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1 Inleiding
1.1 Voorwoord
Samen, steeds beter
ln dit strategisch beleidsplan zetten we de uitgangspunten en de doelen uiteen waar VCO Oost-Nederland de
komende jaren aan werkt in alle geledingen van de stichting en op alle scholen. Het plan vormt een kader voor de
scholen bij het schrijven van hun eigen schoolplan. Het beleidsplan helpt hen om geÍundeerde keuzes te maken. Elke
school vertaalt de gezamenlijke uitgangspunten en ambities van het strategisch beleid van de stichting naar de eigen
situatie.

Als stichting werken we het strategisch beleidsplan uit in jaarplannen. Elk jaar leggen we verantwoording aÍ met een
jaarverslag. Ook de scholen werken hun schoolplan uit in jaarplannen en evalueren deze jaarlijks.
Dit plan is tot stand gekomen met input vanuit alle geledingen van de organisatie. Ook ouders en leerlingen hebben
meegepraat. Tijdens een studiedag op 21 maart 2019 zijn de hooÍdlijnen van dit plan voorgelegd aan alle

medewerkers van VCO en hebben we hun reacties verzameld. Daarnaast zijn de uitgangspunten en aandachtspunten
getoetst bij diverse partnerorganisaties in het onderwijs. VCO is iedereen buitengewoon erkentelijk die heeÍt
bijgedragen aan de gesprekken, discussies, concepten en definitieve tekst. Dit plan is er steeds beter van geworden.
Samen zo'n plan maken is een goede opmaat naar het samen uitvoeren. Daar hebben we bij VCO iedereen bij nodig.
Pas als we allemaal een bijdrage leveren, kunnen we onze idealen en ambities binnen de scholen zo goed mogelijk
voor onze leerlingen realiseren. Vandaar ons motto: Samen, steeds beter .
Andries Mulder
Voorzitter college van bestuur
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2 Beschrijving van de organisatie
2.1 Gegevens
Gegevens van de organisatie
Naam van het bevoegd gezag

Stichting VCC.t Oost-Nederland

Adres

M.H. Tromplaan 47

Postcode

7513 AB

Plaats

Enschede

Website-adres

www.vco-oostnederland.nl

Telefoon

053-4309440

E-mailadres

bestu

Postbusadres

Postbus 2393,7500 CJ Enschede

u

rscentrum@vco-oostnederland.

nl

2.2 Bestuur
Stichting VCO Oost-Nederland (hierna VCO) is een koepelorganisatie voor primair onderwijs en kinderopvang en kent
ziin oorsprong in het bijzonder onderwijs op basis van protestant-christelijke grondslag. De stichting bestaat uit
veertien basisscholen gevestigd in Enschede, Glanerbrug, Losser, Overdinkel, Haaksbergen, Eibergen en Neede. ln
samenwerking met Humanitas heeft VCO Kinderdomein drie kinderopvang locaties, te weten in Eibergen, Losser en
Overdinkel; de kinderopvang is ondergebracht in een bv waarvan Humanitas en VCO Oost-Nederland aandeelhouder

ziin.
De VCO-scholen hebben een eigen identiteit en gezicht, geïnspireerd op de waarden en noÍmen van een open
christelijke cultuur. Elke school laat de eigen identiteit zien in haar handelen en in de leer en werkomgeving die zij
creëert en bewaakt. ln het schoolplan en de schoolgids is de identiteit benoemd en concreet uitgewerkt voor het

dagelijks handelen. Op de scholen werken de medewerkers vanuit de kernwaarden van VCO. Leerlingen,
leerkrachten, medewerkers en ouders/verzorgers nemen actieÍ deel aan activiteiten, vieringen en bijeenkomsten
rondom de identiteit van de school en de koepelorganisatie.
VCO kent een statutair bestuur dat het bevoegd gezag van de stichting vormt. Het bestuur bestaat uit één lid, de
voorzitter college van bestuur. Het bestuur legt verantwoording aÍ aan de raad van toezicht. De toezichthoudende
bevoegdheden van de raad van toezicht zijn in de statuten van VCO uitgewerkt.
Het bestuur is verantwoordelijkvoor het strategisch beleid en geeÍt daarbij leiding aan de directeuren van de scholen
van de stichting en aan de medewerkers van het bestuurscentrum.
ln het Handboek Governance VCO Oost-Nederland zijn de bevoegdheden, verantwoordelijkheden en interne
verantwoordingsprocessen vastgelegd. VCO handelt conÍorm de actuele regelgeving op het gebied van goed bestuur
in het primair onderwijs, waaronder de Code Goed Bestuur in het primair onderwils.

2.3 De besturingsfilosoÍie
VCO is het bevoegd gezag van een groep van l4 scholen en heeÍt een sterk gedecentraliseerde structuur. De scholen
van VCO zijn geen Íilialen die sec beleidsuitvoerend zijn. Als eenheden met een eigen identiteit positioneren zij zich zo
sterk mogelijk binnen de eigen omgeving. Daarvoor krijgen ze ook de beleidsruimte. De generieke
beleidsuitgangspunten van VCO, zoals vastgelegd in het strategisch beleidsplan, worden door de scholen door
vertaald naar de eigen school, situatie en locatie.
Bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn zo laag mogelijk in de organisatie belegd. De directeuren van de
scholen zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en de daarin te maken keuzes. Het
bestuur is in beginsel aanwezig, maar op aÍstand en zal dichtbij komen als dat moet oÍ door de school wordt gevraagd.
Het bestuur bevordert door het stellen van kwaliteitseisen goed onderwijs en intervenieert als de vastgestelde
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kwaliteitsnormen onder druk staan oÍ niet worden behaald en in het geval de continurleit van de school oÍ de
koepelorganisatie in het geding is.
VCO is de bestuurlijke paraplu die zowel een netwerk van scholen in stand wil houden, als schaalvoordelen voor de
scholen wil genereren, onder andere door expertise te bundelen. Het bestuur heeÍt in de uitoeÍening van zijn
verantwoordelijkheden eerder een Íaciliterende dan voorschrijvende stijl van opereren. De schaalvoordelen liggen
vooral in de uitoefening van gespecialiseerde werkzaamheden, in het aÍdekken van risico's, in het bieden van
inkoopvoordelen, in het bevorderen van personele mobiliteit en in het bieden van een kritisch klankbord voor de
directeuren.

2.4 Hel bestu u rscentru m
Het bestuurscentÍum van VCO is gevestigd in het Tromphuis aan de M.H. Tromplaan 47 in Enschede. Vanuit het
bestuurscentrum worden de scholen ondersteund in hun taken, onder andere op het gebied van HRM, personeels- en
salarisadministratie, Íinanciën, organisatie & communicatie, huisvesting en kwaliteitszorg. Het bestuurscentrum is ook
de uitvalsbasis van de voorzitter college van bestuur van VCO.

ln het Tromphuis is ook de Stichting Consent gevestigd, de bestuurlijke koepelorganisatie van het openbaar primair
onderwijs in Enschede en omgeving. VCO en Consent zijn partners in de Academie VCO Consent en het Steunpunt
Passend Onderwijs. Ook deze twee diensten zijn in het Tromphuis gevestigd.
Voor actuele inÍormatie over de bezetting van het bestuurscentrum zie: www.vco-oostnederland.nl/bestuurscentrum.

2.5 De leiding van de scholen
De scholen worden geleid door een directeur. De directeur is verantwoordelijk voor het onderwijs, de resultaten en de
algehele organisatie van de school. De directeur volgt daarbij het voor VCO vastgelegde kwaliteitskader en geeÍt daar
binnen de school uituoering aan. Hij oÍ zij legt periodiek verantwoording aÍ aan het bestuur. De directeur is
leidinggevende van het schoolteam, bestaande uit leerkrachten, intern begeleiders en ondersteunend personeel
(zoals administratieÍ personeel en conciërges).

Directeuren werken goed samen met de medewerkers van het bestuurscentrum en worden bij de uitvoering van hun
werk door het bestuurscentrum geÍaciliteerd.
De directeuren vormen samen het directeurenoverleg en nemen ad hoc deel aan bovenschoolse initiatieven,
werkgroepen en overleggen. Het directeurenoverleg stemt zaken aÍ, wisselt inÍormatie uit en geeÍt input op de VCObrede beleidsontwikkeling. De voorzitter college van bestuur is, eventueel bijgestaan door medewerkers van het
bestuurscentrum, bij het directeurenoverleg aanwezig.

2.6 Onze medewerkers
VCO heeÍt (1 januari 2019) 269 medewerkeÍs in dienst, zijnde 182,65 fte. Binnen de scholen zijn dat 14 directeuren en
240 medewerkers. Het bestuurscentrum heeÍt 15 medewerkers, zijnde 8,55 fte, inclusieÍ de voorzitter college van
bestuur.

Alle medewerkers voldoen aan de gestelde opleidingsVereisten. Alle medewerkers beschikken over een Verklaring
Omtrent het Gedrag (VOG).

2.7 De omgeving
VCO is een belangrijke aanbieder van primair onderwijs in Enschede en omstreken. Andere grote partners in die
regio, zijn de Stichting Consent (openbaar) en de Stichting KOE (katholiek). ln de oostelijke Achterhoek zijn de
belangrijkste partners Stichting Keender (katholiek), OPONOA (openbaar), SKOLO (katholiek) en Delta (openbaar).
Het basisonderwijs is ingebed in de lokale gemeenschap waarin alle burgers en vele maatschappelijke instellingen en
bedrijven betrokken zijn. De school staat voortdurend in contact met allerlei instellingen op het gebied van (jeugd)zorg
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en gezondheid, kinderopvang, educatie, media, kunst en cultuur, sport en bedrijvigheid. Tal van maatschappelijke
ontwikkelingen gaan snel en hebben grote impact binnen de scholen. Wil staan voor de uitdaging om antwoord te
geven op steeds meer en complexere vraagstukken zonder de rol van ouders oÍ andere instellingen over te willen
nemen.

VCO is in de eerste plaats verantwoordelijk voor de eigen scholen. Daarnaast zien we ook hse belangrijk goed
voorschools en Íunderend onderwijs is voor de lokale samenleving. De grote uitdagingen in het onderwijs, zoals
demograÍische krimp, kansen (on)gelijkheid en andere sociaaleconomische, maatschappelijke en
onderwijsinhoudelilke ontwikkelingen, overstijgen het organisatorisch eigen belang. Dit vraagt om een brede visie en
veel daadkracht. VCO neemt zijn verantwoordelijkheid en gaat samen met lokale partners en overheden de
uitdagingen aan waar het Íunderend onderwijs voor staat.

2.8 De scholen
De VCO scholen zijn:
1. De Zevenster, Enschede
2. Anna van Buren, Enschede

3. BredeSchool Overdinkel, Overdinkel
4. Drakensteyn, Enschede
5. De Kiem, Enschede
6. Kisveld, Neede
7. De Koning, Enschede
8. Mecklenburg, Enschede
9. Kindcentrum Meester Snel, Losser
10. Op den Akker, Haaksbergen
1 1. Ouverture, Glanerbrug
12. Prins Maurits, Enschede
13. Het Sterrenpalet, Eibergen
.14.
Willem van Oranje, Enschede
Op de peildatum 1 mei 2019 heeÍt VCO 2.648 leerlingen
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3 Trends en ontwikkelingen
3.1 Trends en ontwikkelingen
Onze scholen bieden elk kind goed ondenvijs zodat hij oÍ zij zich, uitgaande van het eigen leerpotentieel, optimaal kan
ontwikkelen. Hier werken wij met elkaar elke dag aan. Goed onderwijs vraagt om een voedende en stabiele
leeromgeving, bevlogen leerkrachten, goede leermethoden en Íaciliteiten. Maar de tijd staat niet stil. Als we onze
kinderen de komende jaren goed onderwijs willen blijven geven, moeten we onze aanpak blijven vernieuwen en
verder ontwikkelen.
Maatschappelijke, sociaaleconomische en onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen dwingen ons om voortdurend aÍ te
wegen wat we doen en waarom we dat doen. We zijn verplicht om ons werk aan de actualiteit te spiegelen. We willen
er immers voor zorgen dat vele generaties leerlingen de voor hen juiste plek in het vervolgonderwijs en de
beroepspraktijk blijven vinden. Dit bÍengt met zich mee dat we ons voortdurend aturagen oÍ wat wij hun aanbieden het
beste is om de daarbij benodigde vaardigheden te verwerven.
Voor ons relevante trends en ontwikkelingen zijn:
* Veranderende didactische en pedagogische inzichten, de uitwerking van curriculum.nu;
* Ontschotting van het PO en het VO en de ontwikkeling van een doorgaande leerlijn 0-1 8; Optimalisering van
de invoering van passend onderwijs;
t DemograÍische ontwikkelingen zoals krimp, veranderende migratiestromen, vergrijzing leerkrachtenbestand,
leerkrachtentekort;
* Technologische ontwikkelingen: digitalisering, robotisering, mediawijsheid en veiligheid van data
leerkrachtenbestand, leerkrachtentekort;
* Arbeidsmarkt, snel veranderende beroepsproÍielen, sociaaleconomische ontwikkelingen
ecologische ontwikkelingen, duurzaamheid van gebouwen en processen;
* Politieke en bestuurlijke grilligheid, veranderende regelgeving en inzichten op het gebied van de inrichting en
bekostiging van het onderwijs;
* Lokale en gemeentelijke ontwikkelingen op het gebied van huisvesting, voor- en vroegschoolse educatie, integrale
kindcentra en jeugdhulpverlening.

Monitoring en actieve deelname aan regionale en landelijke onderwijsontwikkelingen.
Samenwerken met lokale onderwijspartneÍs ter verduurzaming en borging goed onderwijs.
Arbeidsmarktontwikkelingen en op goed niveau houden van medewerkersbestand.
Relevante ontwikkelingen vertalen naar de VCO brede ambities en deze door de scholen
laten doorvertalen binnen het onderwijs.

lnnovatie en actueel houden van onderwijsmethoden
Sterke onderlinge contacten en uitwisseling knowhow binnen VCO en andere scholen.
Medewerkers op hoog niveau houden en aansluiten op alle relevante ontwikkelingen.
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4 Sterkte-zwakte-analyse
4.1 Overzicht SWOT-analyse

STERKE KANTEN

ZWAKKE KANTEN

* imago van de 14 VCO scholen

* beperkte innovatiekracht

*

leeropbrengsten

" beperkte proÍessionele cultuur

bevlogen en deskundige medewerkers

" kennisdeling tussen de 14 scholen

- financiële positie

. zichtbaarheid/bekendheid van VCO

* alle leerlingen worden gezien, ouderbetrokkenheid
is gÍoot

* beperkte betrokkenheid medewerkers bij VCO

KANSEN

BEDREIGINGEN

*

*

samenwerking VCO scholen onderling

demograÍische krimp

" samenwerking met andere PO besturen

* krappe arbeidsmarkt voor leerkrachten

* onderwijsinnovatie

*

*

* huisvestingsbeleid gemeenten

doorontwikkeling IKC's

veranderende bekostiging rijksoverheid

* 10 -14 onderwijs

* veranderend/grillige
onderwijsregelgeving

" scholenÍusies/samenwerkingsscholen

" denken vanuit eigen belang in plaats van samenwerking

4.2 Matrix SWOT-analyse
De SWOT-analyse is vertaald naar een aantal aandachtspunten voor het bestuur en voor de scholen:

Aandachtspunt bestuur

Prioriteit

Samenwerking met andere PO besturen.

gemiddeld

Onderzoek naar mogelijke samenwerkingsvormen op schoolniveau

gemiddeld

lnzet op versterking doorlopende leerlijn en governance IKC's.

gemiddeld

Ontwikkelen en start pilot 10-'14 onderwijs.

gemiddeld

Stimuleringsprogramma voor de 14 scholen om innovatie onderwijs te vergroten

gsmiddeld

Programma leiderschapsontwikkeling directeuren.

hoog

Doorontwikkelen Academie VCO Consent.

gemiddeld

Aandachtspunt scholen

Prioriteit

Onderlinge samenwerking scholen vergroten

gemiddeld

Zorgvuldige aansturing medewerkers, bevorderen gezondheid en professionele ontwikkeling, hoog
terugdringen ziekteverzuim.
Collega's in de school betrekken bij VCO ontwikkelingen en activiteiten

gemiddeld

Betrokkenheid gemeenten vergroten bij huisvestingssituatie

gemiddeld

Met medewerkers werken aan proÍessionele cultuur

gemiddeld

Behouden van goede leerkrachten en effectieve werving bij vacatures.

gemiddeld
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5 De missie van de organisatie
5.1 De kernmissie
Waartoe is VCO Oost-Nederland op aarde?
Door goed basisonderwijs en passende begeleiding te bieden, stelt VCO elke leerling in staat om, uitgaande van diens
mogelijkheden, zelÍstandig de kennis te verwerven en samen de vaardigheden te ontwikkelen die hij of zij nodig heeft
voor een kansrijke start in het leven.

Waarvoor staan we?

.

.
.
.

.

We houden in de gemeenten Enschede, Losser, Haaksbergen, en Berkelland scholen voor primair onderwijs
in stand, met een eigen profiel, traditie en leerconcept.
Elke school biedt goed, prikkelend en resultaatgericht onderwijs.
Het belang, het talent, de capaciteiten en de motivatie van de leerlingen én de medewerkers staat altijd voorop.
We werken aan een veilige, voedende en vertrouwensvolle leeromgeving waarin we oprecht belangstelling
voor de ander tonen.
Elke school is vanuit de oorsprong geïnspireerd op de waarden en normen van een open christelijke cultuur.
voor de kwaliteit van ons ondenarijs, de

. We werken aan een proÍessionele omgeving en hebben altijd aandacht
organisatie en de medewerkers.

. We doen wat we zeggen.
5.2 Onze kernwaarden
Hoe gaan we te werk?
Respectvol

We zijn respectvol in alles wat we ondernemen. We gaan zorgvuldig met elkaar om en respecteren de verschillen.
Ook als we het niet met elkaar eens zijn. OÍ liever nog, juist dan. We hebben ook waardering voor ieders inbreng. Elk
individu levert binnen zijn of haar mogelijkheden een bijdrage aan onze scholen en stichting.
Nieuwsgierig
De Griekse ÍilosooÍ Aristoteles zei het al: 'verwondering is het begin van alle wijsheid'. Nieuwsgierig staat voor vragen,
onderzoeken, om je heen kijken en benieuwd zijn naar je omgeving en je medemens. Vragen en onderzoeken zorgt
voor een kritische leeromgeving die is gericht op het goed, beter, best doen. We werken ook met nieuwe vormen van
onderwijs. Niet om het nieuwe, maar altijd op basis van analyse, resultaten en Íeiten. Daar worden leerlingen en
scholen beter van.

Verantwoordelijk
We geven verantwoordelijkheid en verwachten verantwoordelijkheid terug. We maken ons sterk voor de ontwikkeling
van zelfstandige mensen die gewetensvol en verantwoordelijk voor zichzelf en hun omgeving door het leven gaan. Op
onze scholen nemen leerlingen én medewerkers verantwoordelijkheid omdat zij daarvoor de ruimte en mogelijkheden
krijgen.

5.3 Onze grote doelen
Waar gaan we voor?
Op basis van ons strategisch beleidsplan hebben we vier overkoepelende organisatiedoelen vastgesteld. Deze doelen
vormen de leidraad voor de komende vier jaar. Onze aandachtspunten zijn steeds verbonden met deze doelen. De
scholen maken in hun schoolplan de koppeling tussen de hieronder geÍormuleerde doelen en de eigen doelen. De
organisatiedoelen dienen uiteindelijk maar één ambitie: een optimale realisatie van onze kernmissie en zo onze
leerlingen bieden wat ze toekomt.
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Speerpunten
1

Onderwijsinnovatie; met het oog op alle verstrekkende maatschappelijke, sociaaleconomische en
ondenruijsontwikkelingen werken wij voortdurend aan verbetering én vernieuwing van ons onderwijs.

2.

Onderwijskwaliteit; de kwaliteit van ons onderuvils is voortdurend onderwerp van gesprek en vertaalt zich in de
best mogelijke kwaliteitszorg, maar vooral in goed onderwijs en goede resultaten van onze leerlingen.

3.

Leiderschap en professionaliteit; een permanente perÍormanceverbetering en een proÍessionele leeromgeving
vragen van iedereen op zijn oÍ haar niveau leiderschap en persoonlijke durf.

4.

Samenwerken en samengaan; om het onderwijs voor onze leerlingen en onze organisatie beter te maken
grijpen wij waar mogelijk de kans aan om samen te werken oÍ samen te gaan.
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6 De domeinen
6.1 Onderwijs
De VOO-scholen bieden leerlingen een veilige leer- en leeÍomgeving. De scholen doen recht aan de verschillen
tussen de leerlingen en bieden passend onderwijs aan elk kind. De scholen hebben vrijheid in de keuze van het
onderwijskundig concept, de leermethode, de didactische concepten en de inzet van leermiddelen. De directeur van
elke school draagt de verantwoordelijkheid voor het onderwijs en de onderwilsresultaten. Bij de inrichting van het
onderwijs geven de scholen uitvoering aan de kernmissie en realisatie van gestelde doelen uit dit strategisch
beleidsplan.

Wat de scholen van VGO betreÍt, hoort goed onderwijs te voldoen aan de vereisten van actueel en toekomstgericht
onderwijs. Hierin is, naast onderwijs gericht op kennis en vaardigheden in de basisvakken, ook aandacht voor
burgerschap, socialisatie en persoonsvorming. Behalve uitstekend taal- en rekenonderwijs is er veel ruimte voor brede
talentontwikkeling. Vereiste is wel dat het onderwijskundig concept schriÍtelijk (in het schoolplan) is vastgelegd en
regelmatig wordt geëvalueerd en zo nodig, bijgesteld. Daarbij is het van belang dat ouders/verzorgers betrokken
worden bij, en op de hoogte zijn van, de gemaakte keuzes in het onderwijsconcept.
Onze scholen doen wat zij beloven, hebben de dagelijkse organisatie op orde, zijn attent in hun communicatie en
hebben persoonlijke aandacht en begrip voor bijzondere omstandigheden. We geven én ontvangen graag een
compliment. VanzelÍsprekend wordt voldaan aan de basisvereisten van de inspectie en geven de scholen zelÍ invulling
aan de ontwikkeling van kwaliteitsaspecten en ambities om hoogwaardig onderwijs te realiseren. De ambitie van VCO
is dat alle scholen zich zodanig ontwikkelen dat zij als goed beoordeeld worden door de lnspectie. Om dit te bereiken
moeten de scholen ambities en eigen aspecten van kwaliteit Íormuleren en volgen.
De scholen zijn autonoom in de uitvoering van benodigde (onderwijs)ontwikkelingen en activiteiten. Daar waar
verstrekkende onderwijsontwikkelingen plaatsvinden, zoals het doorvoeren van innovaties in onderwijsmethoden en
optimalisatie van bestaande pedagogische en didactische concepten, zal het bestuur door de scholen goed

aangesloten worden. lndien er sprake is van een te sterke inteÍne gerichtheid oÍ beperkte proÍessionele cultuur c.q.
gebrek aan slagkracht, zal het bestuur samen met de betreÍÍende directeur het proces vormgeven.
Voor onze scholen staat een veilige school voorop. De scholen voldoen aan de gestelde normen op het gebied van
veiligheid. Ze hebben een veiligheidsplan en hanteren de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Veiligheid
binnen school is in het team met regelmaat onderwerp van gesprek. Waar nodig treft de directeur alle noodzakelijke
maatregelen om een prettig en veilig schoolklimaat te bevorderen.
De VCO-scholen bieden passend onderwijs, daartoe ondersteund door twee samenwerkingsverbanden,
Samenwerkingsverband 2302 en Samenwerkingsverband lJssel I Berkel. Sommige kinderen hebben extra
ondersteuning nodig om op een reguliere basisschool zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Voorbeelden hiervan zijn:
kinderen met lagere cognitieve capaciteiten, dyslexie, ADHD oÍ een vorm van autisme. ln Enschede, Losser,
Overdinkel en Haaksbergen wordt de extra hulp en expertise vanuit de middelen van het Samenwerkingsverband
2302verzorgd door SPOE, het steunpunt passend onderwijs voor VCO en Consent. Voor de scholen in Neede en
Eibergen worden deze diensten verzorgd door het Samenwerkingsverband lJssel I Berkel. Bij VCO gaan wij ervan uit
dat ieder probleem op kindniveau een vraagstuk van de school is, waarbij wij altijd bij ons zelf zoeken naar een
oplossing. Als een school er toch niet met de leerling uitkomt, zijn er mogelijkheden binnen het speciaal
basisonderwijs oÍ speciaal onderwijs.
De scholen geven zelfstandig inhoud aan de inzet van lCT-middelen. Wij gaan ervan uit dat ICT-middelen altijd
gerelateerd zijn aan de bedoeling en ontwikkeling van ons onderwijs en dat onderwijs helpt realiseren. We zorgen voor
een goede balans tussen de inzet van de vertrouwde leermiddelen -zoals boeken- en digitale leermiddelen. De
scholen besteden aandacht aan mediawijsheid en mediagebruik door leerlingen.

Een groot aantal scholen participeert in een lntegraal Kindcentrum. VCO onderschrijÍt het belang van de IKC's en
stimuleert de eigen scholen om bij te dragen aan de inrichting ervan.
Voor VCO is een aantal aspecten in het onderwijs in het bilzonder van belang. Als de betreÍÍende school hier geen
invulling aan geeÍt (de inrichting van het onderwijs en keuze van het onderwijsconcept is immers aan de scholen),
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wordt dit in het schoolplan uitgelegd (pas toe oÍ leg uit). Dit betreft de volgende aspeclen:
1. Engels vanaÍ groep 1;
2. Deelname aan (elementen van de Gezonde School;
3. lnvlechten van wetenschap en technologie in het curriculum, leerlijnen en leermiddelen;

4. lnpassen van een ononderbroken ontwikkeling/leerlijn binnen IKC;
5. I loogbegaaÍdheidsbeleid;
6. Ouderbetrokkenheid 3.0: school en ouders zoeken en delen samen nieuwe inÍormatie met

de ontwikkeling van het

kind als gezamenlijk doel;
7. Opleidingsschool en actieÍ deelnemen in netwerken binnen Opleiden in de School.

De scholen realiseren goede onderwijsopbrengsten die op oÍ boven de door de inspectie aangegeven
minimumnormen liggen. Daarbij creëren de scholen een veilige, voedende en vertrouwensvolle leeromgeving. Dit
wordt gemonitord via periodieke leerlingenenquêtes. Onderwijsopbrengsten zijn voor de VCO scholen alle
ontwikkelingen die een leerling doormaakt, dus in het cognitieve én sociaal-emotionele spectrum.
De scholen hebben zelÍstandig het beleid venaroord ten aanzien van ouderbetrokkenheid. Goede communicatie met
ouders/verzorgers is essentieel in de samenwerking tussen school, leerling en ouders. VCO gaat wat betreft

ouderbetrokkenheid uit van de pedagogische driehoek tussen leerling, oudeÍs en school.
De scholen geven zich b'rj de inrichting van het ondena/js rekenschap van de maatschappelijke positie die zij vervullen.
De school zoekt lokale partners, zodat er meer contact ontstaat tussen de school en de maatschappelijke omgeving.
VCO wil de komende jaren onderwijsvernieuwing stimuleren. Dit betekent dat we in elk geval de huidige
onderwijskundige concepten zoveel mogelijk verbeteren, in het licht van de genoemde lrends en ontwikkelingen. Het
bestuur stimuleert diversiteit van aanbod in conceplen en innovatie c.q. invoering van nieuwe onderwijskundige
concepten door middel van een impulsregeling. Elk jaar krijgen twee scholen op basis van een ingediend plan de
beschikking over een ontwikkelbudget. Uitwerking van de regeling volgt in 201 9. VanaÍ 202O kan van de regeling
gebruik worden gemaakt.

Kwaliteitsindicaloren
1

2.

Alle scholen hebben een basisarrangement, maar hebben de ambitie als goed le worden beoordeeld.
Alle scholen hebben de kernwaarden, ambities en doelen van het strategisch beleidsplan in het eigen
schoolplan vertaald.

Opstellen impulsregeling onderwijsinnovatie 2020-2023.

Doorontwikkelen IKC concept, samen met betrokken partners
(gemeenten/onderwijs/opvan g).

Aandachtspunt scholen

Priorileit

Actualiseren/schriÍtelijk vastleggen van het onderwijskundig concept en het vastleggen en

hoog

uitvoeren van eigen aspecten van kwaliteit
Binnen de school wordt door alle medewerkers gewerkt vanuit het vastgelegde onderwijs

gemiddeld

concept.
Effectieve communicatie met ouders en leerlingen.

gemiddeld

6.2 Medewerkers
De medewerkers bepalen het succes van de scholen en van VCO; zij vormen samen de organisatie. VCO investeert in
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bevlogen medewerkers. We gaan daarbij uit van de vele talenten van onze collega's en willen die ontwikkelen en
inzetten voor onze organisatie. Samen hebben wij een gedeeld verlangen om kwalitatief goed onderwijs te geven en
onze professionele ambities te realiseren. Op basis van persoonlijke kracht, bevlogenheid en een goede verbinding
met elkaar, levert iedereen daar een bijdrage aan.
Goed onderwijs valt oÍ staat met de kwaliteit van de leerkrachten en andere medewerkers. Onze scholen werken met
kwalitatieÍ hoogwaardige medewerkers. Het zijn bevlogen vakmensen met een resultaatgerichte rolopvatting. Ons

personeelsbeleid is dan ook volledig gericht op de kwaliteit en de proÍessionele ontwikkeling van onze mensen.
Samen werken wij aan een lerende organisatiecultuur.
Daarbij is de ontwikkeling van persoonli.jk leiderschap van groot belang. Het gaat dan om aspecten als proÍessioneel
werkgever- en werknemerschap, eigenaarschap van leidinggevende en medewerker, voorbeeldgedrag en het samen
invulling geven aan VCO als bovenschoolse leeÍgemeenschap. Een lerende organisatie, die uitgaat van een goede
balans in sturing en zelÍorganisatie, is van groot belang bij de verwezenlijking van de ons tot taak gestelde doelen. Wij
streven dan ook naar een organisatievorm en cultuur waarin met en van elkaar leren de norm is. Samen, steeds
beter.
De scholen investeren in duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Hierbij worden in het bijzonder activiteiten
ontwikkeld, gericht op de gezondheid en de proÍessionele ontwikkeling van collega's. Op deze wijze willen we ook het
ziekteverzuimpercentage omlaag brengen. Het streven is een percentage lager dan het landelijk gemiddelde van onze
sector..

VCO hecht aan de deelname in opleidingsscholen, in samenwerking met hogescholen, universiteit en diverse andere
onderwijspartners. Actieve deelname door onze scholen aan de opleidingsschool stimuleert onderwi,jsontwikkeling en
houdt het goede gesprek over onderwils op gang. Bovendien staat VCO zo in goed contact met het aankomend
leerkrachtenpotentieel. Gezien de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt is dit van essentieel belang.
Met het oog op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt (lerarentekort, tekort aan goed gekwaliÍiceerd personeel zoals
directeuren en intern begeleiders) zet VCO extra in op duurzame inzetbaarheid van personeel. Dit houdt onder meer
een actualisering van het beleid op het gebied van mobiliteit, ziekteverzuim en gezondheid en proÍessionele
ontwikkeling in. Daarnaast worden instrumenten ingericht om te komen tot een strategisch personeelsbeleid. De
Academie VCO Consent speelt daar een belangrijke rol bij. Dit willen we verder ontwikkelen.

Daarnaast willen wij de ontwikkeling van expertise bevorderen door een aantal kenniskringen in te richten. Zo kunnen
we de knowhow binnen VCO beter delen en op alle scholen inzetten. Het initiatieÍ hiertoe, laten we aan de
leerkrachten. Zij bepalen de urgentie, inhoud en opzet van de kenniskringen.
VCO vindt het belangrijk dat alle medewerkers beschlkken over een aantal basisvaardigheden op het gebied van lCT.
Dit is zowel belangrijk met het oog op het gebruik van |CT-middelen in het onderwijs (gevolgen/mogelijkheden van IGT
voor het didactisch handelen), als in gebruik bij ondersteunende processen c.q. systeembeheer op het gebied van

resultatenverwerking en passend onderwijs. De vereiste basiskennis wordt vastgelegd in een document. Training
wordt verzorgd door de Academie VCO Consent. ln de gesprekscyclus worden individuele aÍspraken gemaakt.

Kwaliteitsind icatoren
.l

Wij hebben bevlogen medewerkers die door proÍessioneel gedrag het succes van onze scholen bepalen

2.

Kwaliteitsverbetering is voortdurend onderwerp van gesprek.

Skategisch beleidsplan

2O1

9-2023

13

Stichting VCO Oost Nederland

Aandachtspunt bestuur

Prioriteit

Opstellen actieplan leiderschapsontwikkeling in een lerende organisatie.

Actualiseren personeelsbeleid, gericht op het samen met de scholen in stand houden van
een kwalitatieÍ hoogwaardige organisatie.
Academie VCO Consent doorontwikkelen
Opstellen document basisvaardigheden ICT
Actieplan duurzame i nzetbaarheid

Aandachtspunt scholen

Prioriteit

Opzet kenniskringen door leerkrachten.
lnvulling geven aan het programma inzake duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Werken aan een proÍessionele cultuur

hoog

Gezamenlijk invulling geven aan VCO.

6.3 Financiën
VCO als geheel en de scholen aÍzonderlijk, voeren een stabiel en solide Íinancieel en organisatiebeleid. Dit waarborgt
de effectiviteit en continuïteit van de organisatie. Het in standhouden van de koepelorganisatie is gericht op het zo
eÍÍiciënt en goed mogelilk in staat stellen van de scholen om hun opdracht te vervullen.
De beschikbare middelen worden zo goed mogelijk ingezet in het primair proces; het onderwijs. De overhead wordt zo
laag mogelijk gehouden, de kosten worden transparant verantwoord. VCO is ondernemend en innovatieÍ, stelt
prioriteiten en maakt keuzes. Aldus realiseren wij de voorgenomen activiteiten en ambities.
VCO legt rekenschap aÍ van het eigen handelen. Jaarlijks legt het bestuur verantwoording aÍ over de resultaten van
het gevoerde (Íinancieel) beleid. Directeuren van de scholen maken om de vier jaar op basis van het strategisch
beleidsplan, een schoolplan. Op basis van het schoolplan en de daarop gebaseerde jaarplannen en begroting, geven
de directeuren uitvoering aan hun werkzaamheden.
Twee keer per jaar vinden gesprekken plaats tussen de aÍzonderlijke directeuren en de bestuurder, daarin bijgestaan
door de controller en kwaliteitsmedewerker. De directeuren leggen verantwoording aÍ voor hun handelen, de
schoolopbrengsten, de kwaliteitszorg en de verdere uitvoering van het strategisch beleid. De VCO-begroting en
jaarrekening worden opgesteld binnen een apart vastgelegde Íinanciële cyclus.
Directeuren voeren over de begroting een Íormatiegesprek met de controller en een inhoudelijk gesprek met de
bestuurder en de controller. De bestuurder legt op basis van periodieke rapportages verantwoording aÍ aan de intern
toezichthouder, de raad van toezicht. Op basis van de richtlijnen vindt verantwoording plaats aan het ministerie van
OCW. ln het belang van transparantie in het primair onderwijs als geheel (en ter bevordering van maatschappelijk en
politiek draagvlak voor de sector), publiceert VCO zijn gegevens op PO-vensters.
Naast het opstellen van documenten en rapportages vindt rekenschap aÍleggen ook plaats, door elkaar te spreken en
aan te spreken op resultaat en handelen. ln de scholen wordt het gesprek over onderwijs en resultaten gevoerd met
het team. Dat gebeurt in onderlinge gesprekken en in het kader van de gesprekscyclus en kwaliteitszorg. Ook dan
leggen we verantwoording af voor wat wij doen (en laten). Rekenschap en verantwoordelijkheid nemen voor je eigen

en het gezamenlijke resultaat, past in een lerende, proÍessionele organisatie en stimuleert een op permanente
verbetering gerichte organisatiecultuur.
Punt van aandacht en zorg, is de Íinanciering van het onderwijs. De beschikbare budgetten slaan al jaren onder druk.
Vooral de bijdrage voor de materiële instandhouding staat niet meer in reële verhouding tot de (sterk gestegen)
kosten. De stijging van loonkosten wordt in de regel door de rijksoverheid wel nagenoeg geheel gecompenseerd. VCO
gaat ervan uit dat iedere school zich zelÍ kan bedruipen en de Íinanciële situatie op orde heeÍt en houdt. Daar waar
(tijdelijk) knelpunten ontstaan in de exploitatie zal VCO vanuit een gezamenlijke solidariteiVverantwoordeli.jkheid voor
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alle VCO scholen bijdragen aan een oplossing
Ook de veÍgoedingen in het kader van passend onderwijs staan onder druk, onder meer door de landelijke
verevening. Daarnaast worden steeds meer leerlingen naar het speciaal (basis)onderwijs verwezen, wat Íinancieel
een grote wissel trekt. Tot slot staat de huisvestingssituatie onder druk, gezien de zeer beperkte gemeentelijke
budgetten c.q. de beperkte bereidheid om te investeren in noodzakelijke voorzieningen. VCO houdt in het kader van
risicomanagement zoveel mogelijk rekening met deze Íactoren.

Kwaliteitsi ndicatoren
1

Alle scholen werken met een beleidsrijke begroting, gebaseerd op een actueel schoolplan en jaarplan

2.

VCO voert een stabiel en solide financieel beleid en voldoet aan alle vereiste (Íinanciële) prestatie-indicatoren.

3

VCO begroot zorgvuldig en etÍectief ; de jaarrekening wijkt niet meer dan maximaal 5/" aÍ van de begroting van
dat jaar

4

Alle scholen waarborgen de privacy van leerlingen en ouders op basis van de AVG.

Beoordeling
Omschrijving

Resultaat

ZelÍevaluatie - Continuiïeit [bestuur] (FB1)

3,27

ZelÍevaluatie - Doelmatigheid [bestuur] (FB2)

3

ZelÍevaluatie - Rechtmatigheid [bestuu4 (FB3)

3,33

Aandachtspunt bestuur

Prioriteit

Ontwikkelingen financiële kaders overheid scherp monitoren en vertalen in meerjarig
(financieel) beleid.

gerniddeld

Rekenschap en verantwoording aÍleggen is een continue activiteit.

gemiddeld

Risicobeleid op orde en onderdeel van handelen

hoog

Aandachtspunt scholen

Prioriteit

Beleidsrijk begroten

gemiddeld

Gezamenlijk met het besluurscentrum zorgdragen voor een zorgvuldige verantwoording van
de inzet van middelen.

gemiddeld

6.4 Gebouwen en huisvesting
Onze schoolgebouwen en schoolpleinen vormen het visitekaartje van VCO. Ze zijnhet gezicht naar buiten toe voor de
huidige en de potentiële leerlingen, ouders en medewerkers. We onderkennen de samenhang tussen een schoon,
goed onderhouden gebouw en een plezierige werk- en leeromgeving. Ook is er een verband tussen een geordende
omgeving en de leerprestaties van de leerlingen.
De schoolgebouwen van VCO zijn zeer verschillend van leeÍtijd en niveau. Gemiddeld zijn de gebouwen en terreinen
op niveau en veilig. Het onderhoud is vastgelegd in een meerjarenonderhoudsplan en is op niveau. Op sommige
scholen zijn er minder gewenste situaties betreÍfende klimaat, verouderde indelingen en beperkte speelplaatsen.

ln het kader van onderwijsvernieuwing (zelÍstandig samenwerken, groepsopdrachten etc.) en passend onderwijs, is er
steeds meer behoefte aan een andere indeling van de scholen. Wat vroeger een aantal lokalen was, wordt meer en
meer een gebouw met een grote hoeveelheid kleinere en Ílexibele, multiÍunctionele ruimtes. Ruimtes die gebruikt
kunnen worden voor, onder en na schooltijd. Bij aanpassingen van gebouwen moet vooral ingezet worden op het
aanpassen van de scholen aan de eisen van de toekomst.
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Gelet op de maatschappelijke ontwikkelingen willen we waar mogelijk inzetten op duurzaamheid. We willen van onze
gebouwen duurzame gebouwen maken, gedeÍinieerd vanuit de begrippen People, Planet en ProÍit. We stÍeven naar
veilige, schone en gezonde gebouwen, waar het voor iedereen prettig (samen) werken en leren is. Gebouwen met een
prettig binnenklimaat en met Ílexibele, multiÍunctionele ruimles (People). We hebben de ambitie om de gebouwen
zorgvuldig ln te passen in de omgeving, oÍn veranlwoord elr duurzaam om te gaan met materialen, om hergebruik te
stimuleren en om te zorgen vooÍ een laag en zuinig energie- en watergebruik (Planet). Ten slotte: we streven naaÍ
reële en verantwoorde investerings- en exploitatiekosten (zie ons meerjarenonderhoudsplan), naar het benutten van
leegstand en naar geclusterde onderhoudskosten. We vragen steeds concurrerende otÍertes voor onderhoud en
dergelijke (ProÍit)Bij al deze zaken is budget een randvoorwaarde. Dat is niet eenvoudig, omdat de verantwoordelijkheid voor
huisvesting bij de (in het geval van VCO ) vier gemeenten ligt. VCO heeft zelÍ geen mogelijkheden oÍ middelen voor
grote investeringen. De gemeenten hebben beperkte tot geen budgetten voor onderwijshuisvesting. Door de krimp in

leerlingenaantallen, zijn de mogelijkheden om in gebouwen te investeren, beperkt. Eventuele
samenwerkingen/samenvoegingen bieden wel kansen. Ook met het oog op huisvesting zal gekeken woÍden naar de
mogelijkheden om scholen te laten samengaan.
Bij de totstandkoming van het strategisch beleidsplan uitten onze leerlingen vooral wensen vooÍ betere, uitdagende

schoolpleinen. ln dit kader nemen we ons voor in de planperiode alle schoolpleinen, waar nodig, een kwaliteitsimpuls
te geven. We stellen hier met ingang van 2020 jaarlijks budget voor beschikbaar. We gaan plannen realiseren op basis
van coÍinanciering met de scholen, gêmeente, bedrilven en instellingen.
Kwaliteitsi nd icatoren
1

Realisatie (duurzaam) meerjarenonderhoudsplan.

Deltaplan schoolpleinen, budget beschikbaar stellen per 2020.

Opstellen duurzaamheidsagenda schoolgebouwen.

6.5 Organisatie
Datagestuurd werken
VCO wil de komende jaren meer datagestuurd handelen. Om de benodigde managementinÍormatie in beeld te
brengen, hebben we nieuwe instrumenten nodig. Het doel is meer Íeitelijk inzicht op handelen en resultaat van de
scholen en VCO als geheel. Aan de hand daarvan kunnen wij onze beleidsvoornemens beter speciÍiceren en
realiseren. Dit komt uiteindelijk ten goede aan het onderwijs en de bedrijÍsvoering. ln ons handelen gaan wij uit van de
PDCA-cyclus.
Privacy
Privacy is een grondrecht, dat in Nederland is uitgewerkt in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
Omdat leerlinggegevens ook persoonsgegevens zijn, is de AVG voor onze stichting en onze scholen van belang.
Leerling gegevens bevatten vaak gevoelige inÍormatie en mogen alleen worden vastgelegd, als dat echt noodzakelijk
is voor de begeleiding van de leerlingen oÍ om bijzondere voorzieningen te kunnen treÍÍen.
VCO wil naar ouders helder en transparant zijn over het gebruik van leerlinggegevens, over de aÍspraken die we
maken met de leveranciers van leermiddelen, over de rechten die ouders hebben en de rol van de (G)MR daarin. De
huidige ontwikkelingen vragen van ons (en van de scholen) dat de ouders zo goed mogeliik geïnÍormeerd worden over
het gebruik van Íoto's en video's en het gebruik van websites van scholen, internet en sociale media. Tot slot willen we
ook vastleggen welke inÍormatie we wel/niet geven als een kind overstapt van de ene naar de andere school binnen
het primair onderwijs en bij de overstap naar het voortgezet onderwijs.
De scholen leggen op basis van een door VCO vastgesteld Íormat een privacyreglement vast, waarin is aangegeven
hoe de school omgaat met privacy. Een privacyreglement is ook een goed middel om de veruerking van
persoonsgegevens voor ouders inzichtelijk en transpaÍant te maken. ln het reglement staat hoe de school omgaat met
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de persoonsgegevens van leeÍlingen en hoelang de gegevens worden bewaard. Een privacyreglement oÍ protocol is
niet wettelijk verplicht.
Het geeft de school wel een basis om privacy goed te regelen én dit inzichtelijk te maken voor medewerkers en
ouders/verzorgers.
ln het reglement garandeert de school dat de persoonsgegevens zorgvuldig worden behandeld. Dat betekent dus ook,
dat de inÍormatie die zij in de schooladministratie vastlegt juist, nauwkeurig én volledig up-to-date is. Scholen nemen
het reglement op in de schoolgids. VCO heeft een privacyreglement voor medewerkers.

Medezeggenschap
Vertrouwen, dialoog en proactief inÍormeren en betrekken, vormen de basis vooÍ een efÍectieve
medezeggenschapscultuur. Medezeggenschap vindt plaats door de inrichting van medezeggenschapsraden (MR per
school) en een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) en de overleggen van MR en GMR met de
directeuren respectievelijk de bestuurder. Daarnaast zijn er leerlingenraden per school, die met regelmaat overleg
voeren met de schoolleiding.
Communicatie
Beeldvorming, imago en werving van leerlingen worden voor alle scholen steeds belangrijker. Daarbij willen we steeds
beter in beeld brengen wie we zijn en wat we doen. VCO wil de scholen beter in positie brengen door op schoolniveau
een communicatieplan te bevorderen.
Samenwerken, samengaan
VCO wil samenwerken waar kansen voor behoud en ontwikkeling van goed onderwijs liggen. lntensievere
samenwerkingen binnen de eigen scholen ligt daarbij voor de hand. VCO wil daarnaast, de enkele jaren geleden
gestarte samenwerking met Consent bestendigen en waar mogelijk uitbreiden, zonder daarbij overigens andere
samenwerkingen uit te sluiten. We kijken oÍ er, naast samenwerking op het bestuurscentrum, samenwerkingen van
scholen mogelijk zijn. Uitgangspunt voor samenwerking is altijd dat het onderwijs en in het bijzonder de leerlingen er
proÍijt van hebben.
Als prognoses erop wijzen dat het leerlingaantal de komende jaren sterk daalt oÍ andere meer kwaliteitsgebonden
aspecten in het geding zijn, willen we onderzoeken oÍ een samenweÍkingsschool of Íusie mogelijk en gewenst is. Dit
kan binnen VCO zelÍ zijn oÍ samengaan betekenen met scholen van verschillende besturen. VCO neemt zo zijn
verantwoordelijkheid voor de toekomst van goed en divers onderwijs in de vier gemeenten, waar wij actief zijn.
ln de gemeente Enschede wordt intensieÍ samengewerkt op het gebied van IKC-ontwikkeling en de vroeg- en
voorschoolse opvang. We streven ernaar de IKC-ontwikkeling bij de IKC's waarvan VCO partner is minimaal naar Íase
3 (samen doen) te brengen (het huidige niveau is gemeentelijk gemiddeld Íase 2). Daarbij wordt de focus verlegd van
achterstandenbeleid naar kansengelijkheid. Daar willen wij onze organisatie en de samenwerkingen in Enschede en
de andere gemeenten verder op inrichten.

Verder wordt samen met de gemeente Enschede, Consent en KOE de IOK de Globe, een internationale taalschool
voor nieuwkomers, in stand gehouden.
Samen met andere lokale partners geeÍt VCO uitvoering aan de Lokale Educatieve Agenda. VCO onderschrijft het
belang van onderlinge aÍstemming en samenwerking ten aanzien van de ontwikkeling en ondersteuning van jonge
mensen.

Ook op het gebied van landelijke onderwijskundige ontwikkelingen en veranderingen wil VCO onderzoeken waar
samenwerken mogelijk is.

Kwaliteitsindicatoren
'l

IKC ontwikkeling binnen Enschede op niveau 3.

2

KwantitatieÍ en kwalitatieÍ goede data.
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Aandachtspunt bestuur

Prioriteit

lnventarisatie mogelilkheden voor samenwerking scholen.

gemiddeld

Consistentie van organisatiebeleid, Locale Educatieve Agenda's en oveÍige aÍspraken met

gemiddeld

derden.

Aandachtspunt scholen

Prioriteit

Een privacyregeling en beschrijving van werkprocessen die AVG-prooÍ ziin.

hoog

Opstellen van een communicatieplan om imago, beeldvorming en werving van leerlingen

gerniddeld

actieÍ te beïnvloeden..

6.6 Kwaliteitszorg
De 14 VCO-scholen plegen systematisch kwaliteitszorg. Ze beschikken over een bovenschools vastgestelde
handleiding kwaliteitszorg waarin het VCO brede kwaliteitsbeleid is vastgelegd en waarmee het bestuurlijk handelen
ten aanzien van onderwijskwaliteit en kwaliteitszorg is geborgd. Op basis van een meeíjarenplanning werken de
scholen aan de continue ontwikkeling van de kwaliteit van de school en de medewerkers.
We beschouwen kwaliteitszorg en personeelsbeleid als onontbeerlijk, omdat ons personeel de kern van kwaliteit
vormt. Alle scholen werken vanuit de PDCA-cyclus. Ze hebben hun kwaliteit beschreven (zie de schoolplannen) en
handelen daarnaar. Vervolgens beoordelen ze (via zelÍevaluatie) regelmatig - conÍorm de meerjarenplanning - oÍ de
kwaliteit van de school in orde is. Ook laten ze hun kwaliteit systematisch door ouders en leerlingen beoordelen met
behulp van vragenlijsten. Ten slotte beoordelen de scholen elkaar via een sysleem voor collegiale visitatie. Op basis
van de beoordelingen worden er verbeterpunten gekozen en uitgewerkt (zie de jaarplannen van de scholen). Mede in
het kader van kwaliteitszorg geldt: alle scholen werken met een schoolplan, een jaarplan en een jaarverslag.
Op bestuursniveau wordt de kwaliteitszorg binnen de scholen gemonitord. Speerpunten daarbij zijn de
onderwijsresultaten, het didactisch handelen (de onderuijsleerprocessen), het zicht op ontwikkeling en kwaliteitszorg
en het schoolklimaat (vooral veiligheid). Bestuur en directeur spreken elkaar twee keer per jaar over belangrijke
thema's als de kwaliteitszorg van de school, de resultaten, de diverse beoordelingen en de verbeterplannen. Als de

monitoring uitwijst dat de onderwijskwaliteit tekortschiet, worden verbeteringen doelgericht doorgevoerd.
Het bestuur beschikt over een preventieladder, een stappenplan hoe te handelen als de onderwijskwaliteit een risico
vormt oÍ dreigt te gaan voÍmen. ln dat plan staat waarvoor het bestuur en waarvoor de school verantwoordelijk is. Het
bestuur heeÍt voor haar scholen tegenspraak georganiseerd door één keer per vier jaar een externe audit te
organiseren voor de scholen.
Met betrekking tot de kwaliteitszorg gaat onze stichting uit van de volgende prestatie-indicatoren:
1

2

De scholen halen in groep 8 een eindscore die boven de ondergrens van inspectie ligt
en halen tenminste een eindscore passend bij het leerpotentieel van de betreÍÍende
groep.
De scholen stellen normen op voor de tussenresultaten passend bij de populatie en
halen minimaal de eigen schoolnormen.

3.
4.
5.
6.

Op de scholen is meer dan 90% van de leerlingen tevreden over de veiligheid op school.
Op de scholen is meer dan 90% van de leraren tevreden over de veiligheid op school,
Op de scholen is meer dan 90% van de ouders/verzorgers tevreden over de veiligheid op school.
Op de scholen is meer dan 90% van de leerlingen tevreden over de school.

9.

Op de scholen is meer dan 90% van de leraren tevreden over de school.
Op de scholen is meer dan 90% van de ouders/verzorgers tevreden over de school.
De scholen hebben een basisarrangement (lnspectie van het Onderwijs).

10.

Het ziekteverzuim is lager dan 5%.

7.
8.

Concreet houdt dit in dat de, op basis van de zelÍevaluatie in het kader van dit strategisch beleidsplan, zelÍevaluatie
Kwaliteitszorg (KA1), Kwaliteitscultuur (KA2) en Verantwoording en dialoog (KA3) moet verbeteren en binnen twee
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jaar op het gewenste niveau van 3 (groen) oÍ 4 (blauw) moet zijn.

Kwaliteitsindicatorên
1

Alle scholen werken vanuit het schoolplan en jaarplan aan kwaliteitszorg

2.

Alle scholen hebben de kwaliteitszorg gericht op onderuvijsresultaten en het onderwijsproces op orde.

Beoordeling
Omschrijving

Resultaat

ZelÍevaluatie - Kwaliteitszorg (KA1

)

2,9

ZelÍevaluatie - Kwaliteitscultuur (KA2)

3

ZelÍevaluatie - Verantwoording en dialoog (KA3)

3

Aandachtspunt bestuur

Prioriteit

De scholen beschikken over toetsbare doelen

hoog

Uiterlijk december 2020 zijn alle scholen op voldoende niveau voor wat betreÍt de aspecten
KA1, KA2 en KA3.

hoog

Aandachtspunt scholen

Prioriteit

Vaststellen schoolnormen voor te behalen resultaten

hoog

Voldoen dan wel planmatig werken aan de 10 gestelde prestatie-indicatoren van 6.6

hoog

6.7 Bestuurscentrum
Het bestuurscentrum van VCO Íaciliteert de bestuurder in diens opdracht en staat ten dienste van de scholen. Het
onderwijs, de leerlingen en de scholen staan centraal in al ons doen en laten, de service en de ondersteuning. We
werken aan een nieuwe VCO-norm voor de dienstverlening, waarbij we steeds meer en beter proactieÍ
probleemoplossend te werk gaan. Uitgangspunt is elke dag een beetje beter.

We streven uiteindelijk naar de beste dienstverlening op maat. Dit doen wij door te investeren in de relatie met de
scholen en alle medewerkers van VCO en zo een brede basis te leggen voor samenwerken. De medewerkers van het
bestuurscentrum zijn zichtbaar in de scholen. Leerkrachten, directeuren en andere medewerkers weten wat ze kunnen
verwachten van het bestuurscentrum. Door de dienstverlening nog laagdrempeliger te maken, wordt sneller en beter
in de inÍormatiebehoefte voorzien en delen wij de bij de scholen en bij het bestuurscentrum aanwezige expertise. De
werkzaamheden, beschikbare dienstverlening en taakverdeling binnen het bestuurscentrum staan in de VCOcatalogus dienstverlening . Dit document wordt steeds aangepast op basis van ervaringen, veranderende behoeÍte
binnen scholen en voortschrijdend inzicht.

Kwaliteitsindicatoren
1

De dienstverlening aan de scholen wordt gemeten op basis van een periodieke enquête onder de medewerkers
van de scholen.

Aandachtspunt bestuuÍ

Prioriteit

Opstellen dynamisch servicedocument: VGO catalogus dienstverlening.

gerniddeld

Aandachtspunt scholen

Priorileit

lnstant feedback op handelen bestuurscentrum, input voor het servicedocument.

gemiddeld
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7 Aandachtspunten 2019-2023
Thema

Mogelijk aandachtspunt

Prioriteit

Speerpunt

Ondenvijsinnovatie; met het oog op alle verstrekkende maatschappelijke,
sociaaleconomische en onderwijsontwikkelingen werken wij voortdurend
aan verbetering én vernieuwing van ons onderwijs.

hoog

Leiderschap en professionaliteit; een permanente performanceverbetering
en een professionele leeromgeving vragen van iedereen op ziln oÍ haar
niveau leiderschap en persoonlijke durÍ.

hoog

Samenwerken en samengaan; om het onderwijs voor onze leerlingen en
onze organisatie beter te maken grijpen wij waar mogelijk de kans aan om
samen te werken oÍ samen te gaan.

hoog

Onderwilskwaliteit; de kwaliteit van ons onderwijs is voortdurend
onderwerp van gesprek en vertaalt zich in de best mogelijke kwaliteitszorg,
maar vooral in goed onderwijs en goede resultaten van onze leerlingen.

hoog

Trends en
ontwikkelingen

Monitoring en actieve deelname aan regionale en landelijke
onderwilsontwikkelingen.
Samenwerken met lokale onderwijspartners ter verduurzaming en borging
goed onderwijs.
Arbeidsmarktontwikkelingen en op goed niveau houden van
medewerkersbestand.
Relevante ontwikkelingen vertalen naar de VCO brede ambities en deze
door de scholen laten doorvertalen binnen het onderwiis.

Matrix SWOT-

Samenwerking met andere PO besturen.

analyse

Onderzoek naar mogelijke samenwerkingsvormen op schoolniveau.
lnzet op versterking doorlopende leerlijn en governance IKC's.
Ontwikkelen en start pilot 10-14 onderwijs
Stimuleringsprogramma voor de 14 scholen om innovatie onderwijs te
vergroten.
Programma leiderschapsontwikkeling directeuren

hoog

Doorontwikkelen Academie VCO Consent.
Onderwijs

Opstellen impulsregeling onderwijsinnovalie 2O20-2023.
Doorontwikkelen IKC concept, samen met betrokken partners
(gemeenten/onderwijs/opvan g).

Medewerkers

Opstellen actieplan leiderschapsontwikkeling in een lerende organisatie
Actualiseren personeelsbeleid, gericht op het samen met de scholen in
stand houden van een kwalitatieÍ hoogwaardige organisatie.
Academie VCO Consent doorontwikkelen
Opstellen document basisvaardigheden ICT
Actieplan duurzame inzetbaarheid.

Financiën

Risicobeleid op orde en onderdeel van handelen.
Ontwikkelingen Íinanciële kaders overheid scherp monitoren en vertalen in
meerjarig (financieel) beleid.
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Thema

Gebouwen en

Mogelijk aandachtspunt

Prioriteit

Rekenschap en verantwoording aÍleggen is een continue activiteit.

gemiddeld

Opstellen duurzaamheidsagenda schoolgebouwen.

gemiddeld

Deltaplan schoolpleinen, budget beschikbaar stellen per 2020.

gemiddeld

lnventarisatie mogelijkheden voor samenwerking scholen.

gemiddeld

huisvesting

Organisatie

Consistentie van organisatiebeleid, Locale Educatieve Agenda's en overige gemiddeld
aÍspraken met derden.

Kwaliteitszorg

De scholen beschikken over toetsbare doelen

hoog

Uiterlijk december 2O2O zijn alle scholen op voldoende niveau voor wat
betreÍt de aspeclen KAl , KA2 en KA3.

hoog

Bestuurscentrum Opstellen dynamisch servicedocument: VCO catalogus dienstverlening.
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8 Meerjarenplanning 2019-2020
Thema

Verbeterdoel

Speerpunt

Onderwijsinnovatie; met het oog op alle verstrekkende maatschappelijke, sociaaleconomische en
onderwijsontwikkelingen werken wij voortdurend aan verbetering én vernieuwing van ons onderwijs.

Trends en

Monitoring en actieve deelname aan regionale en landelijke onderwijsontwikkelingen.

ontwikkelingen
Het strategisch beleidsplan geeÍt globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider
beschrijven (SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen we terugblikken oÍ we de
verbeterdoelen in voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment, Tevens
bespreken we tijdens de evaluatie de opbrengsten van de school. De bevindingen worden opgenomen in het
jaarverslag.
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9 Meerjarenplann i ng 2O2O-2O21
Thema

Verbeterdoel

Speerpunt

Leiderschap en professionaliteit; een permanente perÍormanceverbetering en een professionele
leeromgeving vragen van iedereen op ziln oÍ haar niveau leiderschap en persoonlijke durÍ.

Trends en
Samenwerken met lokale onderwijspartners ter verduurzaming en borging goed onderwijs.
ontwikkelingen
Het strategisch beleidsplan geeÍt globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider
beschrijven (SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen we terugblikken oÍ we de
verbeterdoelen in voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens

bespreken we tijdens de evaluatie de opbrengsten van de school. De bevindingen worden opgenomen in het
jaarverslag.
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1

0 Meerjaren plan

n in

g

2021 -2022

Thema

Verbeterdoel

Speerpunt

Samenwerken en samengaan; om het onderwijs voor onze leerlingen en onze organisatie beter te
maken grijpen wil waar mogelilk de kans aan om samen te werken oÍ samen te gaan.

Trends en

Arbeidsmarktontwikkelingen en op goed niveau houden van medewerkersbestand.

ontwikkelingen
Het strategisch beleidsplan geeÍt globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider
beschrijven (SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen we terugblikken of we de
verbeterdoelen in voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens
bespreken we tijdens de evaluatie de opbrengsten van de school. De bevindingen worden opgenomen in het
jaarverslag.
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1

1 Meerjarenplannin g 2022-2023

Thema

Verbeterdoel

Speerpunt

Onderwijskwaliteit; de kwaliteit van ons onderwijs is voortdurend onderwerp van gesprek en vertaalt
zich in de best mogelijke kwaliteitszorg, maar vooral in goed onderwijs en goede resultaten van onze
leerlingen.

Trends en
Relevante ontwikkelingen vertalen naar de VCO brede ambities en deze door de scholen laten
ontwikkelingen doorvertalen binnen het onderwijs.
Het strategisch beleidsplan geeÍt globaal de verbeterdoelen aan. Per jaar zullen we de verbeterdoelen uitgebreider
beschrijven (SMART) in het jaarplan. Aan het eind van ieder kalenderjaar zullen we terugblikken of we de
verbeterdoelen in voldoende mate gerealiseerd hebben. We plannen daartoe jaarlijks een evaluatiemoment. Tevens
bespreken we tijdens de evaluatie de opbrengsten van de school. De bevindingen woÍden opgenomen in het
jaarverslag.
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12 Formulier "lnstemming met het strategisch beleidsplan"

Bestuursnummer:

24844

Naam:

Stichting VCO Oost Nederland

Adres:

M.H. Tromplaan 47

Postcode:

75't3AB
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ENSCHEDE

VERKLARING

Hierbij verklaart de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van bovengenoemde bestuur in te stemmen met het

van 20í9 tot 2023 geldende strategisch beleidsplan.
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13 Formulier "Goedkeuring van het strategisch beleidsplan"

Besluursnummer:

24844

Naam:

Stichting VCO Oost Nederland

Adres:

M.H. Tromplaan 47

Postcode:

75134B

Plaats:

ENSCHEDE

VERKLARING

De Raad van Toezicht van bovengenoemde bestuur heeÍt het
goedgekeurd.

van 2019 tot 2023 geldende strategisch beleidsplan
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14 Formulier "Vaststelling van strategisch beleidsplan"

Bestuursnummer:

24844

Naam:

Stichting VCO Oost Nederland

Adres:

M.H. Tromplaan 47

Postcode:

7513A8

Plaats:

ENSCHEDE

VERKLARING

Het bestuur heeft het

van 2019 tot 2023 geldende strategisch beleidsplan vastgesteld
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