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1. INLEIDING 

 

Voor u ligt het strategisch beleidsplan van VCPO Noord-Groningen voor de periode 2015-2019. In dit 

plan geven wij weer wat onze belangrijkste ambities zijn voor de komende jaren. 

 

In het Strategisch Beleidsplan 2011-2015 lag de nadruk op het behalen van goede leeropbrengsten, 

het inrichten van een efficiëntere organisatie en het creëren van onderlinge verbondenheid. We 

kunnen tevreden constateren dat er in de afgelopen jaren veel is gebeurd. Het aantal zwakke scholen 

is teruggebracht tot nul. De verantwoordelijkheid voor het beleid is breder in de organisatie gelegd, 

onder meer door de opzet van expertisegroepen waarin schooldirecteuren met stafmedewerkers 

plannen maken voor de verbetering van het onderwijs en de ondersteunende processen. Met de 

aanstelling van een P&O adviseur en een ICT-coördinator en het vrijstellen van een schooldirecteur 

voor coördinatietaken op het gebied van onderwijskwaliteit is de basis gelegd voor een professionele 

organisatie. 

 

In januari 2012 is Simon van der Wal aangetreden als directeur-bestuurder en is de bestuursstructuur 

aangepast: was er voorheen een bestuur met een algemeen directeur, nu is er een Raad van Toezicht 

met een directeur-bestuurder.  

 

In de komende periode vragen vooral de invoering van Passend onderwijs, de gevolgen van dalende 

leerlingenaantallen en de mogelijke samenwerking met andere schoolbesturen in de regio onze 

aandacht. Goed onderwijs begint met goede leerkrachten. Dat stelt eisen aan de scholing en 

begeleiding van leerkrachten, maar ook aan de ondersteunende systemen die het de leerkracht 

mogelijk moeten maken om optimaal te functioneren. Beide aspecten staan voor de komende 

planperiode nadrukkelijk op de agenda. 

 

Speerpunten voor de komende jaren zijn: 

 Behoud en verdere verbetering van de onderwijskwaliteit 

Alle scholen van VCPO NG bieden goed onderwijs. Dat stemt tevreden, maar is geen reden tot 

achterover leunen: als lerende organisatie blijven wij altijd streven naar een verdere verbetering 

van ons onderwijs. 

 Goed werkgeverschap: personeel professionaliseren en vitaal houden 

Van leerkrachten wordt steeds meer gevraagd. Dat maakt het cruciaal dat zij goed zijn opgeleid 

en goed worden begeleid. Dat is één van de redenen waarom wij werken aan een eigen VCPO-

academie. Daarnaast hebben wij veel aandacht voor goed werkgeverschap: leeftijdsbewust 

personeelsbeleid moet ervoor zorgen dat leerkrachten ook op hogere leeftijd vitaal voor de klas 

staan. 

 Identiteit verstevigen en uitdragen 

Het voortbestaan van onze scholen is niet langer vanzelfsprekend. Waar gesproken wordt over 

samenwerking of zelfs fusie met scholen van een andere richting, is het van groot belang dat wij 

helder voor ogen hebben waar wij voor staan en dit ook overtuigend over het voetlicht kunnen 

brengen. 

 Werken aan een duurzaam gezonde bedrijfsvoering  

Dalende leerlingaantallen en de decentralisatie van huisvestingsmiddelen voor buitenonderhoud 

van de scholen plaatsen het bestuur voor financiële uitdagingen. Meer dan ooit is het van belang 

om te zorgen voor een duurzaam gezonde bedrijfsvoering. Dat betekent dat we bezuinigen waar 

het kan zonder de onderwijskwaliteit aan te tasten, maar ook dat we zoeken naar manieren om 

extra inkomsten te genereren. 
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Dit alles vatten wij samen met ons motto voor de komende jaren: ‘Samen op weg naar duurzame 

kwaliteit’. ‘Samen’ geldt zowel binnen onze eigen organisatie als daarbuiten. ‘Op weg’ geeft aan dat 

we de route hebben uitgestippeld voor de komende jaren, met meetbare ijkpunten voor onderweg. 

‘Duurzame kwaliteit’ spreekt voor zich: onze inspanningen moeten leiden tot een goede 

onderwijskwaliteit – nu én in de toekomst. Want goed onderwijs voor de kinderen in onze regio, dat is 

waar we het uiteindelijk allemaal voor doen.  

 

In dit Strategisch Beleidsplan treft u voor de verschillende beleidsterreinen de voornemens voor de 

komende jaren aan. Het plan is tot stand gekomen met medewerking van schooldirecteuren, 

stafmedewerkers, GMR en RvT van VCPO NG. Het beleidsplan geeft de koers aan die de scholen 

van VCPO NG de komende jaren willen varen. Deze notitie is bedoeld om richting te geven aan de 

schoolontwikkeling, zodat de scholen hun eigen koers binnen deze kaders kunnen bepalen.  

 

Deze ontwikkelingsvisie is een levend document, waarin we geprobeerd hebben om de doelstellingen 

op hoofdlijnen te formuleren. De vertaling ervan in schoolplannen ligt in handen van de teams en de 

schoolleiding. 

 

Voordat wij ingaan op de doelstellingen per beleidsterrein, gaan wij in op de missie en visie van VCPO 

NG en geven wij een beeld van de huidige situatie: hoe staan de scholen er op dit moment voor, en 

welke ontwikkelingen komen er vanuit de overheid en samenleving af op VCPO NG?  
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2. MISSIE, VISIE EN BASISPRINCIPES VAN VCPO NG 

 

VCPO NG biedt christelijk en passend onderwijs in onze regio. Wij staan midden in de samenleving en 

geven elk kind de ruimte om op eigen wijze de wereld te leren ontdekken. In één zin is onze missie: 

Leer je wereld ontdekken. 

 

CHRISTELIJK 

 

De scholen van VCPONG zijn niet alleen leergemeenschappen, maar ook leefgemeenschappen. Wij 

vinden het belangrijk dat kinderen zich onderdeel voelen van een groter geheel en zich hier ook 

medeverantwoordelijk voor voelen. 

 

Bij VCPONG delen we de christelijke grondslag, maar iedereen geeft hieraan zijn eigen invulling. Wij 

zijn er voor alle kinderen waarvan de ouders kiezen voor christelijk onderwijs.. Op de scholen van 

VCPONG is aandacht voor de christelijke feestdagen vanzelfsprekend. We beginnen de dag met een 

gebed en vertellen regelmatig een Bijbelverhaal. Maar de christelijke identiteit blijkt vooral uit de 

manier waarop wij kinderen tegemoet treden. De christelijke waarden, zoals respect, 

rentmeesterschap en gemeenschap vertalen we in normen die we hanteren naar onze naasten en 

naar de omgeving waarin we leven. We zijn hierop aanspreekbaar. 

 

In iedere school leren kinderen om te gaan en kennis te nemen van andere culturen. Op deze manier 

willen we werken aan een maatschappij waarin mensen die anders denken dan hoe je zelf wordt 

opgevoed, worden gerespecteerd. 

 

PASSEND 

 

Respect en gelijkwaardigheid zijn kernwaarden in onze christelijke levensvisie. Passend onderwijs is 

voor ons dan ook geen nieuwe aanpak die in Den Haag is bedacht, maar een benadering die 

naadloos aansluit bij onze visie. Ieder kind is anders, ieder kind verdient het gezien te worden. Wij 

werken vanuit het hart en gaan uit van wat kinderen kunnen en niet van wat zij niet kunnen.  

 

ONZE DROOM 

 

Onze droom is dat leerlingen maximaal worden uitgedaagd om zich - binnen de context van hun 

vermogen - cognitief en sociaal-emotioneel te ontwikkelen tot maatschappelijke burgers. We willen 

hier aan bijdragen door middel van goed onderwijs waarin  competente leerkrachten de 

leercapaciteiten van leerlingen optimaal exploreren, waardoor ieder kind  uitstroomt naar een school 

voor Voortgezet Onderwijs die het beste bij hem past. Wij willen als organisatie vorm en inhoud geven 

aan opbrengstgericht onderwijs en waardengericht onderwijs, passend bij de missie/visie van onze 

vereniging en scholen. Daarnaast streven we naar een goede samenwerking met ouders. Om deze 

droom te bereiken is het van belang visiegericht, omgevingsbewust en strategisch te kunnen denken 

en handelen en organisatiebewust te zijn en tegelijkertijd vanuit de samenhang tussen de vier 

genoemde punten te acteren. Onderwijs is werken met je hoofd, hart en handen! 
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BASISPRINCIPES 

 

Wij streven ernaar te werken volgens de volgende zeven basisprincipes:  

- Wij zijn proactief (je kiest je eigen gedrag en bent daar ook verantwoordelijk voor) 

- Wij denken win-win (bereik het gezamenlijke doel en sta open voor belangen van anderen) 

- Wij willen eerst begrijpen (luister onbevooroordeeld om een ander te begrijpen) 

- Wij zetten in op talenten (herken je eigen talenten en die van de kinderen en benut ze) 

- Wij werken planmatig (houd overzicht en werk met een doorgaande lijn) 

- Wij vinden samen doen beter (gezamenlijk een doel halen, elkaar inspireren en motiveren) 

- Wij komen elke dag een stapje verder (het onderwijs blijft in ontwikkeling) 

 

Professionele leergemeenschap 

 

Voorwaarde voor het realiseren van onze missie is het vormen van een professionele 

leergemeenschap. In zo’n leergemeenschap leren onderwijsprofessionals in een school duurzaam 

individueel en samen, met als doel om het onderwijs aan de leerlingen en de resultaten van de 

leerlingen te verbeteren.  

 

De (lerende) professional is eigenaar van zijn eigen professionele ontwikkeling en kan dit verbinden 

aan de koers van de school. Het schoolteam weet het onderwijs te verbeteren door samen te leren en 

samen te werken vanuit gedeelde opvattingen over leren en onderwijs. De organisatie biedt 

organisatorische, financiële en materiële ondersteuning aan de professionals en teams om samen een 

professionele leergemeenschap te vormen. Aspecten als leidinggeven en organisatiecultuur horen 

hier ook bij. 

 

Een professionele VCPO-leergemeenschap is te herkennen aan: 

- Het team heeft een duidelijk gedeelde visie op onderwijs en het leren van kinderen.   

- Leerkrachten onderzoeken hun eigen onderwijspraktijk. De focus ligt op het leren van de 

leerlingen. 

- Transparantie. Kennis wordt gedeeld en men staat open voor nieuwe inzichten.. 

- Leiderschap van professionals. Iedereen voelt zich verantwoordelijk. 

- Samen leren. Dit legt een solide basis voor het bouwen van kennis en vaardigheden. 

- Reflectieve dialoog. In gesprek gaan over vragen als ‘waartoe zijn we hier?’ ‘Wat zeggen deze 

data?’ 
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3. KWALITEITSBELEID, MONITORING EN EVALUATIE 

 

In de afgelopen beleidsplanperiode zijn voor een aantal essentiële thema’s ‘expertisegroepen’ 

ingericht. Deze groepen bestaan uit directeuren en stafmedewerkers. De expertisegroepen adviseren 

over en bereiden beleid voor, en werken concrete verbeteracties uit. Er zijn expertisegroepen op de 

volgende thema’s:  

- Onderwijs en kwaliteit 

- Personeel en Organisatie 

- ICT 

- Identiteit en PR 

- Financiën  

- Huisvesting 

 

Dit strategisch beleidsplan bevat voor de verschillende themagebieden doelstellingen, indicatoren en 

een tijdpad. Dit is de basis voor: 

- Jaarlijkse begroting VCPO 

- Jaarlijkse schoolplannen 

- Jaarplannen per expertisegroep 

 

METEN IS WETEN: MONITORING 

 

In dit beleidsplan zijn per expertisegroep algemene doelstellingen verwoord. Op basis van deze 

doelstellingen worden jaarlijks door de scholen jaarplannen opgesteld; hiervoor wordt een format 

ontwikkeld op basis van de indeling in expertisegroepen waarin een vertaling plaatsvindt van de 

verenigingsbrede doelstellingen naar de schoolspecifieke doelstellingen op de korte termijn. 

 

Voor het opstellen van doelstellingen in dit beleidsplan is gebruik gemaakt van het SMART-principe. 

De doelstellingen zijn: 

- Specifiek 

- Meetbaar 

- Acceptabel 

- Realiseerbaar 

- Tijdsgebonden 

 

Het hanteren van SMART-geformuleerde doelstellingen maakt het mogelijk om realisatie van de 

voornemens goed te kunnen monitoren.  

 

Over de voortgang van de geplande activiteiten legt VCPO jaarlijks verantwoording af in het 

jaarverslag. Tussentijdse bijsturing vindt plaats op basis van een kwartaalrapportage per 

expertisegroep, waarin de voortgang van de doelstellingen is opgenomen. Elke expertisegroep levert 

hiervoor een overzicht van uitgevoerde activiteiten/behaalde resultaten aan. De kwartaalrapportage 

wordt besproken in het Directeurenoverleg. Aan de hand van deze besprekingen kunnen de 

doelstellingen, activiteiten of tijdsplanning worden bijgesteld.  

 

De RvT en de GMR worden tussentijds op de hoogte gebracht van de plannen en de uitvoering. 
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VERTAALSLAG NAAR INK 

 

In het vorige Strategisch Beleidsplan waren de doelstellingen en voorgenomen activiteiten 

gerubriceerd volgens het INK-model (zie onderstaande afbeelding).   

 

 

 
 

Het INK-model is in twee delen opgesplitst: er zijn aandachtsvelden die behoren bij het deel 

‘organisatie', en aandachtsvelden die horen bij het deel ‘resultaat'. Het deel ‘organisatie' omvat de 

interne, beheersbare factoren: visie en beleid, leiderschap, personeel, cultuur en klimaat, middelen en 

processen. Voor het deel ‘resultaat' zijn als outputfactoren benoemd: waardering (door medewerkers, 

klanten en de maatschappij) en als laatste - en als een soort overkoepelende outputfactor – resultaten 

en opbrengsten.  

 

Wanneer een organisatie uitstekend presteert of excelleert op de organisatiegebieden, worden de 

resultaten daarvan zichtbaar – dat uit zich als tevredenheid. Medewerkers, leerlingen en ouders en de 

maatschappij (inspectie, partners) spreken dan hun waardering uit.  

 

In het nieuwe beleidsplan is de indeling van INK losgelaten en is er gekozen voor een indeling op 

basis van de eerder genoemde expertisegroepen. Op deze manier sluit de opzet van het beleidsplan 

op een natuurlijke wijze aan bij de belangrijkste opgaven (uitkomsten SWOT-analyse) en de manier 

van werken binnen VCPO. In het INK-model is een duidelijk onderscheid gemaakt tussen 

‘management van processen’ en (meten) van resultaten. De expertisegroepen houden zich met beide 

bezig.  
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4. VCPO NG ANNO 2014 

 

Hoe staat VCPO NG er anno 2014 voor? In een aantal werksessies met directeuren, 

stafmedewerkers, GMR en RvT zijn de belangrijkste sterke punten en kwetsbaarheden van de 

organisatie benoemd en in relatie gebracht met kansen en bedreigingen in de omgeving.  

 

De SWOT-analyse die dit heeft opgeleverd, is als bijlage bij dit Strategisch Beleidsplan gevoegd. 

 

Conclusie van de SWOT-analyse is dat de belangrijkste opgaven voor de komende jaren zijn:  

 

- Behoud en verdere verbetering van de onderwijskwaliteit 

- Goed werkgeverschap: personeel professionaliseren en vitaal houden 

- Identiteit verstevigen en uitdragen 

- Werken aan een duurzaam gezonde bedrijfsvoering  

 

 

5. FUSIE EN SAMENWERKING 

 

We kunnen er niet omheen. Er is sprake van krimp in onze regio en krimp betekent minder leerlingen, 

kleinere scholen en minder geld. (Zeer) kleine scholen zijn kwetsbaar op het gebied van 

onderwijskwaliteit en zijn relatief duur. Het in stand houden van veel kleine scholen maakt daarmee 

het bestuur als geheel ook kwetsbaar. Door krimp dalen de leerlingenaantallen in het gebied nog 

verder; dit maakt het lastig om de onderwijskwaliteit op alle scholen duurzaam te garanderen. 

 

Dat is de reden dat VCPO NG zich samen met schoolbestuur Lauwers en Eems buigt over de 

toekomst van het onderwijs in onze regio. Samen kunnen we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk 

dorpen een school behouden. En samen kunnen we de kwaliteit van ons onderwijs verder verbeteren. 

We werken ook aan plannen om scholen in het werkgebied samen te voegen. Dit kan consequenties 

hebben voor de identiteit van scholen, voor de onderwijskundige aanpak en uiteraard ook voor de 

huisvestingssituatie. In hoofdstuk 6 gaan we hier nader op in. 

 

Naast plannen voor scholenfusies (al dan niet binnen het eigen bestuur) is VCPO NG ook in gesprek 

met andere besturen in de regio over bestuurlijke samenwerking. Het betreft hier VPCBO Ten Boer en 

Lauwers en Eems. Doel van de samenwerking is om te voorkomen dat scholen ‘zomaar omvallen’: de 

besturen willen een optimale spreiding van scholen garanderen door kosten terug te brengen en 

gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen voor het behoud van keuzemogelijkheden voor ouders 

waar dat mogelijk is. 
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6. DOELSTELLINGEN 

 

De strategische vraagstukken vragen om acties op verschillende terreinen. Binnen VCPO NG is een 

aantal ‘expertisegroepen’ actief, die beleid voorbereiden en concrete acties uitvoeren. De  

expertisegroepen bestaan uit schooldirecteuren en stafmedewerkers.  

 

In dit beleidsplan worden de voornemens en doelstellingen gerubriceerd langs de lijnen van de 

expertisegroepen: 

- Onderwijs en kwaliteit 

- Personeel en Organisatie 

- ICT 

- Identiteit en PR 

- Financiën  

- Huisvesting 

 

Kijken we naar de centrale vraagstukken voor de komende jaren, dan zien we dat elk van de 

vraagstukken thuishoort bij één of meerdere expertisegroepen. ‘Behoud en verdere verbetering van 

de onderwijskwaliteit’ is primair een aandachtspunt voor de expertisegroep Onderwijs en Kwaliteit – 

maar ook de expertisegroep ICT kan hier een belangrijke rol in spelen. ‘Goed werkgeverschap’ is 

primair een punt voor de expertisegroep Personeel en Organisatie, maar ook hier speelt ICT een 

ondersteunende rol. Het aandachtspunt ‘Identiteit verstevigen en uitdragen’ hoort thuis bij de 

expertisegroep Identiteit en PR. De expertisegroepen Financiën en Huisvesting zijn samen aan zet als 

het gaat om het ‘Werken aan een duurzaam gezonde bedrijfsvoering’.   
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6.1 ONDERWIJS EN KWALITEIT 

Behoud en verdere verbetering van de onderwijskwaliteit 

 

De kwaliteit van onderwijs op de scholen van VCPO NG is goed, maar wij blijven streven naar 

verbetering. Een belangrijke ontwikkeling in dit kader is de invoering van Passend onderwijs. 

 

ONTWIKKELINGEN 
Op 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs in werking getreden. Alle scholen in Nederland 

hebben nu een zorgplicht voor alle leerlingen die aangemeld worden. Als een school zelf niet in staat 

is een leerling passend onderwijs te bieden, dan moet zij zorgen voor een passende plek op een 

andere school.  

 

WAT VINDEN WIJ BELANGRIJK 
Alle scholen van VCPO NG bieden een goede kwaliteit van onderwijs. Dat betekent niet dat wij 

achterover kunnen leunen: niet voor niets is één van onze basisprincipes ‘Wij komen elke dag een 

stapje verder’.  

 

De visie van Passend onderwijs sluit naadloos aan bij de basisvisie van VCPO NG: Iedereen hoort er 

bij en doet er toe, iedereen maakt deel uit van de leefgemeenschap die een school is – dus ook 

leerlingen met beperkingen. De praktische uitwerking ervan vraagt echter nog een aanpassingsproces 

bij leerkrachten en IB’ers. Passend onderwijs vraagt om een omslag in denken, en een andere manier 

van omgaan met kwetsbare leerlingen.  

 

Om Passend onderwijs goed vorm te geven, kijken we onder meer naar: 

- Stemt de school het onderwijs voldoende af op de kinderen? 

- Houdt de school voldoende rekening met verschillen tussen kinderen? 

- Wordt er planmatig gewerkt? 

- Werkt de school goed samen met ouders? 

Door het uitvoeren van audits en analyses op het leerlingvolgsysteem kunnen we zien hoe het staat 

met de kwaliteit van onderwijs op de scholen. 

 

De acties die wij inzetten om het onderwijs nog beter te laten aansluiten bij leerlingen met 

beperkingen komen ook ten goede aan alle andere leerlingen – het gaat er immers om meer oog te 

krijgen voor de verschillen tussen leerlingen en hier nog beter op in te spelen. 

 

WAT WILLEN WE BEREIKEN 
Goed onderwijs begint bij goede leerkrachten, die alles in huis hebben om hun vak goed te kunnen 

uitoefenen. De komende jaren zetten we in op een goede ondersteuning van leerkrachten door 

scholing (zie ook het hoofdstuk personeel en organisatie) en de inzet van leerlingvolgsystemen en 

goede methodieken. Daarnaast werken we aan de communicatie en samenwerking met ouders.   

 

Wij werken de komende jaren aan de volgende speerpunten: 

- Leerkrachten toerusten en professionele leergemeenschap versterken 

- Samenwerking met ketenpartners verbeteren 

- Ouderbetrokkenheid versterken 

 
WAT DOEN WE OM DIT DOEL TE BEREIKEN 
De nadruk ligt in het eerste schooljaar op ‘toerusten’, daarna op het versterken van de professionele 

leergemeenschap. Hierin spelen ook ketenpartners en ouders een belangrijke rol. Alle scholen gaan 

werken met groepsplannen, we starten met een ‘sociaal leerling volgsysteem’ en doen ervaring op 

met een nieuwe preventieve sociaal emotionele methode. Daarnaast versterken we ons aanbod voor 

meer- en hoogbegaafde leerlingen. We onderzoeken de mogelijkheden voor een bredere inzet van 
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vakleerkrachten. Alle leerkrachten krijgen de ruimte om van elkaar te leren in ‘kwaliteitskringen’ per 

bouw. We scholen de leerkrachten van groep 6. 7 en 8 in het gebruik van de Plaatsingswijzer voor de 

verwijzing naar het VO en alle leerkrachten in het gebruik van de Meldcode kindermishandeling en 

huiselijk geweld. 

 

Concreet zullen wij in de komende jaren werken aan de volgende acties: 

  

Actiepunt 
 

Doelstelling Activiteiten Indicatoren Realisatie 
 

Leerkrachten toerusten en professionele leergemeenschap versterken 

1.1 Professioneel 
omgaan met 
verschillen 
 

Alle scholen werken met 
groepsplannen 

Werkgroep onderzoekt 
instrumenten om 
groepsplannen in op te 
stellen en komt met 
verzoek tot aanschaf 
instrument 
 
Scholing IB’ers en 
leerkrachten 
 
 
Leerkrachten maken 
groepsplannen n.a.v. 
Citotoetsen 
 
 
 

Aanschaf instrument 
 
Alle scholen werken 
met groepsplannen 
 
 
 
Alle IB’ers en 
leerkrachten hebben 
scholing gekregen 
 
Alle leerkrachten 
hebben groepsplan 
voor ten minste één 
vakgebied 
 
Groepsplannen voor 
de overige 
vakgebieden  

2015 
 
 
2015 
 
 
 
2015 
 
 
 
2015 
 
 
 
 
2016-2017 
 

1.2 Implementatie 
sociaal leerling 
volgsysteem  ZIEN 

Alle scholen werken met ZIEN IB-ers krijgen scholing 
over dit instrument 
tijdens het IB-netwerk 
 
Leerkrachten krijgen 
informatie over het 
instrument tijdens 
studiemiddag 
 
Het instrument wordt in 
oktober en maart voor 
alle leerlingen ingevuld 

Alle IB‘ers zijn 
geschoold in werken 
met ZIEN 
 
Alle leerkrachten zijn 
geïnformeerd 
 
 
 
Over alle leerlingen 
is info opgenomen in 
ZIEN 

2015 
 
 
 
2015 
 
 
 
 
2015  

1.3 Implementatie 
preventief sociaal- 
emotionele methode 

De eerste scholen starten met 
een preventieve sociaal 
emotionele methode: PBS 

PBS wordt 
geïmplementeerd op de 
scholen door scholing en 
coaching van 
medewerkers. 
 
Het implementatietraject 
op de drie scholen wordt 
voortgezet. Mogelijk 
starten er andere 
scholen. 

3 scholen werken 
met methodiek PBS 

2015 
 
 
 
 
 
2016-2017 
 

1.4 Inzet 
vakleerkrachten 

Vergroten aantal lessen door 
vakleerkracht 

Onderzoek naar 
haalbaarheid meer inzet 
vakleerkrachten 
(beweging, muziek etc.) 

Voorstel gereed 2016 
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Actiepunt 
 

Doelstelling Activiteiten Indicatoren Realisatie 
 1.5 Basisaanbod 

meer- en 
hoogbegaafdheid 

Voor alle scholen is het 
basisaanbod meer- en 
hoogbegaafdheid helder 
 
 
 
De scholen werken volgens 
een vast protocol en zetten de 
beschikbare materialen in 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op vier scholen wordt een 
plusklas aangeboden  

Werkgroep MH maakt 
het protocol specifiek. 
Signalering, stappenplan 
en materialen worden 
hierin verwerkt 
 
IB-ers krijgen scholing 
over het werken volgens 
het protocol en 
informeren de 
leerkrachten. Daarnaast 
geven zij uitleg over de 
materialen van de 
Levelkist 
 
Leerkrachten werken 
met het protocol.  
 
 
Twee leerkrachten van 
de huidige plusklassen 
maken voorstel tot 
inrichting en 
ondersteunen nieuwe 
leerkrachten 
 
Uitbreiding aantal 
plusklassen naar 4 
 

Protocol gereed 
 
 
 
 
 
Alle IB’ers zijn 
geschoold 
Alle leerkrachten zijn 
geïnformeerd 
 
 
 
 
 
Alle leerkrachten 
werken volgens 
protocol 
 
Voorstel gereed 
 
 
 
 
 
 
4 plusklassen 
operationeel 

2015 
 
 
 
 
 
2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
2015 
 
 
 
2015 
 
 
 
 
 
 
2015 

1.6 
Plaatsingswijzer  
groep 8 

Alle leerkrachten van groep 8 
werken met de 
Plaatsingswijzer 

Leerkrachten van groep 
6, 7 en 8 krijgen scholing 
in gebruik 
Plaatsingswijzer en 
gebruiken het instrument 
bij de verwijzing naar VO 

Alle leerkrachten 
groep 8 gebruiken 
de Plaatsingswijzer 

2015 
 

1.7 
Kwaliteitskringen 

In verschillende bouwen 
worden kwaliteitskringen 
georganiseerd 

Kwaliteitskringen over  
Kleutervolgsysteem 
(groep 1/2),  
groepsplannen (groep 
3/4),  begrijpend lezen 
(groep 5/6), meer-en 
hoogbegaafdheid (groep 
7/8) 

Voor alle groepen is 
een kwaliteitskring 
georganiseerd  

2015 

1.8 Audits Voorwaarden scheppen voor 
lerende organisatie; beter 
voorbereiden scholen op 
inspectiebezoeken 
 

Verbreden deelname 
aan provinciale audits 
 
 
Vaststellen structuur 
interne audits 

Jaarlijks doet één 
school mee aan 
provinciale audit 
 
Structuur interne 
audits gereed 

2015-2018 
 
 
 
2015 
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Actiepunt 
 

Doelstelling Activiteiten Indicatoren Realisatie 
 

Samenwerking met ketenpartners verbeteren 

1.9 Implementatie 
zorgroutes  

Implementatie 
werkinstrument  ‘Zorgroutes 
interne en externe 
zorgstructuur in 
basisonderwijs’.  
 
 
 
 
 
Adequaat en tijdig gebruik 
van de verplichte  Meldcode  
Kindermishandeling en 
huiselijk geweld  en 
laagdrempelig en 
bespreekbaar inzetten van de 
ZvJG index. 

De zorgroute wordt 
opgesteld en besproken 
met de IB’ers 
 
 
Alle leerkrachten volgen 
de e-learning Meldcode 
Kindermishandeling en 
huiselijk geweld 
 
De intern begeleiders en 
medewerkers van het 
CJG stellen gezamenlijk 
de zorgroute vast en 
nemen deel aan de 
werkconferentie 

De zorgroute interne 
en externe 
ondersteuning is 
vastgesteld 
 
100% van de 
leerkrachten volgen 
de scholing 
Meldcode 
 
Er wordt intensief 
samengewerkt met 
de ketenpartners 
(frontdesk CJG) 
 
 
 
 

2015 
 
 
 
 
2015 
 
 
 
 
2015-2016 
 

Ouderbetrokkenheid versterken 

1.10 Versterken 
ouderbetrokkenheid 

Start traject 
ouderbetrokkenheid 
 
 
 
 
Vervolg traject 
ouderbetrokkenheid 
 

Ontwikkelen visie 
 
Scholing directeuren op 
communicatie met 
ouders 
 
Tevredenheidsonderzoek 
ouders, leerkrachten, 
leerlingen 

Visie ontwikkeld 
 
Directeuren 
geschoold 
 
 
TVO uitgevoerd 

2015-2016 
 
 
2015-2016 
 
 
2016-2017 
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6.2 PERSONEEL EN ORGANISATIE 

Personeel professionaliseren en vitaal houden 

 

VCPO NG wil haar personeel goed toerusten en vitaal houden. Professionalisering en vitaliteit zijn 

daarom voor ons belangrijke thema’s. 

 

ONTWIKKELINGEN 

VCPO NG heeft veel kleine scholen met combinatieklassen. Andere scholen hebben juist relatief grote 

klassen. Beide situaties doen een stevig beroep op de stelt weer nieuwe vragen aan de mensen voor 

de klas. Met de stijging van de pensioenleeftijd in het vizier is aandacht voor duurzame inzetbaarheid 

belangrijker dan ooit. 

 

WAT VINDEN WIJ BELANGRIJK 

Als lerende organisatie hechten we veel waarde aan de verdere professionalisering van onze 

leerkrachten. Goed onderwijs begint bij goede leerkrachten. We willen alle talenten binnen de 

organisatie benutten en leerkrachten de mogelijkheden bieden om zich verder te ontwikkelen in hun 

vak.  

 

WAT WILLEN WE BEREIKEN 

Binnen het thema ‘professionalisering’ willen wij de komende jaren werken aan 

personeelsontwikkeling, talentmanagement, scholingsbeleid en leiderschapsontwikkeling. De 

komende jaren zullen er meer specialisten worden opgeleid. Leerkrachten die taal- of 

rekencoördinator willen worden of zich willen specialiseren op hoofbegaafdheid. Een tweede 

speerpunt van het personeelsbeleid is vitaliteit en werkplezier. We willen niet alleen zicht krijgen op de 

werkdruk, maar juist ook de energiebronnen in het werk in kaart brengen. We zetten verschillende 

acties uit op het gebied van duurzame inzetbaarheid en werkdruk, mobiliteit en strategische 

personeelsplanning en verzuimmanagement. 

 

WAT DOEN WE OM DIT DOEL TE BEREIKEN 

- Personeelsontwikkeling 

We maken gebruik van de digitale tool C007 om de professionele ontwikkeling van leerkrachten een 

nieuwe impuls te geven. Elke leerkracht brengt met behulp van C007 zijn competenties in beeld en 

werkt aan een actueel Persoonlijk Ontwikkelplan (POP). Dit past goed bij de principes van de 

‘professionele leergemeenschap’: met C007 wordt de leerkracht eigenaar van zijn eigen professionele 

ontwikkeling. Daarnaast start in 2014 bij de Regenboog in Leens een pilot van Stichting LeerKRACHT, 

bedoeld om het onderwijs verder te professionaliseren. 

 

- Talentmanagement  

VCPO NG gaat talentontwikkeling faciliteren door het formuleren van nieuw LB-beleid. Zo zullen er 

LB-functies komen op het terrein van hoogbegaafdheid en taal en rekenen. Ook het begeleiden van 

startende (inval)leerkrachten en de werving van academische pabo-studenten zal aandacht krijgen. 

 

- Scholingsbeleid en VCPO Academie  

Omdat we een lerende organisatie willen zijn, starten we in 2015 een VCPO Academie. De Academie 

organiseert workshops en thema-avonden voor alle medewerkers en biedt de mogelijkheid voor 

kennis delen en informeel leren. Naast de Academie starten er ook per bouw kwaliteitskringen. Deze 

bieden een vorm van horizontaal leren waarbij leerkrachten over en weer van elkaar kunnen leren. 

We stimuleren leerkrachten om een masteropleiding te volgen en om zich bij te scholen via e-learning. 
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- Leiderschapsontwikkeling 

Leiderschapsontwikkeling is een belangrijke hefboom bij de verdere professionalisering van onze 

organisatie. Door middel van studiedagen (IPB-dagen) scholen directeuren zich bij over diverse 

thema’s uit hun beroepspraktijk. Een belangrijk onderwerp voor de toekomst is leidinggeven aan de 

school als professionele leergemeenschap. 

 

- Duurzame inzetbaarheid en werkdruk 

Langer doorwerken wordt de norm. Medewerkers zullen daarom fit en vitaal moeten zijn, ook wanneer 

er werkdruk is. Er moet daarom aandacht zijn voor zowel de duurzame inzetbaarheid van personeel 

als voor werkdruk.  

 

- Mobiliteit en strategische personeelsplanning 

Als medewerkers doorstromen naar een andere school, geeft dan zowel henzelf als de scholen een 

nieuwe impuls. Daarom willen we nieuwe afspraken maken over interne mobiliteit. Uitgangspunt 

daarbij is dat medewerkers eens per 7 jaar een loopbaanstap maken. Bij krimpende leerlingaantallen 

is het van belang om de personeelsplanning voor de komende jaren in kaart te brengen. We zullen 

daarom een meerjaren personeelsplanning opstellen. We zoeken aansluiting bij het regionale 

transfer/mobiliteitscentrum in oprichting. 

 

- Verzuimmanagement  

VCPO NG heeft een hoog langdurig verzuim. In de toekomst zullen de kosten van verzuim steeds 

meer bij het bestuur in plaats van het Vervangingsfonds gaan berusten. Preventief verzuimbeleid 

wordt daarom nog belangrijker.  

 
Concreet werken wij aan de volgende activiteiten: 

Actiepunt Doelstelling Activiteiten Indicatoren Realisatie 

Professionalisering 

2.1 
Personeelsontwikkeling: 
professionele 
ontwikkeling leerkrachten 

Nieuwe impuls aan 
professionele 
ontwikkeling van 
leerkrachten door 
inzet digitale tool 
COO7. 
 
 
 
 
 
In 2014 start een 
pilot van Stichting 
LeerKRACHT 
bedoeld om het 
onderwijs verder te 
professionaliseren. 

Uitrol COO7: 
- Knoppencursus directeuren 
- Teambijeenkomsten op 
scholen 
- POP’s verbinden met 
scholingsplannen 
- Beoordeling-gesprek 
directeuren 
-Managementinformatie 
ontlenen aan COO7 
 
Pilot LeerKRACHT 
Evalueren en bezien of 
resultaten een ‘best practice’ 
kunnen zijn voor de rest van 
VCPO NG. 

100 % van de 
leerkrachten heeft een 
geactualiseerde POP. 

 
Beoordelingsgesprek 
gevoerd met alle 
directeuren 
 
 
 
 
Pilot geëvalueerd; 
besluit of andere 
scholen dit traject ook 
gaan volgen. 

2015 
 
 
 
2015 
 
 
 
 
 
 
2015 

2.2 Talentmanagement  
 
 

Nieuw LB-beleid met 
kansen voor eigen 
talent 
 
 
 
Professionalisering 
werving, selectie, 
coaching (inval-) 
Leerkrachten/poolers   
 
‘Scouting’ 
academische pabo–
studenten 

LB-beleid actualiseren 
 
(LB-)vacatures openstellen 
voor reken/taal/gedrags-
coördinator 
 
Inzet C007 en evaluatie-
instrument 

 
 
 
Contact leggen met 
opleidingen die academische 
pabo verzorgen 

LB-beleid vastgesteld 
 
 
 
 
 
Poolers krijgen 
lesobservatie 
m.b.v.C007 
 
 
Inzet ten minste 4 
academische 
studenten als LIO 

2015 
 
 
 
 
 
2015 
 
 
 
 
2016 
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Actiepunt Doelstelling Activiteiten Indicatoren Realisatie 

2.3 Scholingsbeleid en 
VCPO NG Academie 

Actueel 
scholingsbeleid voor 
VCPO NG en 
scholen, inzet op 
masteropleidingen, 
bewegingsonderwijs 
 
 
 
 
 
 
Scholing 
leerkrachten:  VCPO 
NG Academie, 
kwaliteitskringen per 
bouw en Heutink-
academie (e-
learning) 
 
 
 
 

Opstellen scholingsbeleid 
voor VCPO NG 
 
Opstellen scholingsplan per 
school met aandacht voor 
‘teamleren’ 
 
Stimuleren personeel tot 
volgen masteropleiding 
 
 
 
Organiseren bijeenkomsten 
VCPO aan Zee 
 
Organiseren 
kwaliteitskringen per bouw 
 
 
 
Promoten e-learning via 
Heutink academie 

Scholingsbeleid 
is vastgesteld 
 
Iedere school heeft 
een scholingsplan , 
verbonden met POP’s 
 
30% van de 
personeelsleden heeft 
een masteropleiding 
voltooid 
 
10 VCPO aan Zee 
bijeenkomsten p.j 
 
Kwaliteitskringen 
onder-, midden- en 
bovenbouw 3-4 keer 
per jaar bijeen 
 
Elke medewerker 
voltooit 2 modules 
Heutink-academie 
 

2015 
 
 

2015 
 
 

 
2020 
 
 
 
 
2015 
 
 
2015 
 
 
 
 
2015 

2.4 
Leiderschapsontwikkeling 

Directeuren geven 
leiding aan 
professionele 
leergemeenschap 

IPB-scholing leiding geven 
aan  professionele 
leergemeenschap 
 
Directeuren registreren zich 
via het Schoolleidersregister 
 
 
 
 
Intervisie directeuren 
 
 
Ontwikkelen  cursus 
‘dossiervorming’ voor 
directeuren met oog op 
veranderend ontslagrecht. 

Scholing is gegeven 
 
 
 
80% van directeuren is 
geregistreerd 
100% van directeuren 
is geregistreerd 
 
 
4 intervisie-
bijeenkomsten per jaar 
 
Cursus is uitgevoerd 

2015 
 
 
 
2016 
 
2017 
 
 
 
2015 
 
 
2015 

Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid 

2.5 Werkdruk en vitaliteit Bruikbaar instrument 
voor meten werkdruk 
 
Formuleren 
leeftijdsbewust 
personeelsbeleid 
 
 
 
Bewustwording 
belang duurzame 
inzetbaarheid 
 

Evalueren werkdrukscan 
Participatiefonds 

 
 

Opzetten beleid rondom 
duurzame inzetbaarheid/ 
leeftijdsbewust 
personeelsbeleid (inclusief 
seniorenbeleid) 
 
Taakbeleid agenderen op 
DO en in teams 
 
Aanbieden van workshops 
over vitaliteit en active 
ageing via de VCPO NG 
Academie/ IPB 
 

Werkdrukscan 
Participatiefonds is 
geëvalueerd. 
 
Vastgesteld beleid 
duurzame 
inzetbaarheid  en 
leeftijdsbewust 
personeelsbeleid. 
 
Taakbeleid besproken 
op DO en in teams. 
 
2 workshops vitaliteit 
aangeboden; 1 
workshop ‘active 
ageing’ voor 
directeuren 
aangeboden 

2015 
 
 
 
2016 
 
 
 
 
 
2015 
 
 
2015 
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Actiepunt Doelstelling Activiteiten Indicatoren Realisatie 

2.6 Mobiliteit Ontwikkelen nieuw 
mobiliteitsbeleid met 
meer nadruk op 
belang 
loopbaanstappen 
 
Vergroten 
mogelijkheden voor 
mobiliteit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beter zicht op 
benodigd personeel 
in komende jaren 

Nieuw mobiliteitsbeleid 
ontwikkelen.  
 
 
 
 
Aansluiting zoeken bij 
regionaal transfercentrum 
 
Keuze maken voor 
ontslagbeleid of 
werkgelegenheidsbeleid 
 
Flankerend beleid 
ontwikkelen m.b.t. uitstroom 
(zoals stimuleren uitstroom 
en deeltijdontslag; deeltijders 
< 2 dgn. gericht benaderen 
voor uitstroom) 
 
Formatievragenlijst 
‘updaten’, speciaal m.b.t. het 
onderdeel mobiliteit 
 
Meerjaren 
personeelsplanning 
opstellen 
 

Mobiliteitsbeleid is 
vastgesteld 
 
 
 
 
Besluit wel/niet 
deelnemen 
 
Keuze is gemaakt 
 
 
 
Flankerend beleid is 
ontwikkeld 
 
 
 
 
 
Vragenlijst is ge-
update 
 
 
Meerjarenplanning is 
opgesteld 
 

2015 
 
 
 
 
 
2015 
 
 
2015 
 
 
 
2015 
 
 
 
 
 
 
2015 
 
 
 
2016 

2.7 Verzuimmanagement Daling 
ziekteverzuim% tot 
maximaal het 
landelijk niveau 
 
 

Besluitvorming Eigen 

Risicodragerschap 

 

Vormgeven preventief 

verzuimbeleid, i.c.m. beleid 

duurzame inzetbaarheid 

 

Opstellen verzuimprotocol 

Besluitvorming Eigen 
Risicodragerschap is 
afgerond 
 
Preventief 
verzuimbeleid is 
vastgesteld.  
 
Ziekteverzuim 
maximaal op niveau 
landelijk gemiddelde 
 

2015 
 
 
 
2015 
 
 
 
2018 
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6.3 ICT 

Boeiend onderwijs door mediavaardige leerkrachten 

 

Een verdere verbetering van de onderwijskwaliteit staat of valt voor VCPO NG met een goed gebruik 

van ICT in de scholen. De inzet van moderne ICT-middelen gebruiken wij om ons onderwijs boeiend 

en flexibel in te richten. Het hebben van voldoende ICT-vaardigheden is hierbij onmisbaar voor 

leerkrachten en leerlingen. 

 

ONTWIKKELINGEN 

ICT is niet meer weg te denken uit ons onderwijs. Elke klas beschikt over een digibord en over 

meerdere computers. In steeds meer lessituaties wordt gebruik gemaakt van digitale middelen. De 

voortschrijdende digitalisering biedt mooie kansen voor het differentiëren in de klas. Ook buiten de 

klas kan ICT een belangrijke rol vervullen in het verbeteren van de onderwijskwaliteit. 

 

WAT VINDEN WIJ BELANGRIJK 

Het doel van de inzet van ICT is ons onderwijs boeiend en flexibel te houden en nog beter te kunnen 

afstemmen op de behoeftes van kinderen. Ook buiten de klas is ICT essentieel voor de kwaliteit van 

onderwijs: leerlingvolgsystemen maken het mogelijk de leeropbrengsten te volgen, een goed CMS 

zorgt ervoor dat de communicatie met ouders en andere belangstellenden professioneel is en altijd up 

to date. 

 

WAT WILLEN WE BEREIKEN 

De systemen waarmee we werken, moeten goed zijn en goed aansluiten bij het gebruik op de 

scholen. Om ICT goed in te kunnen zetten, moeten leerkrachten worden geschoold in het gebruik en 

de mogelijkheden van ICT – zowel in de klas als daarbuiten. 

 

WAT DOEN WE OM DIT DOEL TE BEREIKEN 

In 2013 is een bovenschools ICT-beleidsplan vastgesteld. In 2014 hebben alle scholen dit uitgewerkt 

in een eigen ICT-beleidsplan met visie en plan van aanpak. In de komende jaren ligt de focus op het 

trainen en scholen van het personeel en op het implementeren van een online onderwijsomgeving 

waarbinnen leerkrachten samenwerken en waarbinnen op maat arrangementen samengesteld kunnen 

worden. Daarnaast werken we aan de volledige implementatie en het verbeteren van het gebruik van 

ParnasSys op alle scholen. We borgen de activiteiten door het netwerk van ICT-coördinatoren te 

professionaliseren en een kenniscentrum op te zetten voor onderwijsinhoudelijke vragen. 

 

Concreet werken we aan de volgende acties: 

  

Actiepunt Doelstelling Activiteiten Indicatoren Realisatie 
 

3.1 Visie en beleid Per school komt er een 
visie en plan van aanpak 
vanuit inspiratie en 
draagvlak 

Binnen het 
bovenschoolse (ICT-) 
beleid zetten alle 
scholen een eigen koers 
uit voor de toekomst met 
plan van aanpak 

Elke school heeft een 
ICT-beleidsplan 
 

2015 

3.2 Actualiteit en 
volledigheid 
websites 

Alle scholen hebben en 
houden hun CMS up to 
date, eventueel met 
integratie sociale media 

Laatste scholen stappen 
over op CMS van Qlict 
 
Ondersteuning bij verder 
invullen CMS 
 
 

Alle scholen werken met 
Qlict 
 
Alle scholen hebben 
CMS up to date 

2015 
 
 
2015 
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Actiepunt Doelstelling Activiteiten Indicatoren Realisatie 
 

3.3 ParnasSys Verbeteren gebruik 
ParnasSys op de scholen 

Werkgroep ParnasSys 
oprichten die zich die 
zich o.a. bezighoudt met 
het maken van formats 
binnen Parnassys 
 

Eenduidige formats voor 
alle scholen in 
Parnassys. 
 
 
Alle scholen maken 
gebruik van het 
ouderportaal 
 
Alle scholen maken 
gebruik van het digitaal 
rapport 

2015 
 
 
 
 
2016 
 
 
 
2016 

3.4 Scholing en 
professionalisering 

Verbeteren ICT-
vaardigheden 
leerkrachten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elke school heeft een ICT-
coördinator die ICT-beleid 
op schoolniveau 
ondersteunt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Professioneel gebruik van 
social media tbv 
ouderbetrokkenheid en 
PR 

Trainingen op maat, op 
basis van beleidsplan 
per school: VCPO aan 
Zee, Incompany, C007 
 
 
 
 
ICT-vaardigheden aan 
orde stellen in 
beoordelingsgesprek en 
lesobservatie 
 
Aanwijzen ICT-
coördinator op elke 
school 
 
ICT-coördinatoren 
coachen het schoolteam 
bij plannen van aanpak  
 
 
Incompany training en 
netwerkbijeenkomsten 
voor ICT-coördinatoren  
 
Scholing in de ICT 
netwerken mbt Sociale 
Media 
 

ICT vaardigheden van 
alle leerkrachten zijn 
vergroot  
 
Alle leerkrachten 
beheersen de 21st 
Century Skills 
 
ICT wordt betrokken bij 
beoordeling 
leerkrachten 
 
 
Alle scholen hebben 
ICT-coördinator 
 
 
ICT-coördinator stelt 
met schoolteam visie en 
beleid op vertaalt dit 
naar concrete projecten  
 
Alle ICT-coördinatoren 
nemen deel aan 
netwerkbijeenkomsten 
 
Scholen maken gebruik 
van Sociale Media 

2014-2018 
 
 
 
2018 
 
 
 
2015 
 
 
 
 
2015 
 
 
 
2015 
 
 
 
 
2015-2016 
 
 
 
2016 

3.5 Implementatie 
Share Point  

Documenten kunnen 
gedeeld worden dmv. 
sharepoint-omgeving 

Scholing leerkrachten en 
andere betrokkenen in 
werken met Sharepoint 

Alle medewerkers 
kunnen werken met 
Sharepoint 

2015 

3.6 Middelen:  
goede ICT-
faciliteiten op de 
scholen 

Draadloze netwerken 
functioneren goed 
 
 
 
Keuze en aanschaf 
middelen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aanleg/aanpassen 
draadloze netwerken, 
geschikt voor tablets en 
laptops 
 
Experimenteren met 
inzet tablets op school; 
aanschaf van iPads en 
accessoires  
 
 
Per school keuze maken 
voor juiste middelen 

Alle scholen zijn 
voorzien van draadloos 
netwerk 
 
 
11 scholen 
experimenteren met 
iPads, 2 scholen met 
Snappet, 1 school met 
camera’s 
 
School maakt keuze 
middelen in 
schooljaarplan 

2015 
 
 
 
 
2015 
 
 
 
 
 
2016 
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6.4 IDENTITEIT EN PR 
Uitdragen waar we voor staan 

 

De komende jaren willen we onze christelijke scholen goed op de kaart zetten, zodat ouders een 

bewuste keuze voor onze scholen kunnen maken. We dragen uit dat we staan voor christelijk 

onderwijs, dat we een lerende gemeenschap zijn en dat passend onderwijs naadloos aansluit bij onze 

visie. 

 

ONTWIKKELINGEN 

Om de kwaliteit en bereikbaarheid van het onderwijs te waarborgen in een tijd van dalende 

leerlingenaantallen, verkennen we de mogelijkheden voor samenwerking met partners in de regio. 

Identiteit is een belangrijk aandachtspunt bij deze gesprekken. 

 

WAT VINDEN WIJ BELANGRIJK 

Wij willen de christelijke scholen goed op de kaart zetten, zodat ouders een bewuste keuze voor onze 

scholen kunnen maken.  

 

WAAR WILLEN WE AAN WERKEN 

Een belangrijk speerpunt voor de komende jaren is de dialoog in de eigen organisatie over de invulling 

van de christelijke identiteit. In onze communicatie-uitingen maken we onze waarden en normen 

concreet. In onze communicatie hebben we aandacht voor de dialoog. In de dialoog kunnen we elkaar 

vinden en elkaar ontmoeten. Kwetsbaarheid en leren van elkaar zijn daarin centrale woorden. Dialoog 

in de communicatie naar kinderen toe, naar ouders, naar collega’s, naar externen rondom de school. 

We streven daarnaast naar communicatie met ouders via de website. 

 

WAT DOEN WE OM DIT DOEL TE BEREIKEN 

Identiteit wordt (opnieuw) een belangrijk gespreksonderwerp in alle schoolteams. Op basis hiervan 

stellen wij een ‘identiteitsdocument’ op en maken wij plannen om nog beter dan nu uit te dragen waar 

wij voor staan. Wij stellen een stappenplan op met aandachtspunten voor het waarborgen van de 

christelijke identiteit op samenwerkingsscholen. Daarnaast werken wij aan het verbeteren van de 

externe communicatie van scholen in het algemeen: up to date websites en een beter gebruik van 

mail, ouderportaal en sociale media. 

 

Concreet werken we aan de volgende acties: 

Actiepunt Doelstelling Activiteiten Indicatoren Realisatie 
 

4.1 Bespreken 
identiteit 

Helder en gedeeld beeld 
van christelijke identiteit 
VCPO NG 
 
 
 
 
 
 
 
 

Invulling van christelijke 
identiteit en de hieruit 
volgende waarden en 
normen bespreken in de 
schoolteams 
 
Opstellen 
‘identiteitsdocument’ 
 
Update onderdeel 
‘identiteit’ in formulier 
beoordelingsgesprek 
 
Opstellen voorstel 

omgang met identiteit in 

benoemings- en 

plaatsingsbeleid 

In alle schoolteams is 
gesproken over 
invulling identiteit 
 
 
 
Identiteitsdocument 
besproken in DO 
 
Beoordelingsformulier 
vastgesteld 
 
 
Benoemings- en 
plaatsingsbeleid 
vastgesteld 

2015 
 
 
 
 
 
2015 
 
 
2015 
 
 
 
2016 
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Actiepunt Doelstelling Activiteiten Indicatoren Realisatie 
 

4.2 Waarborgen 
identiteit op 
samenwerkingsscholen 

Afspraken over invulling 
en waarborgen 
christelijke identiteit op 
samenwerkingsscholen 

Uitwerken ‘spoorboekje’ 
hoe te komen tot 
samenwerkingsschool 
 
Voorlichting voor 
ouders/verzorgers 
organiseren over 
identiteit op 
samenwerkingsscholen  
 

Stappenplan 
opgesteld 
 
 
Voorlichting 
georganiseerd 

2015 
 
 
 
2015 

4.3 Uitdragen 
(christelijke) identiteit 

Beter uitdagen 
(christelijke) identiteit 

Uitwerken voorstel hoe 
identiteit uit te dragen 

Voorstel besproken in 
DO 
 
Scholen verwoorden 
omgang met identiteit 
in schoolgids en op 
de website van de 
school 

2015 
 
 
2016 

4.4  Externe 
communicatie 

Scholen verbeteren hun 
externe communicatie 

Scholen geven in 
schooljaarplan aan hoe 
ze omgaan met externe 
communicatie en PR 
 
Actualiseren 
communicatieplan op 
gebied van mailverkeer, 
ouderportaal, 
ParnasSys, social 
media 

Communicatie 
benoemd in alle 
schooljaarplannen 
 
 
Communicatieplan is 
geactualiseerd 
 
Scholen maken 
gebruik van social 
media 

2015 
 
 
 
 
2015 
 
 
2016-2017 
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6.5 FINANCIËN 

Werken aan een duurzaam gezonde bedrijfsvoering 
 

VCPO NG hanteert als uitgangspunt dat de inzet van financiële middelen volgend is aan het beleid. 

Uiteraard moet dit wel gebeuren binnen een sluitende begroting.  

 

ONTWIKKELINGEN 

Wij kunnen er niet omheen. Er is sprake van krimp in onze regio en krimp betekent minder leerlingen, 

kleinere scholen en minder geld. Ook de doordecentralisatie van huisvestingsmiddelen (per 1 januari 

2015) zorgt ervoor dat onze financiën onder druk komen te staan.  

 

Er zijn ook positieve berichten: nieuwe wetgeving maakt de vorming van samenwerkingsscholen 

gemakkelijker en na fusie van twee kleine scholen behoudt het schoolbestuur nog zes jaar de kleine 

scholentoeslag voor beide scholen. Dit geeft de benodigde financiële ruimte om de fusie goed vorm te 

geven en op een verantwoorde manier personeelsbeleid te voeren. 

  

WAT VINDEN WIJ BELANGRIJK 

VCPO NG hanteert als uitgangspunt dat de inzet van financiële middelen volgend is aan het beleid. 

Uiteraard moet dit wel gebeuren binnen een sluitende begroting.  

 

WAAR WILLEN WE AAN WERKEN 

De komende jaren zal VCPO NG (blijven) sturen op een sluitende begroting. Dit doen we enerzijds 

door waar mogelijk te besparen op de kosten van huisvesting en personeel. Eén van de manieren om 

dit te doen, is het aantal kleine scholen terug te brengen. Daarnaast werken we aan het genereren 

van extra inkomsten. Directeuren worden verantwoordelijk voor hun eigen begroting, waarbij het 

bestuursbureau faciliteert. Deze maatregelen sluiten aan bij de notitie ‘De opmaat voor een sluitende 

begroting in 2018’. 

 

WAT DOEN WE OM DIT DOEL TE BEREIKEN 

Samen met schoolbestuur Lauwers en Eems, ouders en gemeenten bespreken wij de gewenste 

toekomstige spreiding van scholen in het gebied. Een laatste tussenstand van dit proces is 

weergegeven in de notitie ‘Toekomstscenario III’. In de komende jaren zullen we een aantal kleine 

scholen samenvoegen of sluiten. We onderzoeken daarnaast de mogelijkheden om onze 

inkomstenstroom te vergroten: door verhuur van leegstaande lokalen, maar bijvoorbeeld ook door de 

cursussen van VCPO aan Zee open te stellen voor leerkrachten van andere besturen. Om directeuren 

in staat te stellen de verantwoordelijkheid voor hun eigen begroting te dragen, organiseren we voor 

scholing en coaching op het gebied van financiën en onderzoeken we de mogelijkheid voor het 

aanstellen van een controller. 
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Concreet werken we aan de volgende acties: 

Actiepunt Doelstelling Activiteiten Indicatoren Realisatie 
 

5.1 Kosten 
terugbrengen 

Terugbrengen aantal 
kleine scholen 
 
 
 
 
 
 
 
Terugbrengen 
inkoopkosten 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terugbrengen 
overheadkosten 
 
 
 
 
 
Stimuleren vrijwillige 
uitstroom personeel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Efficiëntere inzet 
personeel 

Uitwerken 
Toekomstscenario III 
 
Sluiting/samenvoeging 
scholen in overleg met 
Lauwers en Eems / 
Marenland 
 
 
Inventariseren 
contracten met 
leveranciers, 
onderhandelen over 
inkoopprijs, 
onderzoeken of er met 
andere besturen 
gezamenlijk kan worden 
ingekocht 
 
Onderzoeken 
bestuurlijke 
samenwerking L&E en 
PCBO Ten Boer 
 
 
 
Flankerend beleid 
ontwikkelen m.b.t. 
uitstroom (zoals 
stimuleren uitstroom en 
deeltijdontslag; 
deeltijders < 2 dgn. 
gericht benaderen voor 
uitstroom) 
 
Aansluiting bij regionaal 
transfercentrum 
 
Onderzoek wijziging 
managementstructuur 
(clusterdirecteuren en 
locatieleiders) 
 
Leerkrachten bijscholen 
op bewegingsonderwijs 
 
 
IB’ers krijgen 
bovenschoolse 
aanstelling en extra 
taken (LGF-begeleiding, 
lestaken) 
 
Terugbrengen budget 
Bovenschools 
Ondersteuningsteam 
 
Vaste medewerkers in 
vervangingspool 

Presentatie aan de 
betrokkenen  
 
Herschikking 
scholenaanbod conform 
Toekomstscenario III 
 
 
 
Rapportage met 
resultaten is klaar 
 
Er wordt scherp 
ingekocht 
 
 
 
 
 
Fusie met PCBO Ten 
Boer gerealiseerd 
 
Onderzoekresultaten  
samenwerking  L&E  
bekend 
 
Flankerend beleid is 
ontwikkeld 
 
 
 
 
 
 
 
Loopbaanondersteuning 
aanbieden 
 
Resultaten van het 
onderzoek naar nieuwe 
structuur bekend 
 
 
Op iedere school wordt 
bewegingsonderwijs 
gegeven door daartoe 
bevoegde leerkrachten 
De IB’ers worden 
toegevoegd aan het 
BOOT na sollicitatie  
 
 
 
De kosten komen 
overeen met het budget 
 
 
Gerealiseerd  

2014-2015 
 
 
2019 
 
 
 
 
 
2015-2016 
 
 
2016 
 
 
 
 
 
 
2015  
 
 
2015-2016 
 
 
 
2015-2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
2015-2016 
 
 
2016 
 
 
 
 
2016 
 
 
 
 
2015-2016 
 
 
 
 
 
2018 
 
 
 
2016 
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5.2 Inkomsten 
genereren 

Vergroten 
inkomstenstroom 

Detachering en uitleen 
van vakkundig 
personeel 
 
VCPO aan Zee inzetten 
voor externe trainingen 
 
Meer inzet op PR (meer 
kinderen werven) 

Het RET wordt 
geïnstalleerd samen 
met L&E en Ten Boer  
 
Een 30 tal workshops 
zijn jaarlijks gepland  
 
Website actueel 

2015 
 
 
 
2015-2016 
 
 
2015 

5.3 Sturen op een 
sluitende begroting 

VCPO NG werkt met 
een sluitende begroting 

Scholing directeuren op 
gebied financiën 
 
 
 
 
 
 
 
Onderzoek mogelijkheid 
aanstellen controller 

Directeuren zijn 
geschoold 
 
 
Directeuren zijn in staat 
zelf begroting op te 
stellen en uitgaven te 
monitoren 
 
Besluit genomen 

2014-2015, 
jaarlijks 
vervolg 
 
2016 
 
 
 
 
2016 
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6.6 HUISVESTING 

Adequate schoolgebouwen voor de vragen van deze tijd 

 

Onderwijs van deze tijd stelt eisen aan de schoolgebouwen. De komende jaren werken wij aan een 

huisvesting die past bij de onderwijsvisie van elk van de scholen. 

 

ONTWIKKELINGEN 

Onderwijs van deze tijd stelt eisen aan de schoolgebouwen: meer dan vroeger moeten er ruimtes zijn 

voor zelfstandig en in groepjes werken. Passend onderwijs vraagt om flexibel in te zetten ruimtes voor 

externe ondersteuners zoals fysiotherapeuten of logopedisten. Een toenemend gebruik van ICT 

vraagt om flexibel in te delen onderwijsruimtes waar met leerlingen aan de slag kunnen met laptops en 

tablets.  

 

In de komende jaren zal een aantal scholen als gevolg van dalende leerlingaantallen de deuren 

sluiten. Zoals in de notitie ‘Toekomstscenario III’ is verwoord, streven wij er naar een aantal scholen te 

laten fuseren met andere scholen in de regio. Dat stelt uiteraard ook eisen aan de gebouwen van die 

fusiescholen. 

 

De gemeenten Winsum, De Marne en Eemsmond bouwen de komende jaren nieuwe 

schoolgebouwen. In Leens, Baflo en Winsum gaat het hierbij om integrale kindcentra waarin ook de 

peuterspeelzaal en kinderopvang een plek krijgen; in Uithuizen wordt een Brede School gebouwd 

waar drie scholen onder één dak komen. 

  

Vanaf januari 2015 zijn schoolbesturen verantwoordelijk voor het buitenonderhoud van de 

schoolgebouwen (doordecentralisatie huisvestingsmiddelen); tot nu toe is dat een taak van de 

gemeenten. Dit plaatst het bestuur voor grotere financiële risico’s en stelt eisen aan de 

onderhoudsplanning.  

 

WAT VINDEN WIJ BELANGRIJK 

Wij willen aantrekkelijke gebouwen waar het prettig werken en leren is en waar kinderen voldoende 

ruimte hebben om zich te ontwikkelen. Een veilige, prettige leeromgeving is een voorwaarde om te 

komen tot goede onderwijsprestaties. Wij vinden het belangrijk dat in al onze scholen ruimte voor 

leren buiten het klaslokaal: voor coöperatieve werkvormen, maar ook voor individueel leren.  

 

WAAR WILLEN WE AAN WERKEN 

De komende jaren werken wij aan een huisvesting die past bij de onderwijsvisie van elk van de 

scholen. Daarnaast zal veel aandacht uitgaan naar de huisvesting van scholen die fuseren, en naar 

het maken van goede afspraken met de gemeenten over nieuwbouw of renovatie van oudere 

schoolgebouwen. 

 

WAT DOEN WE OM DIT DOEL TE BEREIKEN 

Per school brengen we in kaart in hoeverre de huidige huisvesting past bij de onderwijsvisie en maken 

we plannen om de gebouwen geschikt te maken voor leren buiten de klas. Met de gemeenten gaan 

we in gesprek over de onderhoudssituatie van de scholen en maken we goede afspraken over de 

financiële afwikkeling van de doordecentralisatie van huisvestingsmiddelen en over de renovatie van 

gebouwen. Ook over nieuwbouw en aanpassing van de gebouwen van fusiescholen gaan we intensief 

met de gemeenten in gesprek. De planning is dat er in 2018 nieuwe scholen zijn gerealiseerd in 

Winsum (dorp), Leens, Baflo/Rasquert en Uithuizen. 
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Concreet zullen we werken aan de volgende acties: 

 

 

  

Actiepunt Doelstelling Activiteiten Indicatoren Realisatie 
 

6.1 Schoolgebouwen 
voor onderwijs van 
deze tijd 

Afstemmen bestaande 
huisvesting op 
onderwijsvisie 
 
 

Per school in kaart 
brengen in hoeverre 
huisvesting past bij 
onderwijsvisie 
 
Plannen voor 
aanpassing 
schoolgebouwen waar 
nodig (maatwerk) 

Onderzoek 
uitgevoerd op alle 
scholen  
 
 
Planning voor 
aanpassingen 
gereed  
 

2016-2017 
 
 
 
 
2015-2019 

6.2 Doordecentralisatie 
huisvestingsmiddelen 

Risico’s 
doordecentralisatie 
minimaliseren 

Risico-inventarisatie 
huisvesting i.v.m. 
doordecentralisatie 
 
Onderhoudsplanning en 
meerjarenbegroting 
 
Afspraken met 
gemeenten over 
vervangen en renoveren 
van gebouwen, 
onderhoudsplanning hier 
op aanpassen 

Inventarisatie 
uitgevoerd 
 
 
Planning gereed 
 
 
Afspraken 
vastgelegd 
 

2016-2017 
 
 
 
2016-2017 
 
 
2016-2017 

6.3 Lagere 
huisvestingslasten 

Terugbrengen 
huisvestingslasten 

Herschikking 
scholenaanbod; sluiting/ 
fusie kleinste scholen 
 
Waar nodig uitbreiding 
gebouwen fusiescholen 

Herschikking 
aanbod conform 
toekomstscenario III 
 
Gebouwen 
fusiescholen 
aangepast aan 
aantal leerlingen 

2018 
 
 
 
2015-2016 
 

6.4 Goede nieuwe 
scholen 

Nieuwe scholen passen bij 
onderwijsvisie 

Nieuwbouw scholen in  
Winsum(dorp), Leens, 
Baflo/ Rasquert en 
Uithuizen 

Nieuwe scholen 
gereed 

2017-2018 
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Bijlage 1.  

Beleidsvoornemens per jaar in een overzicht 
 

  

Algemeen 2015 2016 2017 2018 

1.1 Werken met groepsplannen X X X  

1.2 Implementatie sociaal leerling volgsysteem  ZIEN X    

1.3 Implementatie preventief sociaal- emotionele 

methode 

X X X  

1.4 Inzet vakleerkrachten  X   

1.5  Basisaanbod meer- en hoogbegaafdheid X    

1.6 Plaatsingswijzer groep 8 X    

1.7 Kwaliteitskringen X    

1.8 Audits X  X X X  

1.9 Zorgroutes implementeren X  X   

1.10 Versterken ouderbetrokkenheid X  X X  

     

2.1 Professionele ontwikkeling leerkrachten X    

2.2 Talentmanagement X X   

2.3 Scholingsbeleid en Academie X X X X 

2.4 Leiderschapsontwikkeling X X X  

2.5 Werkdruk en vitaliteit X X   

2.6 Mobiliteit X X   

2.7 Verzuimmanagement X X X X 

     

3.1 ICT visie en beleid X    

3.2 Actualiteit en volledigheid websites X    

3.3 ParnasSys X X   

3.4 ICT scholing en professionalisering X X X X 

3.5 Implementatie share point X    

3.6 Goede ICT faciliteiten op de scholen X X   

     

4.1 Bespreken identiteit X X   

4.2 Waarborgen identiteit op samenwerkingsscholen X     

4.3 Uitdragen (christelijke) identiteit X  X   

4.4 Verbeteren externe communicatie X X X  

     

5.1 Kosten terugbrengen X X   

5.2 Inkomsten genereren X  X   

5.3 Sturen op een sluitende begroting X X X X 

     

6.1 Schoolgebouwen voor scholen van deze tijd X X X X 

6.2 Doordecentralisatie huisvestingsmiddelen X X   

6.3 Lagere huisvestingslasten X X   

6.4 Goede nieuwe schoolgebouwen   X X 
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Bijlage 2.  

SWOT-analyse 

 

Interne analyse: sterke en zwakke punten VCPO NG 

 

De belangrijkste sterke punten van VCPO NG (S) zijn (in willekeurige volgorde): 

 

1. Er is een goede structuur voor ontwikkeling: expertisegroepen,  kwaliteitsgroepen, 

werkconferenties 

2. Er zijn heldere ambities op het terrein van ICT, verwoord in concreet beleidsplan 

3. Er is goed zicht op huisvesting (onderhoudsplanning) 

4. VCPONG is financieel gezond 

5. Er is een visie op minimale schoolgrootte en scholenspreiding in de regio 

6. De onderwijskwaliteit is op orde: alle scholen hebben een basisarrangement, de organisatie heeft 

goed zicht op de onderwijskwaliteit en anticipeert op risico’s 

7. VCPONG is ambitieus en vooruitstrevend.  

 

De belangrijkste zwakke punten of kwetsbaarheden (Z) van VCPO NG zijn: 

 

1. VCPONG heeft veel kleine scholen. Dat brengt risico’s met zich mee op het terrein van 

onderwijskwaliteit en kosten 

2. Een deel van het personeel is onvoldoende professioneel (aandacht nodig voor 

leiderschap/professionalisering, leren van elkaar, afspreken en aanspreken; motivatie om 

professioneel te groeien is onvoldoende; deel leerkrachten onvoldoende computervaardig) 

3. Er is onvoldoende vrijwillige mobiliteit en te weinig instroom van jonge leerkrachten 

4. Er is weinig financiële expertise in de eigen organisatie. Er is weinig begrotingsdiscipline 

5. Niet alle expertisegroepen zijn even effectief, onder meer door gebrek aan ondersteuning vanuit 

het bestuursbureau (identiteit en PR) 

6. De externe communicatie: de websites van de scholen zijn niet uniform en niet altijd up to date 

7. De levensbeschouwelijke identiteit is op vereniging- en schoolniveau onvoldoende helder.  

 

 

Kansen en bedreigingen in de omgeving 

 

De belangrijkste kansen in de omgeving (K) zijn (in willekeurige volgorde): 

 

1. Er is een plan voor herschikking van het onderwijsaanbod in de regio  

2. Mogelijkheden voor samenwerking met Lauwers en Eems en VPCBO Ten Boer (maakt 

herschikking scholen makkelijker + draagt bij aan vermogenspositie) 

3. Meer wettelijke mogelijkheden voor samenwerkingsscholen 

4. Verruiming fusiemiddelen: kleine scholen toeslag blijft na fusie scholen nog 6 jaar behouden 

5. Digitalisering biedt nieuwe mogelijkheden, bijvoorbeeld voor differentiëren in de klas 

6. Passend onderwijs en krimp geven impuls aan samenwerking met ketenpartners (gemeenten, 

jeugdzorg, CJG)  

 

De belangrijkste bedreigingen (B) zijn: 

  

1. Krimp (kleine scholen worden nog kleiner, dus de risico’s voor kwaliteit nemen toe; minder 

formatie nodig, meer leegstand, minder inkomsten) 

2. Passend onderwijs (Vraagstuk: kunnen alle scholen juiste ondersteuning bieden? Hogere 

werkdruk?) 



30 
 

3. Wijziging ontslagrecht en nieuwe CAO in combinatie met verhoging pensioenleeftijd: mensen 

moeten langer doorwerken, er zijn minder mogelijkheden voor vervroegd uittreden en ontslag 

wordt moeilijker 

4. Doordecentralisatie huisvesting: schoolbesturen worden verantwoordelijk voor buitenonderhoud 

van de schoolgebouwen, maar krijgen hiervoor een beperkt budget 

5. Er is onrust onder ouders en personeel over passend onderwijs, krimp, mogelijke fusies / 

scholensluitingen 

 

 

Confrontatiematrix: Wat zijn de opgaven? 

 

Sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen kunnen met elkaar in verband worden gebracht in 

een zogenaamde ‘confrontatiematrix’. Hieruit blijkt in één oogopslag wat de strategische vraagstukken 

zijn voor de komende periode.  

 

 
AANVALLEN:  

Kans x sterk punt (gebruik maken van sterk punt om kans te benutten) 

 

 Meer gebruik maken van digitale mogelijkheden om leerlingen voor te bereiden op veranderende 

maatschappij (21st century skills) (S2 + K5) 

 

 Continu werken aan kwaliteit: Elke dag een beetje beter  

(S1 + S5 + K1 + K2 + K3 + K4) 

 

BIJSTELLEN:  

Kans x zwakte/kwetsbaarheid (zwakte oplossen, om gebruik te kunnen maken van kans) 

 

 Personeel klaarstomen voor het onderwijs van de 21e eeuw (Z2 + K5) 

 

 Professionalisering organisatie (door samenwerking op bestuursniveau)(Z4 + Z5 + K2) 

 

 Toewerken naar schaalvergroting (Z1 + K1 + K2 + K3) 

 

 Werken aan een heldere identiteit, ook in samenwerkingsscholen (Z7 + K1 + K2 + K3) 
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AANDACHT: 

Bedreiging x sterk punt 

 

 Behoud van kwaliteit in tijden van toenemende druk (S6 + B1 + B2 + B3) 

 

 Behoud financieel gezonde positie (S3 + S4 + B1 + B4) 

 

RISICO:  

Bedreiging + zwakte/kwetsbaarheid 

 

 Personeel beter toerusten om kwaliteit te (blijven) bieden (Z2 + Z3a + Z3b + B1 + B2 + B3) 

 

 Personeel fit en vitaal houden (Z2 + Z3a + Z3b + B1 + B2 + B3) 

 

 Kosten reduceren (Z1 + Z4 + B1 + B4) 

 

 Beter communiceren over aanstaande veranderingen (Z6 + B5) 

 

 Goed vormgeven van passend onderwijs op alle scholen (dus ook de kleine..) (Z1 + B2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verschillende combinaties leiden tot vergelijkbare opgaven. De centrale vraagstukken 

voor de komende jaren zijn deze: 

 

- Behoud en verdere verbetering van de onderwijskwaliteit 

- Goed werkgeverschap: personeel professionaliseren en vitaal houden 

- Identiteit verstevigen en uitdragen 

- Werken aan een duurzaam gezonde bedrijfsvoering  

 


