tijd. De continuering is daarmee een risico.
• Het expertisecentrum van de school is klein en daardoor relatief kwetsbaar. Van de
medewerkers wordt een allround expertise binnen hun vakgebied verwacht. De flexibiliteit in
aanbod (kwantitatief) laat hierdoor weinig ruimte tot flexibiliteit op inzet. Daar waar juist steeds
meer vraag naar komt en behoefte naar is binnen de diverse schoolbesturen.
Personeel
Sterk
• Het team is enthousiast en betrokken op de ontwikkeling van de leerlingen.
• Het team is zich bewust van de centrale rol van de leraar in het onderwijs en is gericht op de
ontwikkeling van de eigen professionaliteit.
• Het team kan redelijk flexibel inspelen op dynamiek in de vraagstelling van leerlingen.
• De leraren zorgen voor een goede pedagogische sfeer en zien erop toe dat leerlingen elkaar
en de leraren met respect bejegenen (beoordeling onderwijsinspectie)
• De uitbreiding van ondersteunende functies heeft geleid tot een sterkere ondersteuning van
het primaire proces op zowel pedagogiek/didactiek als interne zorg.
Zwak
• Er zijn weinig medewerkers met een ‘eigenaarsmentaliteit’: een ambitie en verbondenheid die
verder gaat dan het goed willen functioneren als medewerker met een taak.
• De managementrollen zijn/waren nog niet helder uitgewerkt/neergezet in relatie tot de
taakstelling van teamleider. Er is een verschil in persoonlijke visie en onderliggende waarden.
Dit kan leiden tot risico’s in de aansturing en het onderhavige groepsproces.
• Belastbaarheid: er zijn zwakke schakels in de keten.
• ICT-competenties: er zijn zwakke schakels in de keten.
Communicatie
Sterk
• De interne communicatie is voldoende.
• De doelstellingen van het onderwijs, de onderwijskundige aanpak en de schoolontwikkeling
zijn duidelijk. Leraren en andere medewerkers weten wat er van hen verwacht wordt. Zij
kunnen daar op teamniveau op reflecteren en bijsturen.
• Er is op bestuurlijk niveau een intensief en structureel overleg met diverse externe
partijen/besturen ten behoeve van versterking en verbetering van onze stichting.
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Zwak
• Positie in het regionale bestuurlijke krachtenveld.
Kwaliteitszorg
Sterk
• Het onderwijskundig beleidsvormend vermogen. Het beleid volgt vooral de
kwaliteitsindicatoren van de onderwijsinspectie. De kwaliteitszorg is planmatig goed ingericht:
de schoolontwikkeling is doelgericht en de kwaliteitsbewaking is cyclisch.
• De onderwijsinspectie blijft positief over de kwaliteit van het onderwijs op SBO Aquamarijn. Na
elke beoordeling wordt het basistoezichtarrangement toegekend.
• Er is een dekkend zorgaanbod en sterke zorgstructuur binnen de school, gericht op zowel de
groeps- als individuele ondersteuning en begeleiding
• De methodiek Geef me de 5 is volledig geïmplementeerd binnen de school en geldt als
pedagogische basis. De school is een gecertificeerde Gmd5 school en draagt dit als zodanig
ook uit. De school heeft zich sterk weten te positioneren op basis hiervan.

3. Kwesties
Hieronder volgen de conclusies die het bestuur verbindt aan de analyse van de externe
ontwikkelingen en interne sterkten en zwakten.
3.1 Onderwijs & identiteit
Er zijn kwesties met betrekking tot de onderwijskwaliteit.
•

Maatschappelijk wordt er groot belang gehecht aan maximale opbrengsten van het onderwijs.
Men lijkt dan vaak te denken aan hoge scores op de CITO-toetsen voor taal en rekenen. Vrijwel
alle leerlingen die bij SBO Aquamarijn aangemeld worden staan dan al direct op achterstand en
blijven dat ook. Hetzelfde geldt voor de school.
Maar het is de vraag of de hoogte van de scores op de CITO-toetsen indicatief is voor de
opbrengsten van het onderwijs. De eindtermen voor het basisonderwijs zijn de doelen waar in de
school naartoe wordt gewerkt en de mate waarin de leerlingen op school daarbij tot effectieve
leeractiviteit zijn gekomen zou de toetssteen moeten zijn voor de beoordeling of het onderwijs
voldoende heeft opgebracht. Een leerling is meer dan zijn afstand tot de gemiddelde CITO-score.
Het is beter om te beoordelen of elke leerling een leerresultaat heeft bereikt, waarbij zijn
leermogelijkheden optimaal werden benut.
De focus van leraren moet daarom gericht zijn op de leeractiviteit en op het activeren van
leerlingen tot datgene wat de beste leereffecten heeft. Internationaal onderzoek laat zien dat de
mate waarin de leraar leerlingen tot effectief leergedrag brengt bepalend is voor de opbrengsten
van het onderwijs. Dat betekent dat in het kwaliteitsbeleid van het onderwijs de aandacht vooral
gericht moet zijn op de effectiviteit van de leerprocessen in de school en op de activerende rol van
de leraar daarbij. Bepalend voor de kwaliteit van het onderwijs is of leraren wel datgene doen wat
evident invloed heeft op effectieve leeractiviteiten van de leerlingen. De rol van de leraar is
essentieel (internationaal onderwijskundig onderzoek, o.a. John Hattie).
De onderwijsinspectie stelt bij de periodieke toetsing van de kwaliteit van het onderwijs op SBO
Aquamarijn steeds weer vast dat er geen tekortkomingen zijn. Ook de ouders zijn tevreden over
het onderwijs. Niettemin is het belangrijk om er alert op te blijven dat de kwaliteit wordt
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vastgehouden. Omdat we beseffen dat de expertise van de leraren de meest kritische
kwaliteitsfactor is in het onderwijs, versterkt blijvende investering in de professionele ontwikkeling
van de leraren de kansen op een blijvend effectieve school.
De aanmelding van leerlingen met gedragskenmerken die passen bij kinderen met stoornissen in
het autisme-spectrum is toegenomen en blijvend. Het blijkt dat de ondersteuning, Gmd5, die SBO
Aquamarijn kan bieden vaak het beste aansluit bij hun ondersteuningsbehoefte. Ook hierbij is
cruciaal wat de leraar doet. Maar het ‘wringt’ nog regelmatig; de begeleiding van deze kinderen
vraagt dan ook veel specifieke expertise.
Als de school optimaal tegemoet wil komen aan datgene wat deze leerlingen nodig hebben, dan
moet de school de opvang- en begeleidingscapaciteiten verder uitbouwen, naast de aanwezige
expertise op grond van de certificering Gmd5 zal het team zich ook anderszins moeten scholen en
kwalificeren om zo het bredere aanbod van leerlingen, waar het de diversiteit in
gedragskenmerken betreft, te kunnen bedienen. SBO Aquamarijn kan
zich dan met recht in de regio profileren als de school die bij deze leerlingen op hun
ondersteuningsbehoeften weet af te stemmen.
De mogelijk verdere toename van de etnische en culturele diversiteit heeft gevolgen voor het
onderwijs. Het blijkt dat kinderen uit gezinnen die gevlucht zijn of die horen bij etnische of culturele
minderheden vaak met een achterstand in het onderwijs komen, maar daar ook op achterstand
blijven. Het gevolg daarvan is, dat ze later minder kansen hebben op werk en sociale integratie.
Scholen hebben daarom de verantwoordelijkheid zich in onderwijskundig en pedagogisch opzicht
tot het uiterste in te spannen voor leerlingen uit deze groepen om hun kansen op
maatschappelijke integratie te verbeteren. Gegeven de kwaliteiten op onderwijskundig en
pedagogisch gebied heeft SBO Aquamarijn voldoende in huis om deze uitdaging aan te gaan,
echter wel in overweging hebbende het voorgaande aandachtspunt
Individualisering en sociaal-culturele diversiteit kan leiden tot verschillen in de waardenoriëntaties
van gezinnen. Als eigen waarden en het eigen belang prevaleren boven de gemeenschapszin,
kan dit voor de school betekenen dat het moeilijk wordt om een consistent kader van waarden en
normen in de schoolgemeenschap te realiseren. Dat kan de pedagogische effectiviteit van de
school verstoren. SBO Aquamarijn is verbonden met de Christelijke identiteit en ontleent daaraan
fundamentele waarden voor de mens die met anderen samenleeft. De kernwaarde is: wat je wilt
dat de ander doet voor jou, doe dat ook voor de ander. Van de directie en de medewerkers wordt
verwacht dat ze die waarde voorleven en helder communiceren in de schoolgemeenschap; Van
ouders en leerlingen wordt gevergd dat ze die waarde naleven.
De inspectie beoordeelde in 2014 de pedagogische kenmerken en het wederzijds respect op SBO
Aquamarijn als voorbeeldig. Het bestuur is erop gericht om dit vast te houden en te profileren. De
komende jaren vraagt een verdere verdieping op dit thema en een herdefiniëring van de
gezamenlijke waarden van waaruit wij werken.

3.2 Personeel & organisatie
Er zijn kwesties met betrekking tot het personeel en organisatie.
• De toenemende complexiteit van de doelgroep vraagt om brede toerusting van het team en
permanente scholing en (individuele) ontwikkeling.
• Het competentiebeleid moet inhoudelijk afgestemd zijn op de recente onderwijskundige inzichten
over effectief onderwijs. De rol van de leraar staat centraal (zie 3.1).
• De zorg voor kwaliteit in onderwijs en vorming vraagt van de schoolleiding een krachtig
onderwijskundig en pedagogisch leiderschap. Het managementteam moet kwalitatief en
kwantitatief op voldoende sterkte zijn om het pedagogisch/ onderwijskundig leiderschap
voldoende prioriteit te kunnen geven. Dit vergt een gezamenlijke en gedragen visie.
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•
•

Taakdifferentiaties moeten aansluiten bij de behoeften in de organisatie en passen op de
individuele competenties en/of ambities van de medewerkers.
Om het onderwijskundig leiderschap eerste prioriteit te kunnen geven, is een goede inrichting van
de organisatie van belang. De bedrijfsvoering moet/mag niet te veel aandacht van de
schoolleiding opeisen.

3.3 Financiën & beheer
Er zijn geen kwesties met betrekking tot de financiële positie.
• De stichting heeft een aanzienlijk privaat vermogen, dat aanvullende financiële middelen voor het
onderwijs genereert. Het vermogen wordt daarom waakzaam beheerd.
• De stichting blijft alert op onrust op de financiële markt. Risico’s worden zoveel mogelijk gespreid
en het vermogen wordt bij beleggingen uitsluitend ondergebracht in maximaal risicomijdende
producten.
3.4 Huisvesting & materieel
Er zijn waarschijnlijk geen prangende kwesties met betrekking tot de huisvesting; bij de materiële
inrichting is alertheid op de ICT geboden.
• Het gebouw is als gevolg van de sterke toename van het leerlingenaantal inmiddels alweer te
krap. Diverse ruimten die daarvoor niet bedoeld zijn worden bestemd tot leslokalen. Ondanks
semipermanente uitbreiding van enkele jaren geleden is de huisvesting te krap. Besloten is om
wederom een semipermanente huisvesting te plaatsen. Dit voorziet in de benodigde
onderwijsruimte, echter de school in haar algemeenheid is niet ingericht op een degelijk aantal
leerlingen en voldoet daarmee niet (meer) aan de definitie van een goed geoutilleerd
schoolgebouw.
• De ontwikkelingen in de informatie- en communicatietechnologie hebben ingrijpende gevolgen
voor het onderwijs en de administratie in de school gehad. De invoering van moderne media en
technologie heeft in de hand gewerkt dat er hogere eisen gesteld worden aan administratie en
gegevensverwerking. Steeds meer leermiddelen worden als softwareapplicaties aangeboden. Van
het onderwijs wordt verwacht dat het leerlingen instrumentele vaardigheden in het werken met ICT
bijbrengt. De school moet de ontwikkelingen blijven volgen en blijven investeren in de uitrusting en
toerusting, ook al legt dat een stevig beslag op de budgetten voor materiële instandhouding.
Daarnaast heeft ook de AVG haar intrede gedaan hetgeen een zwaar beslag legt op de uitvoering
van de onderdelen binnen het primaire proces maar ook op e overige organisatorische processen.
3.5 Communicatie & kwaliteitszorg
Er zijn geen kwesties met betrekking tot de externe communicatie, wel ontwikkelingen…
•

Het bestuur is actief gericht op profilering van de instelling in het regionale bestuurlijke
krachtenveld. De ambities om hier op de voorgrond te treden zijn groot. De stichting moet een
centrale positie hebben in het onderwijsveld en daarmee dus een schakelfunctie tussen sboregulier en sbo-so. Ook is een verdere profilering van het expertisecentrum in haar huidige opzet
gewenst en zal de expertise verder verbreed gaan worden op met name ondersteuning in
hulpverlening binnen de integrale Kind centra.
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4. Richtinggevende uitspraken en strategische doelen
De koers die het bestuur in de komende jaren wil volgen sluit aan bij hierboven gesignaleerde
ontwikkelingen, kansen en risico’s. De koers wordt samengevat in enkele richtinggevende uitspraken
met een beknopte set indicatoren bij elke uitspraak.

Het onderwijs is opbrengstgericht en afgestemd op de indicatoren voor goed onderwijs van de
onderwijsinspectie

•
•
•
•
•

De schoolontwikkeling is afgestemd op de indicatoren voor goed onderwijs
Het leerstofaanbod is dekkend naar de kerndoelen voor het basisonderwijs tot en met groep 8.
Elk kind ontwikkelt zich naar zijn mogelijkheden.
Er is inzicht in de mogelijkheden van de leerling en de leraren hebben hoge verwachtingen.
Het onderwijs is ‘opbrengstgericht’.
Actief leergedrag en leereffecten zijn indicatief voor de opbrengsten van het onderwijs.
De onderwijsstrategieën, de methoden en de leermiddelen zijn ‘evidence-based’ doelmatig en
effectief.

De leraren zijn competente professionals

•

•
•
•
•
•
•
•

De school en het EC kennen een professionele cultuur. Men kent elkaar, weet elkaar te vinden.
Ondersteunt elkaar en deelt kennis en kunde. De som van de individuele kwaliteiten van
medewerkers is hierdoor kwalitatief meer dan het kwantitatief doet vermoeden.
De leraren hebben een groot analytisch vermogen en weten dit om te zetten in planmatigheid en
doelen ten behoeve van de individuele ontwikkeling van de leerlingen
De school heeft een scholingsplan gericht op professionalisering van het team.
De werkmethodieken zijn ‘evidance-based’ functioneel. De leraren doen datgene wat het meest
invloed heeft op effectief leergedrag van de leerlingen.
Het team borgt specifieke expertise voor de begeleiding van leerlingen met gedragskenmerken bij
het autisme-spectrum.
Het team ontwikkelt expertise op het gebied van diverse gedragskenmerken
Er wordt adequaat ingespeeld op risico’s van expertiseverlies bij verloop in het
personeelsbestand.
In de begroting wordt voldoende budget opgenomen om de noodzakelijke professionalisering van
het team te realiseren. Het beleid wordt gefaciliteerd binnen de grenzen van een gezonde
financiële bedrijfsvoering.

De school profileert zijn levensbeschouwelijke en pedagogische identiteit
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•

•
•
•

De waardenoriëntaties voor de schoolgemeenschap zijn ingebed in de Christelijke
levensbeschouwing. De omgang tussen leerlingen, ouders en leraren kenmerkt zich door
wederkerig respect.
De leerlingen worden gevormd in democratisch burgerschap.
De inspanningen om kansarme leerlingen voor te bereiden op een zinvolle en geëngageerde
deelname aan het maatschappelijk leven zijn optimaal.
De school heroriënteert zich op haar gezamenlijke visie en onderliggende gezamenlijke waarden.
Het pedagogisch kader van de school wordt duidelijk gecommuniceerd naar binnen en naar
buiten.

De schoolorganisatie is effectief gericht op stimulering van het onderwijsproces

•
•
•
•
•

Er is in de school een doelmatige organisatie, waarin de medewerkers en het primaire
onderwijsproces centraal staan.
Het managementteam/ de teamleiders kunnen zich in hoofdzaak richten op onderwijskundig
leiderschap.
Er is voldoende ondersteuning bij de bedrijfsvoering en de zakelijke administratie.
De organisatie is ondersteunend voor het onderwijs; er wordt gewerkt met doelmatige en efficiënte
administratieve procedures. Leerlingenadministratie is zoveel mogelijk geautomatiseerd.
Er is toereikende ondersteunende expertise om de medewerkers te helpen bij de afstemming van
het onderwijs op de specifieke ondersteuningsbehoeften van leerlingen.

De school houdt aansluiting bij ontwikkelingen in de informatie- en communicatietechnologie

•
•
•

•
•

Het management zorgt ervoor dat de ontwikkelingen in moderne media en software actief worden
gevolgd.
Leerlingen worden toegerust op het werken met moderne media. Ze kunnen in het onderwijsproces
voldoende gebruik maken van applicaties die het leerproces ondersteunen.
Investeringen in ICT hebben de prioriteit die het volgen van de ontwikkelingen vereist. De school
hoeft niet voorop te lopen, maar aarzelt niet om ontwikkelingen te implementeren als die blijken de
effectiviteit van het onderwijsproces te vergroten of een duidelijke bijdrage te leveren aan de
ontwikkeling van relevante instrumentele vaardigheden van de leerlingen.
De leerlingenadministratie is naar de huidige standaarden geautomatiseerd.
De leraren kunnen op een voldoende functioneel niveau werken met de media.

De school heeft een duidelijke positie als regionaal onderwijs- en kenniscentrum voor passend
onderwijs
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•

De school profileert zich krachtig naar buiten als onderwijs- en kenniscentrum voor passend
onderwijs.
Het bestuur zorgt ervoor dat de continuïteit van de activiteiten van de stichting gewaarborgd is.
Zonodig worden met dat doel verbindingen met andere besturen/instellingen/gemeente gelegd of
versterkt.

•

Er wordt goed gecommuniceerd naar binnen en naar buiten.

•

De directie is expliciet in het communiceren van de strategische doelen van de stichting naar het
personeel van het expertisecentrum en SBO Aquamarijn.
Het bestuur besteedt aandacht aan een verzorgde en alerte representatie en neemt daarvoor deel
aan de netwerken die van belang zijn voor de en continuïteit en kwaliteit van de activiteiten van de
stichting.

•

5. Evaluatie van het SBP
•

•
•
•

Jaarlijks wordt er over het SBP een tussenevaluatie opgesteld door het bestuur. De evaluatie
wordt gedaan in samenwerking met het management, waarbij er beoordeeld wordt of de
aangegeven koers is gevolgd. De Raad van Toezicht van de stichting wordt actief betrokken bij
reflectie op de koers, externe ontwikkelingen en de interne sterkten en zwakten.
Wanneer dat nodig blijkt wordt het SBP tussentijds geactualiseerd.
Na afloop van de planningsperiode wordt het SBP herschreven.
De planningsperiode wordt afgestemd op de planningscyclus van de operationele plannen.
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