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Reiswijzer
Dit Koersplan is bestemd voor alle medewerkers van Eenbes Basisonderwijs,
ouders en netwerkpartners. Het plan
geeft de richting aan voor de komende
jaren, samen gaan we op reis. Onze
reisgenoten:
• Kinderen
• Ouders
• Leerkrachten
• Partners in kinderopvang en
peuterspeelzaalwerk
• Gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad (GMR)
• Raad van Toezicht
• Gemeenten

De inleiding Wie gaat er mee op
reis schetst de context: welke
veranderingen zien we om ons heen?
En wat betekenen die voor ons
onderwijs? In hoofdstuk 1 benoemen
we de kernwaarden van Eenbes
Basisonderwijs. Hoofdstuk 2 beschrijft
onze koers van 2015 tot 2019: Kansrijk
invoegen. In hoofdstuk 3 lees je wat er
meegaat in de rugzak voor Onderwijs en
Ontwikkeling, Personeel en Organisatie,
Facilitaire zaken en Financiën.
In hoofdstuk 4 schetsen we onze
kwaliteitszorg en prestatie-indicatoren.

3

4

Voorwoord

Breed gedragen koers

Met enthousiasme presenteert Eenbes Basisonderwijs het
Koersplan voor de periode 2015-2019. Vanaf november 2014
hebben medewerkers uit de hele organisatie gewerkt aan dit
plan: een reisgids waarmee we samen op weg gaan naar een
kansrijke toekomst, leerlingen én leerkrachten.
Ons Koersplan geeft aan welke richting
we ingaan met ons onderwijs, onze
medewerkers en de bedrijfsvoering.
Hoe de bestemming er precies uitziet, zal
de toekomst uitwijzen. Ook de reisroute
zal soms een verrassing zijn. Te land, ter
zee of in de lucht; binnen de bestuurlijke
kaders is iedere school vrij om zijn eigen
route te kiezen. Eén ding weten we zeker:
we komen als groep aan en genieten met
trots van onze bestemming.

Kansrijk invoegen
Alles wat wij doen, doen wij voor de
kinderen. Zodat zij bij ons een zachte
landing maken en kansrijk invoegen op
hun school – en later in de maatschappij
van de toekomst. Medewerkers van
Eenbes Basisonderwijs zetten zich
met hart en ziel in om kinderen te
begeleiden bij hun leerroute en hun reis
naar volwassenheid. Op onze scholen
creëren wij een omgeving waar talenten

van kinderen de ruimte krijgen om te
groeien. Wij helpen kinderen hun weg te
vinden, door kansen te zien, te creëren
en te grijpen.

Keuzes van vandaag en morgen
Het Koersplan geeft houvast bij de
keuzes van vandaag en morgen. Directeuren, leerkrachten, leerlingen, ouders
en samenwerkingspartners geven de
komende jaren samen invulling aan de
koers. Het College van Bestuur en de
staf stimuleren de uitvoering, dragen
eraan bij en zij volgen de resultaten.

Samen op reis
Bijzonder is dat we – voor het eerst
– ouders van iedere school hebben
betrokken bij het Koersplan. Ook
leerlingen hadden een inbreng;
aan de kinderraden van de scholen
vroegen we wat zíj belangrijk vinden.
Die vraag stelden we ook aan onze
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belangrijke partners: kinderopvang en
peuterspeelzalen. En natuurlijk aan de
leerkrachten, de GMR en de Raad van
Toezicht. De benadering is met recht
‘bottom-up’ te noemen: ieder team
leverde een bijdrage die uiteindelijk
heeft geleid tot de beschrijving van het
‘waarom’ van Eenbes Basisonderwijs en
van het ‘wat’: onze beloften aan kinderen
en ouders. Interne expertisegroepen
hebben vervolgens de beleidsstrategie
geformuleerd met alle verzamelde input:
een rijke oogst. Met het ‘hoe’ gaan de
schoolteams de komende jaren op hun
eigen manier aan de slag. Het Koersplan is
voor ons allemaal het kompas.
Goede reis!
Wim Klaassen
College van Bestuur
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Inleiding

Wie gaat er
mee op reis?
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Kinderen van nu groeien op in een wereld die steeds sneller
verandert. Wie dacht er 12 jaar geleden aan tablets? Wie had
12 jaar geleden een televisie zonder bak aan de achterkant?
In iedere studeerkamer stond een computer: een grote
monitor met daarnaast een nog grotere kast. Nu maken we
apparaten die zelfdenkend zijn zoals robotstofzuigers en
slimme koelkasten. De ene ontdekking volgt de andere op –
voor onze kinderen is het de normaalste zaak van de wereld.
Ook de arbeidsmarkt verandert snel:
we zien hele bedrijfstakken wegvallen,
zelfs die waarvan iedereen dacht dat ze
onlosmakelijk met ons verbonden waren.
Een voorbeeld is wel de gloeilamp van
Philips, opgevolgd door LED. Waar ooit
klassieke productie-bedrijven stonden,
staan nu vaak hoogwaardige technologische instituten.

Nieuwe vaardigheden
Was er ooit het beeld dat alles groter en
sneller moest, nu zien we de vraag naar
duurzaamheid. Naast de kwaliteiten
die we vroeger nodig hadden, krijgen
andere en nieuwe competenties een
steeds belangrijkere plaats. Dit zijn de
vaardigheden die kinderen dagelijks nodig
hebben om goed te kunnen functioneren
in de 21ste eeuw.

organisatie kunnen verbeteren, zullen
we dit doen. We merken een duidelijke
behoefte om onze fundamenten te
verstevigen en te verankeren in ons toekomstige beleid. Heldere, transparante
kaders voor scholen met betrekking
tot Onderwijs, Personeel, Financiën en
Facilitaire zaken geven richting aan onze
toekomst én stellen de mogelijkheden
en ons speelveld vast.

2015-2019: Kansrijk invoegen

De afgelopen 15 jaar zijn ook de wetenschappelijke inzichten over het menselijk
brein sterk ontwikkeld. De wetenschap
slaagt er meer en meer in te onthullen
hóe wij leren. We weten welke gebieden
in onze hersenen betrokken zijn bij
diverse leerprocessen. Steeds meer
stellingen die lang voor waarheid werden
aangenomen, zijn niet langer houdbaar.
Leren is een ontdekkingstocht. Die levert
het meest op als alle zintuigen worden
aangesproken. Leren is talenten opsporen,
er gebruik van maken, en de hersengebieden activeren die talenten laten
opbloeien. Het leerproces is wederkerig:
een ontdekkingstocht voor leerling en
leerkracht samen, waarbij beiden leren.
Een leven lang.

Onze organisatie is erop gericht uitstekend
onderwijs te verzorgen aan leerlingen
van 4 tot en met 12 jaar, waardoor zij
moeiteloos en kansrijk kunnen invoegen
op één van onze scholen, en later in de
maatschappij van de toekomst. ‘De
maatschappij, dat ben jij.’ Dat wil zeggen:
de toekomstige maatschappij wordt
ook gevormd door de nieuwe generatie
mensen – vanuit hun talent, hun visie op
de toekomst, hun idealen, hun kracht.
Wij willen de kinderen op onze scholen
voorbereiden op het ‘echte leven’, door
ze de waarde van verbinding, wederzijds
respect, vriendschap en zelfreflectie bij
te brengen. Wij bieden waarde(n)vol
onderwijs. Waarden en normen zijn geen
regels, het zijn levensafspraken met jezelf.
Wij leren kinderen naar zichzelf te kijken
en van daaruit de wereld tegemoet te
treden. Zo leren ze te vertrouwen op hun
eigen talenten en hun eigen kracht en
kunnen ze positief meebouwen aan de
maatschappij van de toekomst. Daarmee
heeft kansrijk invoegen een wederkerige
betekenis voor kind en maatschappij.
Bij Eenbes Basisonderwijs worden
kinderen opgeleid voor het leven.

De koers van Eenbes Basisonderwijs

Ons onderwijs in de toekomst

De wereld om ons heen verandert en
Eenbes Basisonderwijs verandert mee.
Nu de termijn van Koersplan 2010-2014
is beëindigd, is het tijd om alles waar we
voor staan opnieuw te bezien en te verbinden. Het goede willen we behouden
en daar waar we ons onderwijs en onze

Eenbes Basisonderwijs wil een organisatie
zijn die oog heeft voor veranderingen.
Onze omgeving mag van ons verwachten
dat wij kinderen aanmoedigen en begeleiden, zodat zij hun talenten ontwikkelen
en zich goed kunnen voorbereiden op
hun toekomst. Een toekomst waarvan

Leren als ontdekkingstocht
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niemand kan zeggen hoe die eruit zal
zien. Wel weten we zeker dat de ontwikkelingen doorgaan. Daarom vinden wij
dat al onze medewerkers pedagogisch
en vakdidactisch uitstekend onderlegd
moeten zijn, zodat ze beschikken over
vaardigheden die passen bij deze tijd.
Dat vraagt van alle medewerkers een
gerichte, continue ontwikkeling van eigen
inzichten en vaardigheden. Door zelf te
blijven leren, bieden zij goed onderwijs
dat past bij individuele leerlingen – óók
leerlingen met een bijzondere leerroute.
Wij gunnen alle leerlingen meer kansen
om in hun eigen groep/omgeving deel te
(blijven) nemen aan het onderwijs dat bij
hen past. Zorg op maat – en samen waar
het kan – moet ertoe leiden dat zij zich
later kansrijk verder ontwikkelen in het
voortgezet onderwijs. Op onze scholen
richten wij ons op het aanleren van kennis
én op vaardigheden zoals samenwerken,
sociaal acteren en mediawijsheid (21st
century skills), zodat kinderen vol vertrouwen hun plaats kunnen innemen in een
omgeving die voortdurend verandert.
Om dit onderwijs te kunnen bieden,
verkennen we andere organisatiemodellen en nemen we – waar dat kan
– afscheid van het leerstof-jaarklassensysteem. We werken minder methodegestuurd en vaker talentgestuurd met
kinderen. De leerroute van de leerling
en de leerkracht staat centraal; met
ieder kind komt een unieke wisselwerking
op gang.
In dit Koersplan beschrijven we hoe we
denken te bouwen aan de brug, terwijl
we eroverheen wandelen. Samen gaan
we op reis. Het Koersplan geeft een
uitdagende en inspirerende richting
aan voor iedereen in onze organisatie,
met ruimte voor ieders talenten en
duidelijkheid over de kaders.
Wie gaat er mee op reis?
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1. Wij zijn Eenbes Basisonderwijs

Kernwaarden
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In de afgelopen koersplanperiode hebben we de kernwaarden
voor onze organisatie vastgesteld. Alle Eenbes-scholen
streven vanuit een betrokken en professionele houding naar
innovatief en resultaatgericht onderwijs. Dat doen zij in nauwe
samenwerking met ouders, kinderen en andere partners.
Eenbes Basisonderwijs staat voor eigentijds onderwijs en maakt gefundeerde
keuzes voor onderwijsvernieuwing.
Onze expertisegroep Onderwijs en
Ontwikkeling volgt elk nieuw project en
zorgt ervoor dat scholen hun kennis met
elkaar delen. Zo blijven we leren, net als
onze kinderen.

Kernwaarden
Eenbes Basisonderwijs is: betrokken,
professioneel, samenwerkend, resultaatgericht en innovatief. In de komende
koersplanperiode gaat het College van
Bestuur de kernwaarden concreet duiden:
wat verstaan we op bestuursniveau
onder de kernwaarden? En wat willen we
ouders, kinderen en medewerkers van

Innovatief

Samenwerkend

daaruit meegeven? De scholen hebben al
eerder betekenis gegeven aan hun eigen
kernwaarden – waaronder de gezamenlijke waarden betrokken en professioneel.
De merkbelofte en kernwaarden zijn
een duurzaam fundament voor onze
organisatie en een houvast voor de
komende jaren.

Samen
vernieuwend
leren

Resultaatgericht
Merkbelofte en
kernwaarden van
Eenbes Basisonderwijs

Betrokken
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Professioneel

9

In de aanloop naar dit nieuwe
Koersplan was de eerste vraag die
we onszelf stelden: ‘Wat is het doel
van ons werk? Waar doen wij het
voor?’ Als duiding van het ‘waarom’
van ons werk en de bijdrage die
wij leveren, kiezen wij voor:
kansrijk invoegen.
Alles wat wij doen, doen wij voor de kinderen.
Zodat zij een zachte landing maken en kansrijk
invoegen nu en later in de maatschappij van
de toekomst. Onder begeleiding van onze
betrokken en professionele leerkrachten leren
zij te vertrouwen op hun eigen talent en kracht.
Kansrijk invoegen is een vloeiend samenspel:
wij creëren een omgeving waar ieder kind de juiste
steun krijgt. De organisatie is ingericht op vele
mogelijke leerroutes en de kinderen zijn vormgevers van hun eigen route. ‘Wij zijn er voor jou’,
geven we de kinderen mee. ‘Wij gaan met je mee
op weg. Je staat er niet alleen voor; wij helpen je
bij het ontwikkelen van jouw unieke talenten.
Wij kijken mee waar je kansen liggen, wij helpen
je te ontdekken waar je goed in bent en dat te
versterken. Dan komt de rest ook in evenwicht.’
Dát bedoelen we met kansrijk invoegen.

De reis en de bestemming
Leren is als reizen: de bestemming lonkt en de
route ernaartoe is minstens zo uitdagend. Dat geldt
ook voor dit Koersplan. Reizen vraagt leiderschap
en groepsverantwoordelijkheid. Want we reizen
weliswaar individueel, per school, maar we willen
als groep aankomen. Onderweg maken scholen
eigen keuzes en zet iedereen zijn kwaliteiten in om
zijn eigen route te bepalen: integraal schoolleiderschap is de drijvende kracht. Schooldirecteuren
hebben het stuur in handen en maken eigen
keuzes binnen de kaders voor onderwijskundig,
personeel en financieel beleid.

2. Koers 2015-2019

Kansrijk
invoegen
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Onderweg hebben we elkaar ook nodig. We halen
de eindbestemming alleen als we het maximale
halen uit de kennis en kunde van de hele groep.
De verbindende schakel tussen de scholen wordt
gevormd door vier expertise-groepen. Zij fungeren
als klankbord voor de domeinen Onderwijs,
Personeel en Organisatie, Financiën en Facilitair.
Zo ontstaat een gezonde balans tussen de autonomie van elke directeur en de meerwaarde van
het gezamenlijke.

Route en voertuig
Hoe de komende jaren er precies gaan uitzien,
zal de toekomst uitwijzen. Afhankelijk van de
omstandigheden onderweg passen we de route
aan of kiezen we het best passende vervoermiddel. Ontwikkelingen in de samenleving –
zoals dalende geboortecijfers of de langetermijn-

gevolgen van passend onderwijs –
hebben invloed op Eenbes Basisonderwijs.
Waar nodig nemen we maatregelen om ons
reisplan aan te passen aan de omgeving.

Vaste afspraken onderweg: 5 kaders
Ons Koersplan is bindend voor ons allemaal:
als Eenbes Basisonderwijs gaan we
samen op reis naar dezelfde bestemming.
Als Eenbes Basisonderwijs maken we keuzes
over de richting. En omdat een organisatie
zonder begrenzing stuurloos is, presenteren
we 5 bindende kaders die de speelruimte
aangeven van scholen, directies en teams.
Deze zijn gedefinieerd door het College
van Bestuur.
De 5 kaders van Eenbes Basisonderwijs
1. Eenbes Basisonderwijs garandeert
een respectvolle, veilige werken leeromgeving.
2. Iedere school is in 2020 onderdeel
van een kindcentrum.
3. Iedere school heeft ten minste
het basisarrangement.
4. Al onze medewerkers hebben
eigentijdse vaardigheden en zijn
breed inzetbaar. Zij nemen deel aan
relevante in- en externe netwerken.
5. Iedere school heeft een sluitende
begroting.

Dit beloven wij voor onderweg
Kansrijk invoegen is het ‘waarom’ van ons
werk. Maar in de dagelijkse praktijk zijn we
vooral bezig met het ‘wat’: wat willen we
laten zien? Wat doen wij concreet om te
zorgen dat ieder kind kansrijk leert? In ieder
geval belooft iedere school 10 dingen:
• Eenbes Basisonderwijs doet 5 beloften
die gelden voor alle scholen.
• Iedere school formuleert 5 eigen beloften.
Zo geven we invulling aan onze verbondenheid én autonomie. In iedere school zien
kinderen en ouders de 10 beloften terug.
Deze geven een goed beeld van wat zij
van de Eenbes-school mogen verwachten.
Voor onszelf zijn de beloften bindend:
bij de start wijzen ze de richting, en aan

het eind van de koersplanperiode
willen we de beloften ingelost hebben.
Ze helpen ons als groep op koers te blijven
richting het reisdoel: kansrijk invoegen
voor ieder kind.
De 5 beloften van Eenbes
1. Jij kunt bij ons leren op de manier
die bij jou past.
2. We helpen jou te ontdekken waar
je goed in bent.
3. Wij zijn trots op jou.
4. Jij leert bij ons wat je nodig hebt,
voor nu én voor jouw toekomst.
5. Bij ons op school kun je veilig
spelen, leren en werken.

Iedere school een unieke reis en route
Elke school van Eenbes, elk team en elke
directie heeft maximale speelruimte om de
5 beloften aan te vullen, zodat ze passen bij
de eigenheid van de school, de populatie
in wijk of dorp en de gekozen uitdaging van
het team. Maar vooral: bij de kinderen van
de school. Bij de schoolspecifieke beloften
is de teamambitie richtinggevend. Deze
schoolspecifieke uitwerking is het eerste
wat elke directeur met zijn team oppakt.
Maximale speelruimte voor iedere
school. De 5 beloften:
1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...

Van ‘waarom’ en ‘wat’ naar ‘hoe’
Nu het ‘waarom’ – kansrijk invoegen – en
het ‘wat’ – de beloften – helder zijn, blijft
het ‘hoe’ over: hoe maken we dit alles
concreet voor kinderen, ouders en leerkrachten? Er zijn vele wegen die naar de
bestemming leiden, we kunnen verschillende routes en voertuigen kiezen.
De ‘hoe’-vraag is zo specifiek, dat alleen
de scholen zelf erop kunnen antwoorden.
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Zij krijgen alle ruimte voor een eigen
invulling. Eén richtinggevend principe
klinkt op alle scholen door. Dat is
onze duurzame merkbelofte Samen
vernieuwend leren. Wat betekent dat voor
onze organisatie?
Voor de kinderen

• Wij creëren kansen om in te voegen.
We zetten ons in voor:
• kinderen die over 10 tot 20 jaar onze
maatschappij vormgeven;
• kinderen met een bijzondere leerroute – wij leren ze te vertrouwen op
zichzelf en te leren op hun manier;
• kinderen met bijzondere talenten –
wij leren ze hun talenten in te zetten
en optimaal te ontwikkelen;
• kinderen die moeite hebben om
sociaal-emotioneel aan te sluiten –
wij leren ze hiermee om te gaan;
• kinderen die van primair naar voortgezet onderwijs gaan – wij leren ze in
te voegen in de volgende leerfase.
Voor de medewerkers

• Leerkrachten maken ruimte om
kinderen te laten ontdekken en
leren, in alle opzichten.
• We richten de organisatie en het
onderwijs flexibel in.
Voor de schooldirecteuren

• Directeuren zorgen voor invoegruimte
voor leerlingen, ouders, leerkrachten en
instanties die de invoegmogelijkheden
kunnen verbeteren. De directeuren:
• maken gebruik van ieders individuele
kwaliteiten;
• werken volgens de principes van
integraal schoolleiderschap;
• leggen verbinding met de kennis en
kunde die in de gehele groep zit;
• nemen deel aan expertisegroepen.

Koersplan als kompas
Tijdens de reis van Eenbes Basisonderwijs
is het Koersplan niet zozeer een TomTom
die strikte aanwijzingen geeft, maar een
kompas dat meerdere mogelijkheden
openlaat. Ruimte voor eigen keuzes
maakt de reis de moeite waard!
11

De goede keuzes maken!
In de voorgaande hoofdstukken
hebben we richting bepaald,
maar ons Koersplan is daarmee
nog niet af. Voor essentiële
onderdelen willen we preciezer
weten wat de reis van ons
vraagt, wat we onderweg –
en eenmaal gearriveerd –
nodig hebben. Bij de kinderen,
ouders, leerkrachten,
partners en Raad van Toezicht
hebben we input opgehaald
die de expertisegroepen
hebben meegenomen in hun
beschouwingen.
In de komende paragrafen gaan we in op de
volgende domeinen:
•
•
•
•

3. Mee in de rugzak

Onderwijs en Ontwikkeling
Personeel en Organisatie
Facilitaire zaken
Financiën, planning & control

Wat is nodig
voor een
onvergetelijke reis?
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3.1 Onderwijs en Ontwikkeling
De wereld ontdekken
Onder begeleiding van de expertisegroep Onderwijs en Ontwikkeling leggen
we de komende jaren nadruk op onderzoekend leren en de vaardigheden
van de 21ste eeuw (21st century skills). Omdat Eenbes Basisonderwijs staat
voor Samen vernieuwend leren zijn deze vaardigheden essentieel in ons
eigentijds en toekomstbestendig onderwijs: wij bereiden kinderen voor op
hun toekomst. Daarbij is mediawijs zijn een belangrijk onderdeel.
Dit geven wij de kinderen mee:

Het is jouw reis
Wij zien dat jij je op je eigen manier
ontwikkelt en je mag van ons jezelf zijn.
Dat betekent dat wij ervoor zorgen dat je
bij ons kunt leren op een manier die bij
jou past. Wij sluiten aan op jouw ondersteunings- en ontwikkelingsbehoeften.
We kijken dan ook naar jouw leertempo
en leerstijl. We bieden je leerstof aan, op
niveau, op basis van jouw ontwikkeling.
Onze leerkrachten hebben hoge verwachtingen van je. Er is ruimte voor de ontwikkeling van jouw talent.

Jij bepaalt mede je reisdoel
We helpen je ontdekken waar je goed in
bent. Het eigenaarschap voor het leren
ligt dus mede bij jou. Onze leerkrachten
en scholen bieden je een breder aanbod
dan de traditionele leer- en zaakvakken.
We zien de basiskennis en -vaardigheden
als het fundament waarop wij samen
met jou bouwen aan de ontwikkeling van
jouw talent. De focus van de leerkracht
ligt daarbij op wat jij wél kunt. We praten
regelmatig met jou en je ouders over

jouw ontwikkeling in brede zin, over jouw
leerdoelen, en over hoe je het leren bij
ons beleeft.

nieuwe toepassingen voor te bedenken.
Je leert dus creatief omgaan met jouw
kennis en vaardigheden.

Ga je naar verre oorden of blijf je
dichter bij huis: we geloven in jou

Op reis? Safety first

Wij zijn trots op jou. Onze leerkrachten
hebben hoge verwachtingen en laten
dat aan jou en je ouders weten. Onze
leerkrachten beoordelen jou op basis van
jouw leerlijn – en over het brede aanbod.
Ze zorgen voor een positief pedagogisch
klimaat in de groep en op school. Ze gaan
uit van verschillen tussen leerlingen.
Die mogen er zijn. Veiligheid en een
positieve benadering hebben een grote
invloed op hoe jij je voelt.

Met een goedgevulde rugzak
kun je alle reizen maken
Wij garanderen dat je van ons een goede
basis meekrijgt, zowel in kennis als in de
creatieve vakken. Wij beloven dat je bij ons
vaardigheden leert, voor nu en voor jouw
toekomst. We werken met jou aan de vaardigheden voor de 21ste eeuw. Wij stimuleren
je om niet alleen datgene wat je geleerd
hebt te kennen toe te passen, maar er ook
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Wij beloven dat je bij ons op school
veilig kunt spelen, leren en werken.
Iedere Eenbes-school is voor jou een
veilige haven. Wij doen dat door jou
serieus te nemen, te zorgen dat jij een
plek hebt, dat er volwassenen zijn die
jij kunt vertrouwen. En als het nodig is,
beschermen we jou. We willen dat jij je
vrij voelt om te zijn wie je bent bij ons
op school.

Beloften aan kinderen waarmaken
Bovenstaande beloften maakt Eenbes
Basis-onderwijs waar door 21st century
skills te stimuleren, te werken volgens
de principes van onderzoekend leren, en
door kinderen creatief te leren omgaan
met hun kennis en vaardigheden – volgens
de taxonomie van Bloom. In de volgende
alinea’s volgt een korte omschrijving van
de theoretische achtergronden.
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De 21st century skills
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3.1 Onderwijs en Ontwikkeling
De wereld ontdekken
(vervolg)

Ictgeletterdheid

Creativiteit

Samenwerken

Om het samenwerken te stimuleren, zetten
veel teams van Eenbes Basisonderwijs
coöperatieve werkvormen in. De nadruk
bij de vaardigheid samenwerken ligt vooral
op de kwaliteit ervan. Hebben kinderen een
gedeelde verantwoordelijkheid voor hun
werk? Dan leren ze belangrijke samenwerkingsvaardigheden zoals onderhandelen,
taken verdelen, luisteren naar ideeën en
kennis van anderen, en kennis integreren
in een samenhangend geheel. Ze hebben
elkaar nodig om tot een resultaat te komen.
Creativiteit

Creativiteit is het vermogen om nieuwe
ideeën, benaderingen en oplossingsstrategieën te bedenken. Wat vraagt het
van kinderen? Effectieve en efficiënte
technieken om op ideeën te komen,
toegepaste verbeeldingskracht, buiten
gebaande paden gaan, los durven van
het bekende, expres iets anders doen,
vindingrijkheid, nieuwsgierigheid, een
onderzoekende houding, anders durven
zijn. Veel scholen van Eenbes werken met
DenkBeelden: een vernieuwende methode
die de 21st century skills stimuleert,
bijvoorbeeld creatief brainstormen.

Communiceren

In de klas communiceren we de hele dag.
We zijn continu bezit met ‘het effectief en
efficiënt overbrengen en ontvangen van
een boodschap’. Wat vraagt deze vaardigheid van leerlingen en leerkrachten? Dat
we op verschillende manieren doelgericht
informatie met anderen uitwisselen,
luisteren, de kern van een boodschap
herkennen, effectief voorwaarden stellen,
duidelijk zijn, ruis voorkomen, zichtbaar
en vindbaar zijn.
Probleemoplossend denken

Hoe vind je een oplossing voor een
probleem? Hoe rond je een taak af
zonder instructies over de aanpak?
Hoe maak je een complex product dat
voldoet aan vooraf gestelde eisen?
Bij probleemoplossende leeractiviteiten
ontwikkelen kinderen hun vindingrijkheid
en creativiteit. Hoe ‘echter’ het probleem,
hoe hoger het leerrendement. Leerlingen
en leerkrachten gaan samen op weg om
vraagstukken te signaleren en analyseren,
nieuwe oplossingsstrategieën te bedenken
en selecteren, samen te werken, krachten
te bundelen én hindernissen en successen
te evalueren.
Kritisch denken

Kritisch denken is het vermogen om
onafhankelijk van anderen een eigen
visie of mening te formuleren.
Deze vaardigheden is voor leerkrachten
minstens zo belangrijk als voor leerlingen.
Er komen cognitieve processen aan te
pas: analyseren, vergelijken, concluderen,
interpreteren, evalueren, synthetiseren.
Verder vraagt deze vaardigheid om
bewustwording van je eigen handelen,
zelfreflectie, het vermogen om kritisch
naar jezelf te kijken, en onafhankelijkheid.

Ict-geletterdheid

Kinderen streven ons vaak voorbij in het
omgaan met nieuwe apps en technologie.
Voor Eenbes Basisonderwijs is het van
belang dat leerkrachten de ontwikkelingen
net zo snel bijbenen als de kinderen.
In ict-geletterdheid komen ‘technische
geletterdheid’ en ‘informatievaardigheden’
samen. Hoe analyseer en selecteer je
gepaste media- en ict-bronnen? En hoe
communiceren we in de maatschappij
met de huidige technologie? We leren het
onze kinderen, en blijven zelf ook leren.
14

Sociale en culturele vaardigheden

Bij Eenbes Basisonderwijs vinden we
het belangrijk samen te leren, werken
en leven met mensen van verschillende
etnische, sociale, organisatorische
en politieke achtergronden. Deze
vaardigheid vraagt om respect en kennis
van algemene omgangsnormen, een open
mind, de wil om te ontdekken en van
elkaar te leren.

Eigenschappen van onderzoekend leren
Naast de 21st century skills werken we volgens de principes van onderzoekend leren: we stimuleren
leerlingen om zelf actief kennis te vergaren door vragen te stellen en door onderzoek te doen om
tot oplossingen te komen. Zo ontwikkelen ze een onderzoekende houding: een goede basis om later
hun toekomst en de maatschappij vorm te geven.
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Taxonomie van Bloom
Wanneer onze leerkrachten de taxonomie van Bloom bewust toepassen, helpen we onze
leerlingen een beroep te doen op ‘het hogere denken’. Bloom onderscheidt 6 niveaus:
onthouden, begrijpen, toepassen, analyseren, evalueren en creëren. Hoe hoger het niveau,
hoe hoger het kennisniveau waarop een beroep wordt gedaan.

Creëren

Nieuwe ideeën, producten of gezichtspunten genereren
Ontwerpen, maken, plannen, produceren, uitvinden, bouwen

Evalueren

Motiveren of rechtvaardigen van een besluit of gebeurtenis
Controleren, hypothetiseren, bekritiseren, experimenteren, beoordelen

Analyseren

Informatie in stukken opdelen om de verbanden en relaties te onderzoeken
Vergelijken, organiseren, uit elkaar halen, ondervragen, vinden

Toepassen

Informatie in een andere context gebruiken
Bewerkstelligen, uitvoeren, gebruiken, toepassen

Begrijpen

Ideeën of concepten uitleggen
Interpreteren, samenvatten, hernoemen, classificeren, uitleggen

Onthouden

Informatie herinneren
Herkennen, beschrijven, benoemen
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3.2 Personeel en Organisatie
Wie hebben we nodig voor onze reis?
Onder begeleiding van de expertisegroep Personeel en Organisatie leggen
we de komende jaren nadruk op passie, lef, teamwork, eigenaarschap en
het ontwikkelen van een professionele leergemeenschap. Elkaar blijven
ontmoeten is essentieel.
Wij zijn trots op onze leerkrachten. De
leerkracht doet ertoe. Leerkrachten zijn het
menselijk kapitaal en leveren een bijdrage
aan de successen van de kinderen. Sterker
nog: zij zijn de sleutel tot succes. Zij kunnen
de beloften van Eenbes waarmaken.
Tegelijkertijd zijn de beloften van Eenbes
ook van toepassing op de leerkracht; ze zijn
nodig om het kwaliteitsniveau te bereiken
waar we op koersen. Onze beloften kunnen
we alleen waarmaken, als we werken met
leerkrachten die vanuit hun passie werken
en lef tonen.

Lesgeven is teamwork
Alle leerkrachten bij Eenbes realiseren zich
dat ze het primaire proces niet uitsluitend
op eigen kracht kunnen managen. Lesgeven
is teamwork. Met collega’s, directie en
andere professionals creëren we samen
een optimale leeromgeving voor de
kinderen. Bijvoorbeeld samen met een
orthopedagoog, een medewerker van
de voor- en naschoolse voorzieningen,
een onderwijsassistent en een conciërge.
Daarnaast halen we bagage op bij collega’s
van andere scholen, opleiders zoals de pabo
en andere externe partners.

Ruimte voor lef en passie
We vinden het belangrijk dat onze leerkrachten focus hebben én houden op het
onderwijs aan de kinderen. Zij willen graag
een leerkracht die er elke dag weer zin in
heeft. Ouders vertrouwen hun kinderen
toe aan de leerkracht. Om deze focus waar
te maken, is ruimte nodig. Ruimte voor lef
en passie, ruimte om te leren met elkaar en
ruimte om zorg te dragen voor een veilige
werkomgeving. Die ruimte bieden we door
opleiding en door een expertisenetwerk als
podium voor ontmoeting en uitwisseling.

Eigenaarschap
De leerkracht heeft een professionele
werkhouding. Ook creëert elke leerkracht
een veilige omgeving voor zijn collega’s.
Leerkrachten zijn aanspreekbaar op hun
gedrag. Door een kwetsbare houding te
laten zien, bieden zij ruimte aan de ander
om dat ook te durven. Eigenaarschap van
de leerkrachten betekent dat de leerkracht
verantwoordelijkheid neemt voor die
veilige omgeving. In de rugzak van alle
leerkrachten zitten goede communicatieve
vaardigheden – belangrijke succesfactoren
voor de beloften.

Professionele leergemeenschap
De leerkrachten moeten zijn toegerust met
de juiste instrumenten en competenties,
zodat ze goed kunnen presteren. Eenbes
ontwikkelt om die reden een professionele
leergemeenschap. Intern door verbinding te
leggen tussen alle beschikbare kennis en
kunde (en die beter te omsluiten), en extern
door open te staan voor leerprogramma’s
en vaardigheden van partners. De leerkracht mag verwachten dat hij gebruik
mag maken van maatwerkopleidingsprogramma’s en we dagen hem uit om zelf
te halen, te brengen, te delen en te geven.
Andersom verwacht Eenbes Basisonderwijs
dat leerkrachten voldoen aan de kwaliteitseisen. Deze worden voor alle medewerkers
getoetst in de gesprekkencyclus. Elk jaar is
er een functionerings- of beoordelingsgesprek. Wij vertrouwen op het vakmanschap van elke medewerker. De eisen
die gekoppeld zijn aan de verplichte
(her)registratie als schoolleider en als
leerkracht beschouwen we als ondergrens. Onze leerkrachten zijn toegerust
op eigentijds en toekomstgericht lesgeven. Ze zijn thuis in mediatoepassingen,
ict en digitale onderwijsmiddelen en
blijven voortdurend up to date.

Elkaar ontmoeten
Naast het formele gesprek dient er ook
informeel contact te zijn. Door elkaar
te ontmoeten, elkaar te leren
kennen, versterkt het lerend
vermogen van individuen,
teams en organisatie.
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Ontmoet elkaar! Informeel op de eigen
school, maar ook tijdens bijeenkomsten in
netwerken.

Werkbelasting en middelen
Investeren in veiligheid en leren beschouwen we als onze opdracht. We slagen
daarin, als de werkbelasting realistisch is
en bewaakt wordt door de leerkracht zelf
en de omgeving. De ontwikkeling van de
leerkracht is voortdurend in balans met de
beschikbare middelen: leerkrachten kunnen
pas voldoen aan de eisen die Eenbes Basisonderwijs stelt, als daarvoor de middelen
beschikbaar zijn. Deze middelen staan in
dienst van het primaire proces: de leerkracht is de sleutel tot succes in een team.

Integraal personeelsbeleidsplan
We willen met bovenstaande bouwstenen
ons personeelsbeleid eigentijds inrichten.
Naast de aandacht voor de afzonderlijke
elementen, vinden we het belangrijk om
de samenhang te blijven zien. Daarin
voorziet een Integraal personeelsbeleidsplan (IPB) dat in deze koersplanperiode van
kracht wordt.
Eenbes zet de leerkracht in zijn kracht.
We vragen veel van onze mensen, onze
kinderen verdienen dat. Daarbij komt dat
de krimp zich naar het laat aanzien stevig
doorzet. In de loop van de koersplanperiode verwachten we dat op onze
scholen ruim 500 leerlingen minder
onderwijs genieten dan in 2015. Dit doet
een extra beroep op flexibiliteit, brede
inzetbaar en mobiliteit van medewerkers.
Deze zaken geven we een belangrijke plek
in ons personeelsbeleid:
• We garanderen een gezond en plezierig
leer- en werkklimaat, door aandacht te
hebben voor de persoon in de groep.
Of dit nu de klas, een team of een lokaal
beraad is.
• Er zijn voldoende uitdagende scholingsmogelijkheden en ontmoetingsmomenten.
• Mobiliteit is een vanzelfsprekendheid.
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3.3 Facilitaire zaken
Onze reisuitrusting
Onder begeleiding van de expertisegroep Facilitaire zaken leggen we
de komende jaren nadruk op ontmoeting en kwaliteitszorg: belangrijke
voorwaarden voor een succesvolle reis.
Onze reis vraagt om een goede conditie
en de beste hulpmiddelen in onze rugzak.
Eenbes Basisonderwijs neemt een proactieve rol op zich om samen met leerlingen,
ouders, leerkrachten, schoolleiders,
relevante partners en leden van de Raad
van Toezicht op reis te gaan. Met aandacht
voor gezamenlijkheid en eigenheid.
We kennen onze reisgenoten: hun talenten,
wensen en verwachtingen, inbreng, visie
en zienswijze op primair onderwijs aan
leerlingen. We kennen de werkplek en
de werkomstandigheden van onze reisgenoten en weten elkaar goed te vinden.
De komende jaren willen we elkaar met
regelmaat formeel en informeel ontmoeten. Niet alleen samen aftrappen
bij de start, maar daarna ook samen de
finish bereiken. Onderweg komen we
elkaar tegen en stemmen we af.

Facilitaire randvoorwaarden
Om goed uitgerust en toegerust op weg
te gaan, omschrijven we enkele randvoorwaarden:
• Het College van Bestuur en de expertisegroepen zijn dienend aan het primaire
proces in de klas.
• Wij werken projectmatig en planmatig
met bijbehorende, toereikende budgetten, we hebben en houden het overzicht.
• Wij garanderen een veilige leer- en werkomgeving door een goed huisvestings- en
onderhoudsbeleid, qua gebouw maar ook
qua personeelsbeleid.
• We maken gebruik van een uitstekend
netwerk: qua infrastructuur/ict, organisatorisch én vakinhoudelijk.
• We gebruiken systemen die ons
helpen: leerlingvolgsysteem, portfolio,
ouderportaal en financiële volg- en
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verantwoordingssystemen.
• De middelen (ICT, methoden, gebouw en
inrichting zijn afgestemd op eigentijds en
toekomstbestendig onderwijs.

Ontmoeting
We ontmoeten elkaar met regelmaat.
Ontmoeting of samenwerking leidt direct
of indirect tot beter onderwijs en een
betere begeleiding van onze kinderen.
Onze integrale schoolleiders hebben
ontmoetingen nodig om met elkaar af te
stemmen en van elkaar te leren, zodat
zij de juiste keuzes kunnen maken voor
goed onderwijs.
Op bestuursniveau ontmoeten onze Raad
van Toezicht, directeuren en GMR-leden
elkaar één keer per jaar.
Op het onderdeel Huisvesting zijn
we voor de juiste randvoorwaarden
mede afhankelijk van Gemeenten; zij
zijn verantwoordelijk voor een goed
huisvestingsbeleid. De best passende
oplossing kiezen we altijd in samenspraak
met de desbetreffende Gemeenten.
Onze partners in kinderopvang en
jeugdzorg ontmoeten we minimaal twee
keer per jaar conform de samenwerkingsafspraken. Ook onze leerkrachten zijn
minimaal twee keer per jaar in de gelegenheid samenwerkingspartners te ontmoeten.
Zij nemen daartoe zelf het initiatief, stemmen daarover af binnen hun team en
leggen relevante inzichten vast in
hun portfolio.
Schoolleiders ontmoeten elkaar in
verschillende gremia zoals directieoverleg
op bestuurlijk en lokaal niveau, overleg

in expertisewerkgroepen, intervisie en
scholingsmomenten.
Samenscholen waar het kan dus: onderling
tussen scholen, maar ook met partners.
Verder stellen we onze locaties open voor
ontmoetingen en durven we te delen.
We reserveren een toereikend budget voor
ontmoeting, scholing en samenwerking.
Daarnaast zorgen we intern voor een overzicht van kennis en vaardigheden, zodat
we elkaar hierin gemakkelijk vinden en
kunnen leren van elkaar.
Onze partners
Onderwijs: scholen binnen en buiten
onze omgeving, binnen en buiten
samenwerkingsverbanden
Opvang: kinderopvang, peuterspeelzaal,
voor- en naschoolse opvang
Opvoedingsondersteuning: centrum
jeugd en gezin, (pleeg)ouders, consultatiebureau, schoolarts, gemeente, politie
en andere ketenpartners
Opleiding: pabo, mbo, hbo, wo
Omgeving: Gemeenten, buurt- en
sport-verenigingen, scouting en andere
partners

3.4 Financiën, planning & control
Het reisbudget
Onder begeleiding van de expertisegroep Financiën, planning & control
leggen we de komende jaren nadruk op het kader ‘alle scholen hebben een
sluitende begroting’. Hieronder volgt een aantal stappen om binnen dit kader
te blijven.
De expertisegroep Financiën maakt
gebruik van het diagram Kwaliteitsverbetering met de bouwstenen:
•
•
•
•
•
•

Visie
Rapportage
Begroting
Communicatie
Middelen (Wet- en regelgeving)
Samenwerken

Deze bouwstenen zijn het uitgangspunt
voor een deugdelijk financieel beleid.
We hebben strategische doelstellingen
bepaald, prioriteitsgebieden ingevuld,

instrumenten en interventies benoemd en
risico’s geïnventariseerd.
We moeten in control zijn en blijven.
Dat betekent dat er overzicht is over de
financiën, transparantie, en dat directeuren weten met welke cijfers gewerkt
wordt. Daarnaast moet er ook inzicht in
budget zijn.
De komende jaren moeten we focussen
op verschillende gebieden. Zo moeten
alle cijfers beschikbaar zijn voor de
directeuren. Zij hebben tools nodig om
berekeningen te kunnen maken, zodat
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ze kunnen zorgen dat het budget wordt
gebruikt waarvoor het is bedoeld: het
primaire proces. Inzicht in exploitatie,
investeringen en afschrijvingen is nodig.
Het gewenste overzicht en inzicht
verkrijgen we door financiële volg- en
verantwoordingssystemen die in een
cyclus planmatig worden besproken en
gevolgd. Kennis van financiën is hierbij
onmisbaar, professionalisering is dus
van belang.
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4. Kwaliteitszorg

Hoe weten we
over 4 jaar of ons
reisdoel is bereikt?
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Hoe weten we over 4 jaar of onze inspanningen hebben geleid
tot verbeteringen voor het onderwijs en de opvoeding voor
onze leerlingen? Belangrijke graadmeters zijn: plezier hebben
en houden in het werk, balans tussen persoon en professie,
waardering voor inzet en opbrengsten, gebruikmaken van
overeenkomsten en verschillen. We leggen hierover intern
en extern verantwoording af.
De gesprekscycli tussen leerlingen en
leerkrachten, ouders en leerkrachten,
schoolleiders en leerkrachten,
schoolleiders en bestuur, zijn leidend.
We leggen afspraken vast en houden
ons hieraan.

Dit doen we één keer per twee jaar met
tevredenheidspeilingen onder leerlingen,
ouders en personeel. Zo meten we of
onze inspanningen tot het gewenste
resultaat hebben geleid. Hebben we
elkaar goed leren kennen en hebben we
elkaar daardoor kunnen versterken?
Een interne groep van deskundigen
stimuleert en bewaakt de kwaliteit van
het onderwijs met 4-jaarlijkse visitaties en
audits op al onze scholen.

Managementrapportages horen bij
onze organisatie. Daarbij maken we
gebruik van harde data en feedback
van diverse partners. Door het gesprek
aan te gaan met elkaar, verbinden
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Realiteit

Onze scholen hebben allemaal ten minste
het basisarrangement. Elke school
vertaalt de kaders en beloften in eigen
schoolbeleid. Zij leggen de manier waarop
ze reizen vast in hun eigen schoolplan.
We maken daarin onder andere gebruik van
het TROA-model en het model KNOSTER.

TROA-model
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en verdiepen we onze kennis
en vaardigheden.
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Opties
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Toekomst:
Realiteit:
Opties:
Acties:

A

Acties

Gewenste situatie in beeld brengen
Huidige situatie/ beperkingen
Mogelijkheden
Bepaalde keuzen/ afspraken → meetbaar
(Bron: Willem Verhoeven, ‘De dynamiek van
Coaching’. Uitgeverij Nelissen, Soest - 2003)

heid

Groei en verandering KNOSTER (Bron: Tim Knoster, ‘Veranderen volgens Knoster’. Gepubliceerd in Management - 1991)
Strategie
Scenario’s &
Architectuur

+

Structuur
Processen &
Organisatie

+

Meetbare prestatie-indicatoren zijn;
Domein Onderwijs en Ontwikkeling

• Cyclus van kwaliteitszorg: zelfevaluatie visitatie - audits elke 4 jaar
• Metingen ouder- en leerlingentevredenheid elke 2 jaar
• Ondersteuningsprofielen scholen op
orde
• Expertisenetwerk ingericht
• ‘De reis houden we samen voortdurend
leuk en uitdagend voor iedereen’
Domein Personeel en Organisatie

• Gesprekkencyclus met beoordelings- of
functioneringsgesprek elke 2 jaar

Cultuur

Leiderschap &
Basiswaarden

+

Mensen

Competentie &
Vaardigheden

+

Middelen
Faciliteiten,
Geld & ICT

• POP door elke medewerker
• Integraal personeelsbeleid (IPB) is
compleet en actueel
• ‘Alle medereizigers zijn topfit’
• ‘Medereizigers helpen elkaar onderling
de weg te vinden’
Domein Facilitaire zaken

• Materialen, methodes en ICT middelen
ondersteunen ons eigentijdse en toekomstgerichte onderwijs
• Meerjaren-onderhoudsplan voor elke
school, onderhoudscyclus op orde, in
overleg met de betrokken Gemeenten
• Inkoopbeleid is compleet en actueel
• ‘Geen oude medicijnen en pleisters’
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+

Resultaten
Producten &
Effecten

=

Groei en
verandering

Domein Financiën

• Planning- en control cyclus op orde;
• Verantwoordingsinformatie (medewerker, directies, bestuur) levert
inzicht op het vereiste niveau
• Budgetteren en begroten is gericht op
het primaire proces
• ‘Voldoende vakantiegeld beschikbaar
gesteld om hele reis te volbrengen’
Bovenstaande indiciatoren zijn samen een
set instrumenten waarmee we kunnen
meten of we over 4 jaar onze reisbestemming hebben bereikt.
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Nawoord
Is onze reis ten einde? Nee, hij begint pas. Dit Koersplan is
samengesteld als reisgids, we moeten nog vertrekken.
Alleen al het uitwerken van ons
routeboek, het bij elkaar brengen van de
inzichten en de uitzichten, inclusief het
lonkend perspectief van de bestemming
inspireert en daagt uit. We staan te
popelen om onze rugzak te pakken en
op weg te gaan. Wie gaat er mee?
Wim Klaassen
College van Bestuur
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Eenbes basisonderwijs
Postbus 151
5660 AD Geldrop
T 040-2868115
E bestuurssecretariaat@eenbes.nl
www.eenbes.nl

Uitgave Eenbes basisonderwijs © september 2015
Ontwerp:
Foto’s:
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Ontwerppartners
Afkomstig van onze scholen: De Raagten (pagina’s 2, 19),
De Heindert (pagina’s 3, 12), De Kersentuin (pagina 4), St Jozef
Geldrop (pagina’s 6, 18), De Crijnsschool (pagina’s 8, 10, 23),
Puur Sang (pagina 14, 15), De Branding (pagina 16),
‘t Klokhuis (pagina 17), De Dassenburcht (pagina 20)
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Samen vernieuwend leren

