Oog voor onderwijs en de organisatie

Uitgewerkte blik op de toekomst voor het Openbaar Onderwijs
Emmen, gericht op kwaliteitsverbetering van het onderwijs in een
nieuwe verzelfstandigde organisatie.
Bestuurlijk Koersplan 2019 - 2023
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Voorwoord
Voor u ligt het nieuwe Bestuurlijk Koersplan 2019-2023 van Openbaar Onderwijs Emmen (OOE). In
dit plan kijken we terug op de voorgaande periode en geven we een vooruitblik op de bestuurlijke
koers en de bestuurlijke prioriteiten voor de komende periode. Het Bestuurlijk Koersplan is tot
stand gekomen door middel van input van medewerkers van alle geledingen en vanzelfsprekend
ouders.
Onze missie is goed onderwijs
Omdat wij kwalitatief hoogwaardig, toekomstgericht en eigentijds onderwijs aan willen bieden
streven we naar optimale toegankelijkheid voor alle kinderen. Dit geven wij vorm en inhoud vanuit
de waarden Open, Samen en Gelijkwaardig. Wij zien het onderwijs als venster naar de wereld. We
willen onze leerlingen alle kansen geven hun talenten te ontplooien en hun vaardigheden te
ontwikkelen. Dat komt later goed van pas, school is immers de start van een leven lang leren!
Veranderingen
Ook voor het openbaar onderwijs in Emmen geldt natuurlijk dat we te maken hebben met
demografische ontwikkelingen in onze regio en een veranderende samenleving. Dit betekent ook
iets voor ons als organisatie. We willen investeren en bijdragen aan verdere samenwerking en in
dialoog met onze partners. Hierbij blijven we natuurlijk nadrukkelijk rekening houden met onze
maatschappelijke opdracht en context. Deze opdracht kan het beste tot uitvoering komen in een
organisatie die initiatieven neemt, regie neemt op kwaliteitsontwikkeling en vanuit eigenaarschap
werkt aan optimaal draagvlak voor inhoudelijke en organisatorische veranderingen
Kernpunten van de bestuurlijke opdracht:
We willen invulling geven aan onze visie op kwalitatief hoogwaardig, toekomstgericht en eigentijds
onderwijs door invulling te geven aan de volgende kernpunten:
 Werken vanuit bovengenoemde missie vraagt om een organisatie die richting geeft en
ruimte biedt. In de komende planperiode zal de omvorming naar volledig zelfstandig
schoolbestuur plaats vinden;
 Onze onderwijsvisie ‘Met oog voor de wereld’ is gestoeld op de visie dat kinderen
ontwikkelbaar en leerbaar zijn. Wij streven naar wereldburgers die zichzelf kennen, oog
hebben voor hun naasten en de wereld;
 Onze doelen en resultaten worden middels een kwaliteitscyclus geborgd, verbeterd of
veranderd;
 Onze inzet en middelen zijn effectief en doelmatig ingezet en gericht op het investeren in
kwalitatief uitstekend, toekomstgericht en eigentijds onderwijs in duurzame en kwalitatief
goede schoolgebouwen;
 Het onderwijsaanbod is passend. De leer- en ontwikkelbehoefte van leerlingen staat in het
aanbod centraal;
 Daartoe wordt geïnvesteerd in professioneel en bekwaam personeel; (Binden en boeien).
 Op basis van een omgevingsanalyse samen te werken met onderwijspartners,
ketenpartners en gemeenten aan de kansen en uitdagingen in onze omgeving om het
onderwijs aan kinderen te versterken;
 Een effectieve en efficiënte onderwijsorganisatie die werkt binnen de rijksvergoeding.

Continuering van reeds ingezet beleid
In de nieuwe periode voor het Bestuurlijk Koersplan 2019-2023 gaan we ook verder met de al in
gang gezette ontwikkelingen:
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De route voortzetten van interne verzelfstandiging als tussenstap op weg naar volledige
verzelfstandiging van het Openbaar Onderwijs Emmen. Dit betekent dat het schoolbestuur
voor Openbaar Onderwijs Emmen ingericht gaat worden passend bij de bestuurlijke
opgave;
Krachtige samenwerking, inzet van kennis, expertise en middelen verder versterken in en
tussen de clusters als lerende organisatie;
Op basis van de bestuurlijke tussenevaluatie in 2018 de ingezette clusterstructuur en
verbeterpunten formuleren voor doorontwikkeling vanaf 2020;
Versterken van onderwijskwaliteit en zicht op ontwikkelingen, gericht op
talentontwikkeling van leerlingen;
Zorgdragen voor optimale ouderbetrokkenheid en passende communicatie op elke school.

Kortom
De komende jaren willen wij, samen met ouders, maatschappelijke partners en het onderwijsveld
verder met het geven van goed, toekomstgericht en eigentijds onderwijs. We bouwen aan een
financieel gezonde en kwalitatief sterke onderwijsorganisatie, waar alle kinderen welkom zijn in
goed toegeruste en kwalitatief goede schoolgebouwen om hun talenten en vaardigheden te
ontplooien en te ontwikkelen richting wereldburgers.
Raymond Wanders
Wethouder Openbaar Onderwijs Emmen
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1. Inleiding
Eens in de vier jaar stelt het schoolbestuur een Bestuurlijk Koersplan vast. Voor Openbaar
Onderwijs Emmen is het college van Burgemeesters en Wethouders het bevoegd gezag, oftewel
het schoolbestuur. Het schoolbestuur is kaderstellend. In dit Bestuurlijk Koersplan beschrijven we
de visie en beleidskaders op bestuurlijk niveau. We zien dit strategische plan als een leidraad voor
het handelen van het bevoegd gezag en de scholen. Deze leidraad is richtinggevend en geeft op
hoofdlijnen weer wat men mag verwachten van het schoolbestuur. In onderstaande figuur is de
samenhang tussen de verschillende niveaus qua plannen en verantwoording binnen het bestuur
weergegeven:
Figuur 1: Schematische weergave samenhang plan-do-check-act cyclus binnen Openbaar Onderwijs Emmen

De kaders
Openbaar Onderwijs Emmen staat niet op zichzelf. We werken binnen de kaders vanuit het
Ministerie van OC&W en we leggen middels een Elektronisch Financieel Jaarverslag (EFJ) hierover
verantwoording af. Het Bestuurlijk Koersplan is daarmee ook gebaseerd op het Bestuursakkoord
Primair Onderwijs dat het Ministerie van OC&W en de PO-raad in 2014 hebben gesloten.
Dit Bestuursakkoord is inmiddels, op basis van een tussenmeting in 2017, geactualiseerd tot 2020.
In dit akkoord zijn vier lijnen (doelstellingen) afgesproken:
1. Talentontwikkeling door uitdagend onderwijs, met aandacht voor ICT-toepassing in het
curriculum.
2. Duurzame onderwijsverbetering, waaronder lerende netwerken.
3. Professionele scholen, waaronder begeleiding van startende leerkrachten, een teambeurs
en werkplaatsen onderwijsonderzoek.
4. Doorgaande leerlijnen, aandacht voor bewegingsonderwijs en aansluiting op het
vervolgonderwijs.
Het vernieuwde toetsingskader van de inspectie en de nadrukkelijke bestuursverantwoordelijkheid
hierin, het lokaal onderwijsbeleid dat door de gemeente Emmen wordt gevoerd en het
samenwerkingsverband Passend Onderwijs, is onderdeel van ons bestuurlijk kader. In
onderstaande figuur is een en ander schematisch weergegeven.
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Figuur 2: Schematische weergave van de kaders waarbinnen het Bestuurlijk Koersplan is opgesteld.

Hoe was het:
Terugblik
Voor we ons oog richten op de toekomst, kijken we eerst terug op het Bestuurlijk Koersplan 20152019. Hierin stonden drie thema’s centraal: kwaliteit, werken in onderwijsteams en professionele
scholen. Samenwerking was de rode draad. De titel was zogezegd ‘Samen Sterker’. Dit om duidelijk
te maken dat het bestuur, het onderwijsveld en de samenwerkingspartners samen sterker staan.
Samen kunnen we inspelen op de omgeving, omgaan met krimp en het passend onderwijs
vormgeven. In de bijlage zijn de behaalde resultaten opgenomen. De titel was mede gebaseerd op
de onderwijsvisie ‘Duurzaam en sterk de toekomst tegemoet’. Hierin werd de vraag beantwoord
hoe we de organisatie duurzaam en sterk kunnen inrichten, zodat we de kwaliteit binnen het
openbaar onderwijs kunnen borgen en anticiperen op krimp. Hiervoor hebben we onszelf tot 2020
de tijd gegeven. Vanaf 2016 zijn we in clusters gaan werken, aangestuurd door clusterdirecteuren.
Uitgangspunt hierbij is dat de beschikbare middelen zoveel mogelijk worden ingezet voor het
primaire proces, en expertise en kennis optimaal worden gedeeld.
Na 2020 willen we de organisatie doorontwikkelen. In 2018 is een bestuurlijke tussenevaluatie
geweest over ‘duurzaam en sterk de toekomst tegemoet’. De aanbevelingen die hieruit zijn
gekomen, nemen we mee in de doorontwikkeling naar een volledig zelfstandige organisatie.
Hiervoor gaan we eerst intern verzelfstandigen, om snel aan eigenaarschap, slagkracht en
wendbaarheid te winnen. We zien dit als een kans om onze organisatie tegen het licht te houden,
in te spelen op de kansen die zich voordoen en zodoende een nieuw kader te ontwikkelen. De
koers hiervoor laten we zien in dit Bestuurlijk Koersplan.
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2.

Stand van zaken

Hoe is het nu:
Op 30 basisscholen verspreid in de gemeente Emmen geven wij onderwijs: 28 openbare
basisscholen met regulier, onderzoekend, ervaringsgericht, dalton-, BAS- en montessorionderwijs;



1 school voor speciaal basisonderwijs;
1 school voor speciaal onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs.

Daarnaast wordt er gewerkt aan een doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen vanaf 2,5 jaar in
de voorscholen. Elke basisschool heeft een eigen voorschool en de gedachte hierbij is: “vroeg
beginnen” en kinderen hebben ontwikkelrecht. We willen de doorgaande leerlijn tussen
voorschool en basisschool vormgeven zodat kinderen met zo maximaal mogelijke kansen starten
op de basisschool. Met deze voorschoolse voorzieningen is een duurzame samenwerking
aangegaan.
Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Emmen vormt het bestuur van
Openbaar Onderwijs Emmen. Dit bestuur wordt ondersteund door het team Openbaar Onderwijs
van de gemeente. Dit team ondersteunt bij de administratie, personeelszaken, financiën en
huisvesting. Het management bestaat uit een algemeen directeur, clusterdirecteuren en
locatiedirecteuren die verantwoordelijk zijn voor het onderwijs.
Waarom doen we dit:
Open, samen en gelijkwaardig: daar staan wij voor. Onze scholen zijn voor iedereen toegankelijk.
Alle kinderen zijn welkom bij ons, evenals alle ouders/verzorgers en leerkrachten. Ongeacht
levensbeschouwing, sekse, nationaliteit of sociale achtergrond. Niet apart, maar samen. Iedereen
is gelijkwaardig!
Er valt iets te kiezen
Ieder kind is uniek. Daarom vinden wij diversiteit belangrijk. We bieden maatwerk en stemmen het
onderwijs af op de verschillende niveaus, leerstijlen, talenten, ontwikkelvermogens en tempo’s
van de kinderen. Diversiteit bieden wij ook als het gaat om onze scholen en met het aanbieden van
diverse onderwijsconcepten. We hebben scholen met 60 tot 440 leerlingen. Ouders hebben dus
wat te kiezen. En dat geldt uiteraard ook voor ons personeel.
Hier gaan we voor:
Eigentijds en toekomstgericht onderwijs
‘Wij hebben oog voor de wereld en leiden onze leerlingen op tot wereldburgers.’ Zo kijken wij
naar de toekomst. ‘Oog voor de wereld’ is dan ook het motto van onze onderwijsvisie. Want de
wereld houdt niet op bij je eigen stad, dorp of wijk. En de samenleving verandert snel. We kijken
daarom samen met de kinderen over grenzen, stimuleren een open blik naar de wereld en gaan
respectvol om met levens- en geloofsovertuigingen. Ook geven we de kinderen de ruimte om hun
eigen leren vorm en betekenis te geven, zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot wereldburgers.
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We werken vanuit onze onderwijsvisie ‘Oog voor de wereld’. We hebben deze visie voor Openbaar
Onderwijs in 2017 vastgesteld. Deze bestaat uit negen ‘onderwijstegels’. Hieronder lichten we de
negen onderwijstegels kort toe.
Oog voor de wereld
Kinderen leren met passie en ontwikkelen zich vanuit een
onderzoekende en ondernemende houding. Openbaar
Onderwijs Emmen daagt kinderen uit en geeft ze de ruimte
om hun leren vorm en betekenis te geven in relatie tot de
wereld van de toekomst, passend bij hun ontwikkeling.
Leerkrachten begeleiden, sturen en bewaken het
leerproces.
Ontwikkelingsgericht
We maken het onderwijs passend voor elk kind. Ieder kind
heeft het recht om zich te ontwikkelen, passend bij zijn of
haar vermogen, de omgeving en dat wat hij of zij nodig
heeft. Bij ons leren kinderen met hun hoofd, hart en
handen!
Diversiteit
Ieder kind is uniek. We bieden diversiteit in ons onderwijs
met oog voor de eigen omgeving. We kennen onze leerlingen en stemmen het onderwijs af op hun
niveau, leerstijl, talent, ontwikkelvermogen en tempo.
Teamontwikkeling
We benutten de talenten van onze leerkrachten. We zorgen voor inzicht in hun kwaliteiten,
drijfveren en competenties. Hiermee halen we het maximale uit de leerkrachten én de teams.
Leiderschap
We versterken het persoonlijk leiderschap en eigenaarschap voor de eigen ontwikkeling van onze
medewerkers én van onze leerlingen. Vertrouwen, autonomie en verbinding staan hierbij centraal.
Zo leiden we samen de leerlingen op tot wereldburgers.
Rol van de ouder
We werken veel met de ouders samen. We willen dat ouders onderwijsondersteunend zijn door ze
actief te betrekken bij het onderwijs en het leerproces van hun kind. Zo kan het kind zich zo
optimaal mogelijk ontwikkelen.
Didactiek
We werken met adequaat opgeleide en vakbekwame leerkrachten; de leerkracht doet ertoe! Hij of
zij coacht, begeleidt, stuurt en zorgt voor een leerrijke en uitnodigende leeromgeving. Een
omgeving waarin leerlingen zich kunnen ontwikkelen tot wereldburgers.
Kennis en vaardigheden
De wereld verandert voortdurend. We bereiden leerlingen voor op hun toekomst met 21e-eeuwse
vaardigheden. We zorgen ervoor dat ze flexibel kunnen leren en vaardigheden verwerven die ze in
elke situatie en in elke context kunnen toepassen.
Verandervermogen
Veranderingen gaan snel. Dit vraagt aanpassingsvermogen van leerlingen en onderwijsteams. We
spelen daarom flexibel in op ontwikkelingen op het gebied van didactiek, de leerstijlen van de
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kinderen en de manier waarop kinderen kennis en vaardigheden verwerven. Hierbij staat
talentontwikkeling van ieder kind centraal.
Eigentijds en toekomstgerichte organisatie:
Om eigentijds en toekomstgericht onderwijs te kunnen bieden binnen de bestuurlijke opdracht is
een organisatie nodig die dit ondersteunt en faciliteert. Randvoorwaardelijk hierbij zijn een
adequaat bestuur, een adequate onderwijsorganisatie en ondersteuning met exclusieve aandacht
voor het onderwijs. Hier gaan we de komende tijd aan werken door de eerste stappen te zetten op
weg naar de verzelfstandiging . Daarnaast hebben we een heldere koers, met een duidelijke focus
en ambitie. Ook kijken we naar de inzet van onderwijsmiddelen voor eigentijdse en
toekomstgerichte methodes, zoals digitalisering en kijken we naar eigentijdse vormen van
financiering binnen het onderwijs.
Eigentijds en toekomstgerichte schoolgebouwen
We willen onderwijs geven in eigentijdse en toekomstgerichte schoolgebouwen. Hiervoor herijken
we het meerjaren Huisvestingsplan en zetten we in op gerichte samenwerking met partners voor
het oplossen van huisvestingsvraagstukken.
In de volgende hoofdstukken worden deze onderdelen verder uitgewerkt.
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3. Bestuurlijke koers
Hoe wordt het straks?
We zetten de komende periode in op de bestuurlijke thema’s kwaliteit en personeel voor het
onderwijs. Dit doen we in een lerende, financieel gezonde en zelfstandige organisatie in 2023,
waarin planmatig en cyclisch gewerkt wordt aan kwaliteitsontwikkeling. We gaan voortvarend om
met onze maatschappelijke opdrachten en uitdagingen op de arbeidsmarkt. Dit realiseren we
samen met onze onderwijspartners, ketenpartners en gemeenten. Kort gezegd zijn naast de
bestuurlijke thema’s ook nog de bestuurlijke prioriteiten voor de komende periode: de
verzelfstandiging, de omgeving en de daaruit voortvloeiende maatschappelijk opdracht en het
lerarentekort. In het vervolg van dit hoofdstuk lichten we de bestuurlijke thema’s en prioriteiten
toe.
Figuur 4: Weergave van de bestuurlijke thema’s en prioriteiten vanuit OOE en het inhoudelijk kader vanuit het
Bestuursakkoord.

Wat te doen?

Bestuurlijke thema’s
Terug naar de bedoeling: Kwaliteit van onderwijs

Het aanbieden van optimale ontwikkelkansen voor ieder kind door het geven van kwalitatief goed
onderwijs is het hoofddoel van Openbaar Onderwijs Emmen. We ontwikkelen en verbeteren ons
onderwijs continu in een kwaliteitscyclus. De kwaliteit bevorderen we door meer planmatig te
werken met uniforme kwaliteitsinstrumenten. Door het werken met een eigen auditteam om de
zelfevaluaties en zelfbeoordelingen uit te kunnen voeren. We laten het onderwijsaanbod
aansluiten op de onderwijsbehoefte van onze leerlingen door een analyse van de schoolpopulatie
en de omgeving. Daarnaast formuleren we ambities per school en nemen we concrete
kwaliteitsdoelen op in de schoolplannen. Hiermee krijgen we zicht op kwaliteit en sturing op de
verbeterstappen. We werken aan een professionele lerende organisatie waar een kwaliteitscultuur
heerst. Op zo’n manier dat er een positief schoolklimaat is met een goede sociale veiligheid. Want
pas als kinderen zich veilig voelen, kunnen ze leren!
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Terug naar je bedoeling: Personeel

Naast de kwaliteit van ons onderwijs, is personeel onze prioriteit. Zonder uitstekend personeel is
er geen uitstekend onderwijs! We willen onderwijspersoneel helpen focus te leggen op hun
kerntaak: hen helpen het beste uit zichzelf te halen zodat zij dat kunnen bij de leerlingen.
Gemotiveerd personeel doet waar het voor is opgeleid en weet waarvoor het heeft gekozen voor
het onderwijs.
Bestuurlijke opdracht
De bestuurlijke thema’s voor onderwijs en de bestuurlijke prioriteiten in de vorm van de koers van
de organisatie en het omgaan met de ontwikkelen in onze omgeving en uitdagingen op de
arbeidsmarkt komen voort uit de doorontwikkeling van de vorige planperiode. Daarnaast komt het
voort uit het vernieuwde toezichtkader van de inspectie, dat vraagt onder andere om het
explicieter maken van ons kwaliteitszorgsysteem.
Bovenstaande thema’s samen vormen, naast het verzelfstandigingsproces, de bestuurlijke
opdracht. Hieronder gaan we kort op deze opdracht in. In de volgende hoofdstukken beschrijven
we tot welke ambities en consequenties dit leidt voor het onderwijs en de organisatie.

Wat vraagt dit van onderwijs?
Door zicht en grip op kwaliteit

We hebben zicht en grip op de geboden onderwijskwaliteit, stellen dit bij en werken vanuit
ambities aan verbeterpunten. Het past bij onze ambitie voor een lerende organisatie.
We hebben heldere, haalbare en meetbare doelen, waardoor we kunnen bijsturen daar waar dat
nodig is. Dit betekent dat we anticiperen op onderwijsvernieuwingen en analyseren wat de
onderwijsbehoefte is van onze leerlingen. Dit vraagt om een lerende kwaliteitscyclus en borgt
ontwikkelingen en resultaten in een managementdashboard, de verantwoording hierover vindt
plaats in een managementrapportage.
Door professionaliteit in een lerende organisatie (‘boeien’)

We willen investeren in ons personeel. Daarnaast willen we onze kennis in de organisatie beter
benutten om de kwaliteit te verhogen richting een lerende organisatie.
We kennen onze mensen. We sturen vanuit kwaliteitsambities gericht op (persoonlijke en team)
ontwikkeling en mobiliteit. We bieden ontwikkelkansen en zetten mensen in op hun individuele
kwaliteit. Met het beleid ‘Binden en boeien’ hebben we een eerste aanzet gegeven. Dit gaan we
verder uitwerken en implementeren.
De focus ligt op het terugdringen van het ziekteverzuim en het ontwikkelen van strategisch
personeelsbeleid, mobiliteitsbeleid en het vergroten van innovatiekracht en kennis delen door
middel van denktanks en expertgroepen. We zetten daarmee in op het geven van richting en het
bieden van ruimte voor professionals. Met als doel het behouden en ontwikkelen van kwalitatief,
betrokken en gemotiveerd personeel. Hiervoor ontwikkelen we een nieuw kwaliteitsprofiel voor
leerkrachten: van startbekwaam naar basisbekwaam naar vakbekwaam naar excellent bekwaam.
Tenslotte zetten we in op professioneel gedrag van personeel. We stimuleren een
aanspreekcultuur in alle lagen van de organisatie zodat we bezig blijven met leren en ontwikkelen.
We vragen van personeel goed werknemerschap, dat zich uit in focus op kwaliteit, planning en
verantwoording. Om leerkrachten dragers van deze cultuur te laten zijn, verplicht de organisatie
zich tot goed werkgeverschap door bijvoorbeeld de facilitering van scholing en de borging in een
kwaliteitbeleidsplan. Hiermee steunen we de professional in zijn of haar ontwikkeling.
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Door aandacht voor toekomstig personeel(‘binden’)

De druk op de arbeidsmarkt om nieuw personeel aan te trekken is hoog. We willen meer
samenwerken met de Pabo van NHL Stenden om jonge leerkrachten en zij-instromers samen op te
leiden voor het onderwijs. Daarnaast gaan we onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om het
arbeidspotentieel nog beter te benutten. Uitgangspunt daarbij blijft dat kwaliteit voorop staat.
Geen oppas voor de klas! Personeel als prioriteit voor de komende periode is dus een must. We
spelen daarom ook in op de mogelijkheden om samen te werken met het Arbeidsmarktplatform
PO en de mogelijkheden vanuit de regiodeal. Dit zien we als kansen om te anticiperen op het
lerarentekort.
Door in te spelen op maatschappelijke opgaves met partners vanuit de omgeving

We willen zicht hebben op de maatschappelijke opgave van bestuur en van de scholen. Door de
diversiteit van de scholen is de maatschappelijke opgave per school verschillend. Elke school dient
in te spelen op de behoeften die de buurt vraagt. Daarnaast zien we als collectief enkele thema’s
die elke school hoog op de agenda heeft.
In het bijzonder valt daarbij op dat de school als partner in de ondersteuningsstructuur van groot
belang is. Een goede ondersteuningsstructuur en een goede samenwerking met partners in de
regio is hierbij randvoorwaardelijk. We kijken daarvoor onder andere naar partners in de
(jeugd)zorg, maar ook naar partners op gebied van sport en kunst en cultuur. OOE wil daarom de
dialoog aangaan met partners in de omgeving en onderzoeken op welke wijze samenwerking leidt
tot meer ontwikkelkansen van kinderen. Dit willen we naast de ondersteuningsstructuur op het
terrein van het jonge kind (IKC en voorscholen), aansluiting met het voortgezet onderwijs
(Juniorcollege), excellent onderwijs (masteropleiding ontwikkelen met Nijenrode Business
Academy), passend onderwijs (hoogbegaafden, Expertisecentrum Anderstaligen, symbiose
Kentalis, samenwerking so-sbo, samenwerking vso-praktijkonderwijs) en gezamenlijke huisvesting.
Taalontwikkeling vraagt daarnaast een extra inzet van de scholen. In de regio Emmen is
taalachterstandenbeleid al jaren een groot thema. Voor OOE is borging van ontwikkeling en
resultaten speerpunt. Verder is verbinding met het voortgezet onderwijs (VO) en gerichte
aandacht voor innovatieve ontwikkelingen belangrijk. Aan de hand van denktanks en proeftuinen
werken we gezamenlijk aan een continue verbetering van taal- en woordenschatontwikkeling.
Door de ontwikkeling en implementatie van actueel en innovatief taalontwikkelingsbeleid
verminderen de taalachterstanden sterk. Deze innovatieve projecten zijn gericht op best practises
en zullen in de komende planperiode geëvalueerd worden.

Wat vraagt dit van de organisatie?
Verzelfstandiging

Het college van B&W heeft uitgesproken dat Openbaar Onderwijs Emmen op zorgvuldige wijze
volledig wordt verzelfstandigd in de huidige bestuursperiode (2018-2022). Sinds de herfst van
2018 zijn we bezig met een interne verzelfstandiging van het openbaar onderwijs binnen de
gemeente. Dat betekent dat we werken aan het inrichten van een toekomstbestendige organisatie
die functioneert binnen de rijksvergoeding van OC&W. Daarnaast streven streven we naar meer
uniformiteit en standaardisatie binnen onze scholen. We kijken hoe we onze processen slimmer
kunnen inrichten, waar we effectiever en efficiënter omgaan met de onderwijsmiddelen die we
hebben. Verder kijken we daarom naar heldere rollen, taken en verantwoordelijkheden en de
ondersteuning die nodig is om deze organisatie in te richten conform de code Goed Bestuur.
Binnen het onderwijs willen we optimaal aansluiten bij de talenten van ons personeel om zo
eigentijds, kwalitatief hoogwaardig onderwijs gericht op de toekomst te kunnen bieden aan
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kinderen. We willen in 2022 een lerende, toekomstbestendige, financieel gezonde, meer
slagkrachtige en wendbare organisatie hebben ingericht, passend bij de bestuurlijke opdracht.
Met deze koers hebben we daarmee expliciet oog voor het onderwijs en oog voor de organisatie.
In de komende twee hoofstukken gaan we in op de vertaling naar de inhoud en de vorm van
onderwijs en organisatie.
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4. Oog voor onderwijs
In dit hoofdstuk gaan we in op de vertaling van de bestuurlijke opdracht naar het onderwijs op de
scholen.
Het kind staat centraal
Binnen het Openbaar Onderwijs Emmen gaat het om de ontwikkeling van het totale kind en de
ontwikkeling van zijn/haar talenten. We willen kinderen richting en ruimte bieden, zodat zij zich
veilig voelen in een rijke en uitdagende leeromgeving en kennis en vaardigheden leren die hen
helpen om klaar te zijn voor het vervolgonderwijs en zijn/haar rol als wereldburger.
Daarvoor moet de leerkracht goed toegerust en vaardig zijn om zijn vak, het geven van onderwijs
aan kinderen, optimaal uit te voeren. De leerkracht doet ertoe! De locatiedirecteur stuurt het
schoolteam als onderwijskundig leider aan. Hij of zij zorgt ervoor dat de leerkrachten optimaal
kunnen lesgeven en samen zijn ze verantwoordelijk voor de doorgaande leerlijnen en kwalitatief
hoogwaardig, eigentijds en toekomstgericht onderwijs. Als we leerlingen richting en ruimte
bieden, betekent dit ook dat de directie leiding geeft vanuit die thema’s. We vinden het belangrijk
dat we in een professionele setting zicht en grip op kwaliteit hebben.
Zicht houden op de onderwijskwaliteit, de onderwijsontwikkeling en de onderwijsresultaten is van
belang om iedereen optimale kansen te geven. We gaan hierop de koers nog verder aanscherpen
door een uniform kwaliteitszorgsysteem in te richten dat gericht is op leren en innoveren. Daar
verbinden we acties aan. Dit alles om uitvoering te geven aan het uitgangspunt: ‘het kind staat
centraal!’ Dit heeft geleid tot de keuze van twee bestuurlijke thema’s waar we de komende
periode extra aan gaan werken: kwaliteit en personeel.

Kwaliteit van onderwijs
Als we leerlingen optimale kansen willen bieden, moeten we goed in beeld hebben wat we willen
bereiken. We hebben heldere, haalbare en meetbare doelen, waardoor we kunnen bijsturen daar
waar dat nodig is. Het bestuurlijk kwaliteitsbeleidsplan is de leidraad voor de beschrijving op
niveau van cluster, school en groep.
Figuur 5: Schematische weergave van de kwaliteitscyclus binnen en tussen de verschillende niveaus van OOE
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Doorgaande leerlijn
Het beste uit de leerling halen betekent dat er op tijd zicht moet zijn op de (mogelijkheden van)
leerlingen. Vroeg beginnen is een must. Vanuit het bestuur zetten we daarom in op de
doorgaande lijn van 0 tot 14 jaar.
Om te onderzoeken hoe dit het beste gerealiseerd kan worden zetten we in op innovatieve
proeftuinen. We benoemen hieronder twee proeftuinen voor de doorgaande leerlijn van 0 tot 14
jaar.
Proeftuin Integraal Kind Centrum (IKC)

We willen dat elk kind gebruik maakt van zijn of haar ontwikkelrecht. In de proeftuin IKC wordt
gezocht naar een goede aansluiting van kinderopvang, voorschool en basisschool. Op dit moment
komen kinderen in groep 1 op de basisschool vanuit verschillende voortrajecten: kinderopvang,
voorschool of vanuit huis. In de proeftuin onderzoeken we op welke wijze we kunnen komen tot
één organisatie.
Elke basisschool In de gemeente Emmen heeft inmiddels een voorschool waarin kinderen van 2,5
tot 4 jaar terecht kunnen om ze alvast voor te bereiden op de basisschool (vervanging van de
peuterspeelzaal). Hier ontwikkelen we voor alle openbare basisscholen een aanpak voor het jonge
kind zodat er voor kinderen een ononderbroken ontwikkeltraject ontstaat. We versterken deze
doorgaande leerlijnen voor kinderen en bouwen deze uit, zodat vroeg opgemerkt wordt wat bij
het specifieke kind past en er een ononderbroken ontwikkeling mogelijk is.
Proeftuin Junior College

De proeftuin Junior College is voor leerlingen tussen 10 en 14 jaar. Het doel hiervan is om meer en
beter samen te werken met het voortgezet onderwijs, zodat de overgang zo maximaal passend
mogelijk verloopt. Door deze samenwerking is de overstap van Primair Onderwijs naar Voortgezet
Onderwijs natuurlijker en sluit beter aan.

Passend onderwijs
We vinden het belangrijk dat de school passend is voor alle leerlingen. Een school die aansluit bij
de behoeften van het kind. Dit geldt dus ook voor leerlingen die speciaal onderwijs nodig hebben.
We brengen daarom onze scholen voor speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs dichter bij
elkaar door deze in hetzelfde gebouw te huisvesten. Ook versterken we de samenwerking tussen
het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en het praktijkonderwijs door het voornemen tot
nieuwbouw van de Thrianta (vso) naast de Praktijkschool (PRO-onderwijs) te realiseren. Om goed
aan te sluiten bij de onderwijsbehoefte van het kind, hebben we goed zicht op onze
schoolpopulatie nodig. Hierdoor kunnen we gericht beleid ontwikkelen, en specifiek op het gebied
van passend onderwijs, taal, doorgaande leerlijnen, talentontwikkeling, sport en cultuur. In 2019
starten we eveneens met een klas voor hoogbegaafden.

Continu verbeteren
Ons streven is dat elke leerkracht gediplomeerd en bekwaam is, voldoet aan de kwaliteitsnorm en
zich blijft ontwikkelen. Net als de school als geheel. De school heeft in ieder geval het
basisarrangement zoals beschreven in het kwaliteitskader van de Inspectie, maar heeft daarnaast
ook eigen ambities. Wij sturen als collectief op een blijvende verbetering van de kwaliteit op de
scholen. Dit doen we door een geïmplementeerd kwaliteitszorgsysteem en auditing. Er is een
eigen auditteam opgeleid met een interne auditplanning. Scholen zorgen voor planmatige aanpak
in de kwaliteit van het onderwijs en het zicht op de onderwijsresultaten. Het
kwaliteitszorgsysteem is uniform voor OOE. Het Inspectiekader is daarbij onze richtlijn. Daarnaast
willen we de eigen ambities en mogelijkheden per school in beeld krijgen door een
onderwijskwaliteit plan per school te hebben. Het streven hierbij is dat alle leerkrachten voldoen
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aan de kwaliteitsnorm in het opgestelde kwaliteitsprofiel.

Kennisverdieping en kennisdeling (de lerende organisatie)
Inzichten in het onderwijs veranderen en ontwikkelingen gaan snel. De kennis rondom
onderwijskundige thema’s verdiepen we door te werken met proeftuinen, denktanks en
expertgroepen. Innovatie krijgt hierdoor ruimte om te ontwikkelen tot succesvol beleid. We
benoemen hieronder enkele proeftuinen waarin we onze kennis en expertise vergroten over
innovatieve onderwijsontwikkelingen. Het vervolg is dat ook andere scholen kunnen profiteren
van opgedane kennis (kennisdeling).
Proeftuin taalexpertisecentrum

Een voorbeeld hiervan is de samenwerking tussen obs De Barg en Tine Marcusschool van Kentalis
(cluster 2: dove en slechthorende kinderen). In obs De Brink, waarin ook het ExpertiseCentrum
Anderstaligen en locatie De Hesselanden (op het AZC) zijn gehuisvest, is eveneens veel expertise
over taalontwikkeling. Door te streven naar nieuwbouw van beide scholen (Barg en Brink) komt de
kennis over taalontwikkeling en taalonderwijs samen.
De inzichten over het onderwijs aan kinderen veranderen. We willen onderwijsontwikkelingen
stimuleren en faciliteren. Leerkrachten stimuleren samenwerkend en onderzoekend leren,
computional thinking en het gebruik van ICT in de leeromgeving. Daarnaast gaan we een pilot
opzetten voor de nieuwe vakken ethiek en filosofie met kinderen.
Proeftuin wereldtijd (onderzoekend en ontdekkend leren)

In de proeftuin Wereldtijd staat onder andere onderzoekend en ontdekkend leren centraal. We
willen de opgedane kennis en expertise delen met zoveel mogelijk scholen. Er is een teambeurs
aangevraagd om samen met NBA (Nijenrode) een masteropleiding te ontwikkelen en aan te
bieden aan ons personeel.
Proeftuin meer bewegen op school

Daarnaast stimuleren we gezonde scholen en meer bewegen. Dit doen we door scholing aan te
bieden, leerkrachten de gymbevoegdheid te laten halen, uitnodigende schoolpleinen te
ontwikkelen en bewegen tijdens de onderwijstijd te stimuleren.
Samenvattend betekent onze ambitie voor onderwijskwaliteit: Optimale talentontwikkeling voor
ieder kind.
Dit bereiken wij door:
 Zicht en grip op de onderwijskwaliteit
 Zicht op de schoolomgeving en leerlingpopulatie
 Versterkte doorgaande leerlijnen
 Onderwijs op maat bieden
 Masteropleiding ontwikkelen met NBA als partner
 Elke school voldoet minimaal aan de normen van het basisarrangement en formuleert
daarnaast eigen ambities
 Elke leerkracht voldoet aan de kwaliteitsnorm
 Ons onderwijs is eigentijds en toekomstgericht
 Gezonde scholen waarin innovatie ruimte krijgt en er bijzondere aandacht is voor
bewegen
Personeel
We zetten in op goede onderwijskundige personeelsleden, die op het juiste moment op de juiste
plek werkzaam zijn en waarbij iedereen voldoet aan het gestelde kwaliteitsprofiel OOE van
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startbekwaam, naar basisbekwaam, naar vakbekwaam naar excellent bekwaam. Hiervoor gaan we
het strategisch personeelsbeleid, het mobiliteitsplan en de gesprekkencyclus doorontwikkelen.
We blijven inzetten op onze ingeslagen weg van ‘binden en boeien’. We benutten de landelijke en
regionale netwerken meer om in de regio ons onderwijs te versterken. We focussen ons op de
uitdagingen van de krappe arbeidsmarkt en de kwaliteit van de leerkrachten. Het draait om het
kind in de klas. De leerkracht (onder)kent de specifieke onderwijsbehoefte van de leerling en sluit
met een beredeneerd aanbod hierop aan.

Binden en boeien
Nederland heeft te maken met een krappe arbeidsmarkt voor onderwijspersoneel en ook in onze
regio moeten we steeds creatiever omgaan met deze uitdaging. Naast investeringen om nieuw
personeel aan ons te binden (betaalde LIO-stages en stages van onderwijsassistenten) blijven we
ook investeren in het personeel dat al werkzaam is bij ons. Daarom gaan we de uitwisselbaarheid
tussen onze scholen vergroten. We zetten ook in op de kwaliteiten van de individuele
leerkrachten, zodat de juiste persoon op de juiste plek aan de slag kan. Mogelijkheden voor
mobiliteit dragen hieraan bij. We streven daarnaast naar ‘werkplekleren’ en zorgen voor goed
opgeleide stagebegeleiders in de school. Verder richten we ons op de kwaliteit van de invallers.
We bieden hen gerichte scholing en begeleiding aan. We gaan een standaard inwerkprogramma
ontwikkelen voor startende leerkrachten, interne begeleiders en schoolleiders. Het bestaande
kwaliteitsprofiel wordt uitgebreid door oog te hebben voor differentiatie voor leerkrachten en
directie. Dit geeft richting in wat we verwachten van onze medewerkers.

Focus op het geven van goed onderwijs
We willen dat de leerkrachten bezig zijn met hun kerntaak: het geven van kwalitatief hoogwaardig,
eigentijds en toekomstgericht onderwijs. We gaan onderzoeken welke belemmeringen
leerkrachten ervaren in hun effectieve onderwijstijd en of dit verbeterd kan worden.

Kwaliteit personeel
De leerkracht doet ertoe! We leggen daarom focus op de kwaliteit van de leerkracht, zodat hij of
zij het beste uit zichzelf kan halen en duurzaam inzetbaar blijft. Hiervoor is het belangrijk dat de
leerkracht en zijn of haar leidinggevende zicht heeft op de eigen kwaliteiten, talenten en ambities.
Hiervoor zetten we diverse vormen van gesprek, analyse en feedback in. Ook maken we het
gemakkelijker om te switchen tussen scholen, zodat de kennis en expertise binnen onze
organisatie beter wordt benut. Dit doen we door bijvoorbeeld mobiliteitsdagen te organiseren en
kennisuitwisseling te bevorderen. Een adequaat mobiliteitsbeleid draagt bij aan continue
verbetering.
Met individuele kwaliteitsprofielen van leerkrachten maken we duidelijk wat de norm is voor de
leerkracht in die fase van zijn of haar carrière. We maken het mogelijk om te specialiseren
(bijvoorbeeld in een expertgroep) of anderszins te groeien als leerkracht. Naast het
kwaliteitsprofiel zetten we in op het versterken van didactische vaardigheden, het versterken van
de basisvaardigheden ICT en leren van en met elkaar. Ook stimuleren we medewerkers om zich
blijvend te professionaliseren door scholing te volgen.
Samenvattend betekent dit voor onze ambitie voor personeel: onderwijsmensen helpen het beste
uit zichzelf te halen!
Dit bereiken we door:
 Alle leerkrachten voldoen aan het kwaliteitsprofiel
 Leerkrachten kennen de onderwijsbehoefte van hun leerlingen en sluiten hierop aan
 Leerkrachten worden uitgedaagd om onderwijsinnovaties in te voeren en te ontwikkelen
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Meer focus op de kerntaak van de leerkrachten
De uitwisselbaarheid door mobiliteit tussen scholen te vergroten
De leerkracht is duurzaam inzetbaar

Locatiedirecteur als onderwijskundig leider
De locatiedirecteuren vormen de sleutel voor de kwaliteit op de scholen. Het is daarom belangrijk
dat zij zicht hebben op de kwaliteit, de ontwikkeling, de resultaten van het geboden onderwijs, de
omgeving en de kwaliteit van het personeel op de school. De school werkt samen met de ouders
om het onderwijs aan de kinderen zo maximaal te laten verlopen.
Onderwijskundig leider zijn is een vak. De functie van locatiedirecteur wordt verder aangescherpt
met een duidelijke afbakening van taken en verantwoordelijkheden en de focus op de kerntaak.
We gaan locatiedirecteuren daarom meer in hun rol ondersteunen met het management
development-traject. Dit traject is gericht op het ontwikkelen van onderwijskundig leiderschap,
het verbeteren van individuele competenties en op (digitale) ontmoetingen. Op basis van
evaluatie en door de locatiedirecteuren nadrukkelijk te betrekken bij de inhoud van het traject,
krijgen we zicht op de gewenste doorontwikkeling.
Om de focus van zowel de locatiedirecteur als de leerkracht op het onderwijs te houden, gaan we
kijken naar de inrichting van de onderwijsorganisatie passend bij de bestuurlijke opdracht.
Samenvattend betekent dit voor onze ambitie voor de locatiedirecteur: de locatiedirecteur als
onderwijskundig leider!
Dit bereiken we door:






Zicht op de talenten, ontwikkeling en kwaliteit van de medewerkers en teamontwikkeling
in het bijzonder
Vergroten onderwijskundig leiderschap
Meer focus op de kerntaak
Strategisch personeelsbeleid tot op schoolniveau
Ouders stimuleren tot onderwijsondersteunend gedrag om de leerprestaties van hun
kinderen te bevorderen
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5. Oog voor de organisatie
Slim, slank, soepel en samen
We streven naar een zelfstandige, lerende, toekomstbestendige en kwalitatief sterke
onderwijsorganisatie die werkt binnen de Rijksvergoeding. Inspelen op actualiteit, regionale
omstandigheden en uitdagingen op het gebied van personeel en innovatie is van groot belang. Om
dit te bewerkstelligen hebben we een wendbare en slagvaardige organisatie nodig met heldere
communicatielijnen en een duidelijke verdeling van rollen, taken en verantwoordelijkheden. We
willen daarom bouwen aan een organisatie die slim, slank en soepel is ingericht, passend bij onze
onderwijsambitie.
Sinds 2016 werken we met onderwijsteams die worden gevormd door de clustering van een aantal
locaties. Deze locaties zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een goede inzet van kennis,
expertise, middelen en kwalitatief goed onderwijs. Dit zetten we voort tot 2020. De uitkomsten
van de bestuurlijke tussenevaluatie in 2018 geven mede richting voor de onderwijsorganisatie na
2020.

Slim
Een slimme organisatie betekent dat we het onderwijs effectief en efficiënt in willen richten. De
verantwoordelijkheden en kerntaken van alle actoren binnen Openbaar Onderwijs Emmen zijn
duidelijk verdeeld en staan beschreven in een managementstatuut.
We vinden het belangrijk dat voor al onze scholen uniforme aanpak geldt met betrekking tot
functies en het daaraan gekoppelde personeelsbeleid. Dit versterkt de collectiviteit, de
herkenbaarheid en de wendbaarheid. Slim houdt ook in dat we zichtbaar zijn voor de
buitenwereld om trots te laten zien welke successen we behaald hebben. Ouders kiezen in
toenemende mate op gevoel voor een school. Ook daarom willen wij dat de gebouwen duurzaam,
aantrekkelijk en eigentijds zijn. In de komende periode gaan we onderzoeken waar en hoe we de
huisvesting kunnen verbeteren in samenwerking met onze partners en hoe we de mogelijkheden
voor verduurzaming slim kunnen benutten. We werken hiermee toe naar krachtige, levensvatbare
scholen.

Slank
We willen onze organisatie slank houden en onze beschikbare middelen dusdanig inzetten, zodat
er zoveel mogelijk ingezet wordt op het primaire proces: kwalitatief goed onderwijs bieden aan de
leerlingen op onze scholen. Dit vertaalt zich verder onder andere in zoveel mogelijk fte voor de
klas. We willen bovendien onderzoeken waar centrale inkoop leidt tot het nog effectiever
besteden van de gelden. Dit doen we door te standaardiseren waar dit kan en eenduidig en
uniform te werken. Voorbeelden hiervan zijn: dezelfde devices voor ICT, gezamenlijke licenties, de
instrumenten voor kwaliteitszorg en de Vensters PO. Uitgangspunt hierbij is: centraal wat kan,
decentraal wat moet. De rijksvergoeding voor Openbaar Onderwijs Emmen vormt hierbij ons
financiële kader.
Jaarlijks wordt er een masterplanning opgesteld voor de Planning en Control cyclus voor OOE. De
P&C cyclus is tot nu toe afgestemd op de cyclus van de gemeente Emmen. Bij de interne
verzelfstandiging wordt de masterplanning meer ingericht specifiek en passend voor het
onderwijs. De begroting en het bestuurlijk jaarplan wordt jaarlijks vastgesteld voor 1 januari. Om
te kunnen monitoren of de bestuurlijke doelstellingen worden gehaald worden twee
managementrapportages en een tussentijdse financieel overzicht opgesteld. Er zijn al stappen
gezet om beleidsrijker te gaan begroten door een stevige koppeling te maken tussen beleid en
middelen. Dit ontwikkelen we verder door. Het Bestuurlijk Jaarplan is voorzien van
bestuursopdrachten en via opgavegericht werken wordt het behalen van de strategische doelen
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twee keer per jaar gemonitord en bijgesteld. Deze informatie vormen de input voor de
managementrapportages die vervolgens twee keer per jaar door de algemeen directeur worden
voorgelegd aan het schoolbestuur. De ambitie is om de bedrijfsvoering meer af te stemmen op
onderwijs: passend bij een taakvolwassen en zelfstandige onderwijsorganisatie en met behalen
van de resultaten uit de beschreven onderwijsambities.

Soepel
We streven naar een flexibele onderwijsorganisatie die kan anticiperen op ontwikkelingen en die
transparant is. We bouwen een organisatie op die past bij onze onderwijsambities.
In dat licht is het belangrijk dat personeel ervaart dat mobiliteit een kans is. Het uitgangspunt is
dat ieder personeelslid maximaal zeven jaar op een en dezelfde plek zit. De organisatie zal hierop
ingericht moeten zijn. Een uniforme aanpak en een positief imago van mobiliteitsmogelijkheden
helpt daarbij. Ook is van belang dat de werkprocessen helder zijn. We vereenvoudigen onze
administratieve processen en zorgen voor de juiste informatie op het juiste moment. Hiervoor
gaan we een management dashboard ontwikkelen. Ook bevorderen we het uitwisselen van kennis
onder andere door het verbeteren we de interne communicatie en interne afstemming door een
intranet en bovenschoolse nieuwsbrief te ontwikkelen en door regelmatige ontmoetingen te
organiseren. We handelen planmatig via de PDCA-cyclus en de sturingsinformatie via de
managementrapportages. Verder ontwikkelen we een passende managementstructuur waarbij de
clusters en onderwijsteams ontwikkelingsgericht kunnen werken.

Samen
Het bestuur handelt in het belang van de ontwikkeling van openbaar onderwijs. Besluiten worden
genomen vanuit het belang van het onderwijs aan het kind. De scheiding van bestuur en toezicht
en een heldere rolverdeling tussen bestuur, management en staf zijn vastgelegd. De cultuur is dat
we samen werken aan het openbaar onderwijs en in goede verbinding staan met onze partners in
de omgeving. We zijn pro-actief en spelen daadkrachtig en flexibel in op ontwikkelingen. We
voelen ons vanuit een professionele cultuur verantwoordelijk voor het behalen van de strategische
doelstellingen en ambities en verantwoorden ons over het beleid en de bedrijfsvoering van OOE.
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6. Verzelfstandiging
De complexe vraagstukken alsmede de veranderende maatschappelijke omgeving van het
hedendaagse onderwijs vragen meer en meer om een gefocust bestuur. In het geval van het
Openbaar Onderwijs Emmen worden daarom de eerste stappen gezet in een traject naar volledige
verzelfstandiging.
Het einddoel van het proces van verzelfstandiging is een zelfstandige toekomstbestendige
onderwijsinstelling. Een organisatie die toekomstgericht en duurzaam werk maakt van kwalitatief
hoogwaardig onderwijs. Deze organisatie dient zoals beschreven slim, slank en soepel te
functioneren. Dit alles binnen de beschikbare rijksmiddelen, waarbij het uitgangspunt is dat zo
veel mogelijk van de middelen worden aangewend voor het primaire proces.
Dit einddoel wordt bereikt langs de weg van een interne verzelfstandiging. Hierbij wordt in beeld
gebracht welke verwevenheid er is met de gemeentelijke organisatie. De daaruit voortvloeiende
ontvlechting en de wijze waarop dit geschiedt moet onder meer borgen dat het primaire proces
ongehinderd voortgang vindt.
Een organisatie zoals hierboven beschreven vraagt een duidelijk passende governancestructuur en
besturingsfilosfie. Gaandeweg het proces van de verzelfstandiging komen deze vraagstukken ook
aan bod. Streven is niet meer tijd te nemen dan noodzakelijk, doch ook zeker niet minder dan
zorgvuldigheid vereist om tot een volledige verzelfstandiging te komen.
Tot de verzelfstandiging blijft het college van B&W het bevoegd gezag en gaan we de komende
periode de uitdaging aan om een onderwijsorganisatie op te bouwen waarin goed onderwijs
wordt gegarandeerd, adequate ondersteuning wordt geboden en er sprake is van goed
werkgeverschap met het gevoel dat we samen voor Openbaar Onderwijs Emmen staan!
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7. Onze ambities en concrete acties
Onderwijs

Kwaliteit




















We zetten een planmatig ingericht kwaliteitssysteem op.
We ontwikkelen de PDCA cyclus zichtbaar door
We herijken het bestuurlijk kwaliteitsbeleidsplan.
We ontwikkelen de proeftuinen door.
We richten denktanks en expertgroepen verder in.
We krijgen en houden zicht op de schoolpopulatie en omgeving.
We zetten in op leerkrachten die het maximale resultaat uit kinderen halen
We verdiepen de aansluiting met voorscholen.
We vergroten de aansluiting met en uitwisseling tussen so en sbo.
We vergroten de aansluiting met en uitwisseling tussen het vso en het praktijkonderwijs.
We ontwikkelen beleid op het gebied van taal, brede zorgstructuren, toptalenten, sport en
cultuur.
We starten bouwen onderwijs aan hoogbegaafde kinderen verder uit.
We krijgen en houden zicht op de onderwijsresultaten.
Iedere school krijgt een maal in de vier jaar aan audit.
We stimuleren het planmatig werken.
Iedere school brengt de eigen ambities en mogelijkheden in beeld.
We stellen een kwaliteitsprofiel voor leerkrachten op.
We stimuleren gezonde scholen en meer bewegen.
Doorontwikkeling van de inzet van adviseurs voor passend onderwijs.

Personeel

















We ontwikkelen het strategisch personeelsbeleid door en stellen hiervoor een strategisch
personeelsplan op.
Iedere school beschrijft de ambities voor onderwijskwaliteit.
We hanteren een uniforme kijkwijzer.
We passen het mobiliteitsplan, de gesprekkencyclus en het plan ‘Binden en boeien’ waar
nodig aan.
Ieder cluster heeft een opgeleide mentor voor de begeleiding van stagiaires.
LIO-stages worden betaald.
We bieden stages voor onderwijsassistenten aan.
De norm is mobiliteit.
We ontwikkelen een standaard inwerkprogramma.
We ontwikkelen een kwaliteitsprofiel voor leerkrachten en directie.
We gaan in gesprek over de gevoelde werkdruk en verspreiden goede voorbeelden.
We schrappen overbodige administratie.
We houden inzetbaarheidsgesprekken en stimuleren personeelsleden tot eigenaarschap
en eigen ontwikkeling.
We bieden (bovenschoolse) scholing aan, bevorderen kennisuitwisseling en organiseren
mobiliteitsdagen.
We ontwikkelen het management development traject door.
De ouder wordt uitgedaagd tot onderwijsondersteunend gedrag om de leerprestaties van
hun kinderen te bevorderen (ouderbetrokkenheid 3.0).
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We onderzoeken de mogelijkheden van de inzet van onderwijsassistenten, administratief
medewerkers en concierges.

Organisatie





















We ontwikkelen de clusters en onderwijsteams door.
Onze organisatie gaat verzelfstandigen via een interne verzelfstandiging.
We stellen een managementstatuut op passend bij de verzelfstandigde organisatie.
We stellen een intern en extern communicatieplan op.
We streven naar centraal wat kan, decentraal wat moet
We gaan de processen vereenvoudigen.
We zorgen door standaardisatie voor een gezamenlijke inkoop.
We zorgen voor uniforme devices voor ICT, gezamenlijke licenties, standaard
instrumenten voor kwaliteitszorg en standaard instrumenten voor de Vensters PO.
We vereenvoudigen administratieve processen.
We ontwikkelen een digitaal management dashboard.
We ontwikkelen de managementrapportages door.
We gaan aan de slag met de duurzaamheid van onze gebouwen.
We streven naar vermindering van leegstand en pakken onnodige exploitatie kosten aan
We ontwikkelen het toepassen van ICT in ons onderwijs door.
We ontwikkelen intranet.
We onderzoeken alternatieve financieringsmogelijkheden
We werken samen met partners rondom huisvestingsvraagstukken
We stellen een master jaarplanning P&C op.
We stellen de begroting beleidsrijk op.

22

Bijlage - Evaluatie bestuurlijke koers 2015-2019
Kwaliteit en profilering
De mijlpalen:
 we hebben een klas voor hoogbegaafden opgezet;
 het percentage zittenblijvers zit onder de 2%;
 wetenschap/technologie is op veel scholen sterker geïmplementeerd;
 op al onze scholen hebben we voorscholen gerealiseerd;
 ons marktaandeel is ongeveer gelijk gebleven;
 we hebben een auditteam opgericht.
We willen nog verder werken aan:
 het verbeteren van de onderwijskwaliteit in de volle breedte;
 een planmatige kwaliteitscyclus en kwaliteitsbeleid;
 duurzaamheid van de gebouwen.

Werken in onderwijsteams
De mijlpalen:
 we werken aan onderwijsteams, waardoor de verbinding en uitwisseling van kennis groter
is
geworden
 In de Consultatiegroep zitten adviseurs passend onderwijs voor OOE en zij vormen het
expertisecentrum voor specialistische ondersteuning voor leerlingen met specifieke
onderwijsbehoefte en de professionalisering van interne begeleiders
 we hebben kindvoorzieningen van 2,5 tot 12 jaar gerealiseerd;
 collegiale consulatie door leerkrachten bij elkaar in de klas te kijken waardoor kennis en
expertise toeneemt
 we hebben meer vakleerkrachten bewegingsonderwijs in huis;
 we hebben een ICT-beleidsplan ontwikkeld.
Wij willen nog verder werken aan:
 collectieve scholing;
 denken op clusterniveau;
 het bevorderen van de mobiliteit van leerkrachten;
 het bevorderen van specialisatie.

Professionele scholen
De mijlpalen:
 we hebben arrangementen voor extra ondersteuning gerealiseerd;
 we hebben een leerlijn op het gebied van wetenschap en techniek ontwikkeld;
 er staan meer vakleerkrachten gym voor de klas;
 we hebben een doorgaande lijn van voorschoolse voorziening naar po en van po naar vo
ontwikkeld.
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Wij willen nog verder werken aan:
 het bevorderen van een actieve leerstijl bij kinderen;
 een uniform kwaliteitssysteem;
 de didactische en differentiatievaardigheden van de leerkracht.
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