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Gedurende het schooljaar 2018-2019 is ook de wijze  
van totstandkoming van nieuw beleid verder door-ont-
wikkeld door middel van het inrichten van drie thema- 
beleidsgroepen (Onderwijs, Kwaliteit en Personeel).  
Deze beleidsgroepen bestaan uit directeuren, stafleden 
en medewerkers die managementtaken uitvoeren of 
over bepaalde expertise beschikken.  De beleidsgroepen 
hebben, als eerste aanzet voor het strategisch beleids-
plan, een visienotitie opgesteld dat dient als basis voor 
ons strategisch beleid. Op de tweede meerdaagse in mei 
2019 zijn de notities besproken en verder aangescherpt.
 
Het strategisch beleidsplan 2019-2023 is in diverse  
rondes ter advies voorgelegd aan de GMR (personeel- en 
oudergeleding), Raad van Toezicht en de beleidsgroepen. 
Het plan is uitdrukkelijk bedoeld als een dynamisch  
document dat procesmatig ondersteund wordt door de 
cyclus plan-do-check-act. 

 

A. Kraak 
Voorzitter College van Bestuur stichting OPOA

Er is wederom gekozen voor het opstellen van een  
bijbehorend ‘actie-jaarplan’ waarin per jaar de concrete 
doelen en acties worden vastgelegd en wederom  
besproken met de diverse gremia.  
Op deze wijze is het mogelijk om het strategisch beleid 
waar nodig tijdig bij te stellen of te wijzigen. De  
verantwoording van deze doelen vindt plaats in de  
jaarlijkse begroting, de kwartaalrapportages en de  
jaarrekening.  

Het strategisch beleid van de stichting dient als basis 
voor de schoolplannen van de OPOA scholen. Daarnaast 
krijgen de scholen de ruimte om het eigen schoolbeleid 
verder vorm te geven, kijkend naar de wensen en  
behoeften van de school. 

Met het vastgestelde strategisch beleid voor de  
komende jaren wordt gewerkt aan een duurzame  
ontwikkeling en positionering van OPOA als  
waardevolle onderwijspartner in stad en regio. 

Voorwoord
 
Dit beleidsplan vormt de basis voor strategische keuzes die in de komende jaren voor stichting OPOA gemaakt zullen 
worden. Dit strategisch beleidsplan is tot stand gekomen op basis van de input van de diverse geledingen binnen 
stichting OPOA (hierna OPOA). Tijdens de studiemeerdaagse in november 2018 hebben de directeuren door middel 
van het maken van een sterkte-zwakte analyse de eerste aanzet voor het komende beleid gegeven. 
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De samenleving verandert en daarmee ook de rol van 
het onderwijs. Verandering van onderwijs vindt mede 
plaats onder invloed van externe ontwikkelingen zoals 
demografische krimp, technologische trends en nieuwe 
wetgeving. Maar ook de maatschappelijke opdracht  
van het onderwijs wordt breder. Dit vraagt om samen-
werking. Binnen stichting OPOA maar ook erbuiten, met 
ouders en verzorgers en alle andere kindpartners die 
betrokken zijn bij de ontwikkeling van een kind.

In ons vorig strategisch beleidsplan hebben we een  
aantal actielijnen uitgezet om onze ambities te  
realiseren. Het goed vormgeven van de IKC gedachte was 
één van de belangrijkste van deze lijnen.

Trots zijn we dan ook op het feit dat de basis voor de 
benodigde samenwerking is gelegd. In diverse wijken van 
Almelo is sprake van een Integraal Kind Centrum waarin 
expertise, activiteiten en kindvoorzieningen elkaar steeds 
beter lijken te vinden. 

In dit strategisch beleidsplan wordt beschreven wat we 
als OPOA voor de scholen, medewerkers en leerlingen in 
de komende vier jaar willen bereiken. 

Missie 

‘Maximale ontwikkelingskansen 
door kwalitatief goed onderwijs.’

Inleiding
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1. Stichting OPOA 
 
 
1.1 Kernwaarden
 

OPOA vindt het belangrijk om te werken vanuit een aantal kernwaarden, als basis voor ons dagelijks handelen:  
kwaliteit, innovatie, professionaliteit en verbinding  
 
De kracht van het onderwijs op onze OPOA scholen is om onze leerlingen te helpen om de verbinding met de we-
reld aan te gaan en op die manier in de wereld te komen. Om hierin het verschil te kunnen maken en werkelijk van 
betekenis te kunnen zijn, formuleren wij onze onderwijsdoelen binnen drie domeinen: kwalificatie, socialisatie en 
persoonsvorming (Biesta1). Deze domeinen overlappen elkaar en zijn met elkaar verbonden.

Kwalificatie gaat om het aanleren van vaardigheden, 
kennis en begrip. Om het verwerven van waarden en 
houdingen. 

Socialisatie heeft betrekking op de vele manieren  
waarop we, via onderwijs, deel worden van een  
samenleving inclusief de daarbij behorende cultuur en 
tradities. 

De persoonsvorming is van belang en betreft de ont-
dekking van het unieke/eigene van elk kind in de relatie 
tot andere mensen. Het doel is dat leerlingen ervaren 
hoe ze autonoom, onafhankelijk en verbonden kunnen 
zijn vanuit wie ze ten diepste zijn, en verantwoordelijk-
heid nemen voor hun keuzes.

De scholen van OPOA ontwerpen gezamenlijk vanuit deze domeinen een professionele en inspirerende leer- 
omgeving. Hierbij zijn ‘relatie, competentie en autonomie’ voorwaarden om tot leren te komen binnen het  
dialogische leerproces2 dat we onderwijs noemen.  
 
 

1 Zie bronvermelding
2 Zie begrippenlijst

Visie  
‘OPOA is ambitieus en biedt  
vanuit verbinding en relatie  
kwalitatief goed onderwijs.’ 
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1.2 Identiteit en cultuur 

Openbaar onderwijs is algemeen toegankelijk  
onderwijs3. Dit maakt dat de populatie van openbare 
scholen is te kenschetsen als ‘de samenleving in het 
klein’. Het openbaar onderwijs heeft een actief karak-
ter waarbij we rekening houden met de verschillende 
culturele en levensbeschouwelijke stromingen in onze 
samenleving. Het heeft een essentiële en wettelijke 
opdracht in het leren over en van de diversiteit die onze 
samenleving kenmerkt, het bijdragen aan integratie en 
het stimuleren van kritisch-democratisch burgerschap. 
Diversiteit verwijst naar de verscheidenheid in afkomst, 
sociale klasse, etniciteit, religie, taal, geslacht, seksuele 
oriëntatie en fysieke en mentale capaciteiten. 

Actieve pluriformiteit betekent dat er nadrukkelijk  
aandacht wordt besteed aan verschillende waarden, 
zonder een uitspraak te doen over de juistheid van 
verschillende opvattingen. Onze OPOA scholen maken 
actief werk van pluriformiteit: leerlingen leren immers 
van en met elkaar door hun culturele, levensbe- 
schouwelijke, etnische en sociaal-economische  
achtergronden met elkaar te verkennen. Op onze  
scholen komen verschillende opvattingen bij elkaar en 
kunnen leerlingen op basis van gelijkwaardigheid hier-
over in dialoog gaan. 

Op de openbare basisscholen van OPOA leren leerlin-
gen hoe verschillende achtergronden tot anders denken 
en handelen kunnen leiden en om vanuit dat inzicht 
eigen opvattingen te ontwikkelen. Binnen het openbaar 
onderwijs wordt een open en positief-kritische houding 
bij leerlingen (zowel naar zichzelf als naar medeleerlin-
gen) gestimuleerd. Onze openbare basisscholen zijn de 
ontmoetingsplek bij uitstek.

Daarnaast schenken onze OPOA basisscholen bewust 
aandacht aan de diversiteit in de samenleving. Open-
heid, ontmoeting en de dialoog vormen hierbij de 
wezenlijke kenmerken. Er is sprake van een positief  
pedagogisch klimaat waarin iedere leerling en mede-
werker zich met zijn eigen unieke achtergrond gewaar-
deerd en gerespecteerd voelt.  
 
OPOA vindt het belangrijk dat er in de schoolkeuze iets 
te kiezen is voor ouders. Wij bieden diversiteit in onder-
wijsconcepten en schoolgrootte binnen onze  
eigen organisatie, met daarnaast de  organisatorische 
en financiële stabiliteit van een duurzame stichting. 

3  Zie bronvermelding 

1.3 Context OPOA

OPOA verzorgt openbaar primair onderwijs in de  
gemeente Almelo. Naast de gewone scholen voor basis
onderwijs heeft de stichting een regiovoorziening voor 
niet-Nederlandstalige leerlingen.

OPOA heeft een College van Bestuur en een Raad van 
Toezicht. In de OPOA organisatie levert iedereen een 
bijdrage aan de totstandkoming van de doelen van het 
strategisch beleidsplan. De voorzitter College van Bestuur 
als eindverantwoordelijke, de directeuren als lid van het 
ManagementTeam, de medewerkers van het stafbureau, 
de leerkrachten en het ondersteunend personeel.

Per schooljaar 2018-2019 is door de voorzitter CvB en de 
directeuren gekozen voor een meer integrale opzet voor 
beleidsontwikkeling. Er zijn drie thema-beleidsgroepen 
(onderwijs, kwaliteit en personeel) ingericht, bestaande 
uit directeuren, stafleden en medewerkers die manage-
menttaken uitvoeren en/of over bepaalde expertise 
beschikken. 
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1.4 Omgevingscontext 

De gemeente Almelo telt ruim 72.000 inwoners4. Naast de stad Almelo, omvat de gemeente de dorpen Aadorp,  
Bornerbroek en Mariaparochie (gedeeltelijk). Demografische invloeden leiden ertoe dat in Almelo het aantal 0-12 
jarigen afneemt. Volgens leerlingen prognoses van de gemeente Almelo daalt het aantal leerlingen tot 2030 met ruim 
15%. Dit leidt tot afname van leerlingenaantallen op de basisscholen.

De gemeente Almelo kent een hoog percentage kinderen met een onderwijsachterstand. Er is sprake van een  
onderwijsachterstand als leerlingen door een ongunstige economische, sociale of culturele omgeving (met name  
de thuissituatie) op school slechter presteren dan zij, gezien hun potentieel en intelligentie, bij een  
gunstiger situatie zouden kunnen. 

De samenstelling van de bevolking van de gemeente  
Almelo en in het verlengde hiervan die van de scholen van OPOA kenmerkt zich door:
• Een percentage van > 65% dat basisonderwijs, voortgezet onderwijs en voorbereidend/praktisch beroepsonderwijs 
    heeft gevolgd
• Een percentage van < 30% dat theoretisch geschoold is met een diploma van hoger beroepsonderwijs of  
   wetenschappelijk onderwijs
• Een hoog armoedepercentage: 9,8 % procent van de huishoudens in Almelo heeft een inkomen op of rond 
   het sociaal minimum en 1,5% van de bevolking zit in de  schuldsanering
• 74,4% van de bevolking is autochtoon en 26,6% migrant westers en migrant niet-westers. In verhouding met  
    andere gemeenten kent Almelo een hoog percentage ouders met als land van herkomst Turkije (10%)

Deze omgevingscontext geeft het belang van de eerder genoemde duurzame samenwerking met gemeente en 
kindpartners5 zoals Jeugdzorg/GGZ en kinderopvangorganisaties (peuterspeelzalen/buitenschoolse opvang) duidelijk 
weer.  

4  Zie bronvermelding 
5 Zie begrippenlijst
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1.5 Maatschappelijke context 
 
Onze samenleving verandert continu. Een aantal ontwikkelingen raakt aan onze missie en visie. Deze ontwikkelingen 
vormen mede de basis van ons strategisch beleid en zijn, naast de feiten uit de omgevingscontext van de gemeente 
Almelo, mede bepalend voor onze ambities en doelen. 

OPOA signaleert de volgende maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de inrichting van ons  
onderwijs:

• Toenemende vraaggerichte houding van ouders versus de zichtbare afname in ouderbetrokkenheid op school  
   en in de thuissituatie;
• Ontoereikende bekostiging;
• Regel- en wetgeving;
• Lerarentekort en beperkt aanbod invallers;
• Demografische krimp;
• Digitalisering.

De beleidsgroepen hebben een sterkte-zwakte analyse gemaakt. Dit is als volgt weergegeven: 

Sterktes

Leeropbrengsten voldoende tot goed 
Goede zorgstructuur 
Financiële positie (kengetallen zijn goed) 
Innovatie/ontwikkelbereidheid 
Loopbaan- en ontwikkelmogelijkheden/goed 
werkgeverschap

Zwaktes

Kennisdeling tussen OPOA scholen onderling 
Zichtbaarheid/herkenbaarheid OPOA (imago) 
Onevenredige leeftijdsopbouw (hoge uitstroom 
door vergrijzing)

Kansen 

Verdieping samenwerking binnen Integrale 
 KindCentra en gemeente, voortgezet onderwijs 
Accent op socialisatie en persoonsvorming   
vanuit de inzet op executieve functies 
Samenwerking OPOA scholen  
Ouderbetrokkenheid 
Verscheidenheid OPOA scholen en PR stichting 
OPOA 
Doorgroeien naar een nog professionelere  
cultuur 
Digitalisering

Bedreigingen

Onderwijsachterstanden: ongunstige  
economische, sociale of culturele omgeving 
Regel- en wetgeving  
Ontoereikende bekostiging  
Toenemende vraaggerichte houding ouders  
Lerarentekort en beperkt aanbod invallers 
Demografische krimp 
Hoog verzuimpercentage

 
OPOA heeft in dit strategisch beleidsplan doelen en ambities verwoord die, kijkend naar de interne ‘sterktes’ van de 
organisatie, realistisch en haalbaar zijn. Ook hebben we een aantal overkoepelende organisatiedoelen vastgesteld. 
Deze doelen vormen de leidraad voor de komende jaren.  
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Speerpunten strategisch beleid OPOA

Onderwijskwaliteit Integrale kwaliteitszorg die zich richt op het tot stand brengen van die veranderingen die de 
kwaliteit van het primaire proces verbeteren: het leren van leerlingen

Onderwijsinnovatie Continu proces van verbetering en vernieuwing van ons onderwijs
Professionaliteit Een professionele leeromgeving met persoonlijk leiderschap en autonomie
Samenwerken Structurele samenwerking gericht op duurzaamheid en/of het versterken 

 van het openbaar onderwijs 

Om op een efficiënte en zo flexibel mogelijke manier onze strategische doelen en ambities te kunnen bereiken is  
ons strategisch beleidsplan verdeeld in de deelgebieden. In ieder deelgebied wordt nauw samengewerkt door de  
beleidsgroepen, betrokken stakeholders en kindpartners. De uitvoering wordt stapsgewijs gerealiseerd, getoetst en 
bijgesteld. 

Het strategisch beleidsplan OPOA 2019-2023 geeft richting aan toekomstige onderwijs- en huisvestigingsbeelden,  
geplaatst in een meerjarenperspectief. Bij de implementatie van actieplannen wordt uiteraard continu rekening  
gehouden met nieuwe of veranderende situaties en inzichten. 



                                 Strategisch Beleidsplan Stichting OPOA 2019-202311

2. Wat voor organisatie willen we zijn? 

2.1 Onderwijs

 

 
Op basis van al onze inspanningen, zien we dan dat leerlingen een eigen plek vinden door verbindend vermogen. 
Ze staan in contact met hun omgeving, ze stellen zich initiatiefrijk op, ze zijn zelfbewust en autonoom. Waardoor ze 
verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leerprocessen en gedrag. 

Het investeren in executieve functies6 levert een wezenlijke bijdrage op de drie domeinen kwalificatie, socialisatie en 
persoonsvorming. Om kinderen maximaal te kunnen helpen bij hun ontwikkeling is een basis om tot leren te komen 
noodzakelijk. Deze basis wordt onder andere gelegd door de vorming van executieve functies. Het zijn al die  
regelfuncties van de hersenen die essentieel zijn voor het realiseren van doelgericht en aangepast gedrag. 
 

Onderwijs
De scholen van OPOA bieden leerlingen een veilige leer- en leefomgeving. De scholen doen recht aan de verschillen 
tussen de leerlingen en bieden passend onderwijs. De scholen hebben de vrijheid in de keuze van het onderwijs- 
kundig concept, de leermethode, de didactische concepten en de inzet van de leermiddelen. 

6 Zie begrippenlijst

‘Met ons onderwijs zijn we van betekenis 
voor leerlingen. Van betekenis voor de  

wijze waarop ze kunnen deelnemen aan de 
maatschappij.’
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Ambitie: Een zorgstructuur waarbij samen 
met betrokkenen onderwijsbehoeften en 

passende doelen in kaart worden gebracht 
om het onderwijs waar mogelijk passend te 

maken voor leerlingen. 

 
 Doel:
 • ‘Passend’ onderwijs is doelmatig en efficiënt 
      georganiseerd op basis van onderwijsbehoefte en  
      omgevingsfactoren, waarbij strategische keuzes  
     worden gemaakt ten behoeve van de balans in  
      middelen en expertise. 

Ambitie: Alle scholen staan samen voor  
de verwezenlijking van de missie en 
 onderwijsvisie van OPOA. Op basis  

daarvan bepalen de scholen zelf hoe ze  
dat vormgeven en hebben ze uitgewerkt 
hoe ze met hun onderwijs van betekenis 

 zijn en het verschil willen maken.

 Doel:
 • Er is een professionele visie ontwikkeld met als basis
  de missie en de onderwijsvisie van OPOA welke 
    terug te  vinden is in het strategisch beleidsplan;
 • Gestelde doelen zijn uitgewerkt terug te vinden in 
   het schoolplan, met daaraan gekoppeld de jaar 
    plannen. Vragen over goed onderwijs zijn 
    beantwoord in relatie tot wat we ermee willen  
   bereiken en uitgewerkt binnen de drie domeinen: 
    kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming;
 •  Aandacht voor onderscheidende onderwijs- 
   concepten/profielen naar behoefte (waar is behoefte  
  aan en waarop wil je je profileren).

12

 
Ambitie: Leerkrachten maken  

het verschil, ze werken  
handelings- en opbrengstgericht.7 

 Doel: 
 • Onderwijs is afgestemd op de kerndoelen en  
    referentieniveaus, waarbij zicht is op leerlijnen, 
    middels interne audits als ontwikkelinstrument en  
    de kwaliteitsmatrix8 als basis. 

7 Zie begrippenlijst
8 Zie bijlagen 

 
Ambitie: Investeren in  

executieve functies. 

 Doel:
 • Op schoolniveau is uitgewerkt wat situationeel  
     nodig is om dit voor onze leerlingen te realiseren; 
     Afstemming en aandacht voor de doorgaande lijn 
     van 0 – 14 jaar op het gebied van deze vaardigheden 
     is gerealiseerd.
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Ambitie: Als partner integraal  
samenwerken om onderwijsachter- 

standen die ontstaan door ongunstige  
omgevingsfactoren rondom de leerling  

te voorkomen en te bestrijden.9

 Doel:
 • IKC op wijkniveau is verstevigd door doorgaande  
    leer- en ontwikkellijnen, met een accent op de  
    executieve functies;
 • Mogelijkheden naar samenwerking met het  
    voortgezet  onderwijs zijn onderzocht;
 • Binnen het IKC blijven lokale partners betrokken,  
    zodat de verbinding tussen de school en de  
    maatschappelijke omgeving groeit.
 

 
 

9 Zie bronvermelding 

Samenwerking
Professionals binnen OPOA zijn competent en beschikken over onderwijs pedagogische en didactische wijsheid. Zij 
zijn in staat te reflecteren en effectief samen te kunnen werken met collega’s/partners en belanghebbenden in het 
onderwijs en verbinding te kunnen zien en maken.

Ambitie: Ouderbetrokkenheid is  
op alle scholen van  

OPOA zichtbaar en voelbaar. 

 
 Doel: 
• School en ouders delen samen informatie met een  
   helder gezamenlijk doel: de ontwikkeling van het 
   kind.  Daarbij is beleid verwoord ten aanzien van de  
   uitvoering van ouderbetrokkenheid; 
 Daar waar de situatie aanleiding toe geeft worden  
   (toekomstige) ouders gestimuleerd en ondersteund,  
   waar nodig en wenselijk, om hun verantwoordelijk- 
   heid te nemen. 

Ambitie: van eiland naar wij-land.10 

 Doel: 
 • Er is intensieve samenwerking tussen de OPOA  
    scholen onderling zodat we groeien door elkaars  
    expertise;
 • Leren van elkaar waarbij duidelijk is wat dit vraagt
     aan waarneembaar gedrag en vanuit welke 
     structuur we moeten gaan werken.

10 Zie bronvermelding 
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2.2 Human Resource Management

Medewerkers 
Human Rescource Management (HRM) gaat over  
mensen, leiderschap en de organisatie, om het  
vinden, binden en boeien van mensen, om verbindend  
leiderschap en een organisatie die ergens voor staat en 
gaat.

Werken in het onderwijs is een prachtige uitdaging! Bij 
OPOA weten we dat het de medewerkers zijn die iedere 
dag opnieuw het verschil maken in de ontwikkeling van 
de leerlingen op alle OPOA- scholen. Dit is een prestatie 
van formaat. Wat dit vraagt aan expertise, motivatie, 
inspiratie en fitheid wordt dan ook niet onderschat. Wij 
willen onze medewerkers in alle mogelijke opzichten 
optimaal in staat stellen die opdracht te vervullen. Dit 
opdat ze hun passie behouden voor iedere leerling en 
het onderwijs. 

Ons HRM-beleid vertrekt daarom vanuit de visie dat 
medewerkers die plezier in hun werk hebben, zich goed 
voelen binnen een veilige werkomgeving, goed zijn 
toegerust, ondersteuning hebben van de collegae in het 
team, waardevol zijn voor onze stichting.  
Daarbij krijgen ze ook de steun van de rest van de  
organisatie. Dit willen we koesteren door op een  
duurzame wijze te investeren in een organisatie waar op 
professionele wijze wordt samengewerkt. Bij  
OPOA wordt toegewerkt naar een cultuur waarin  
medewerkers de vanzelfsprekendheid om zich een loop-
baan lang te blijven ontwikkelen uitdragen.  

Onze medewerkers worden gedurende hun hele loop-
baan uitgedaagd, uitgenodigd en gefaciliteerd om vanuit 
hun eigen talenten en kwaliteiten tot maximale ont-
wikkeling te komen, binnen de mogelijkheden van de 
stichting. 

 
De manier waarop iemand zich het beste ontwikkelt, is 
voor iedereen anders. Ook is het per persoon  
verschillend wat men precies wil ontwikkelen. Dit is de 
reden waarom wij werken met HRM instrumenten die 
worden ingezet vanuit een duidelijk doel. Bij de inzet  
van het HRM beleid wordt steeds opnieuw de vraag  
gesteld wat het meeste bijdraagt aan de ontwikkeling 
van een team, een individu of van een stichting. Dit 
opdat mensen vanuit intrinsieke motivatie prestaties 
kunnen leveren die goed zijn voor de ontwikkeling van 
leerlingen, henzelf en de organisatie. 

Wij streven naar een optimale balans tussen werk 
en privé, waarbij we ons realiseren dat verschillende 
levensfases maken dat medewerkers verschillen in 
de mate waarin ze beschikbaar en inzetbaar zijn. Een 
belangrijke voorwaarde hierbij is om in een grote mate 
van transparantie met onze medewerkers in dialoog te 
gaan over wat zij nodig hebben en wat de organisatie tot 
doel heeft. Concreet wil OPOA professionals kansen en 
uitdagingen bieden om zich te ontplooien, te groeien en 
nieuwe ervaringen op te doen. Tegelijkertijd spreken we 
professionals aan, daar waar ontwikkeling achterblijft of 
waar we zorg hebben over het welbevinden.  

Samen vormen we OPOA.  Een organisatie die gedragen 
wordt door medewerkers vanuit alle geledingen, die zich 
verbonden voelen door de collectieve ambitie om voor 
kinderen in Almelo het verschil te maken.

Met het volgende model illustreren we de samenhang 
tussen deze componenten.

14
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Bij OPOA moet je zijn!    

               

 
Werven en selecteren

 
Ambitie: OPOA spant zich in om een actief wervings- en  

selectiebeleid te voeren. Actief in de zin van het tijdig duidelijk  
hebben van de beschikbare formatieve ruimte en daarnaast  

het kunnen  bieden van perspectief aan medewerkers die  
van meerwaarde zijn voor de stichting.

 

Doel:
• Elk schooljaar is in februari duidelijk hoeveel formatieve ruimte er is. We willen mensen behouden waarvan  
   wij vinden dat ze van meerwaarde zijn voor OPOA. De stichting realiseert zich dat het noodzakelijk is om extra 
   middelen in te zetten en durft het risico aan te gaan goede (te werven) medewerkers aan te trekken. 
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Opleiden en ontwikkelen
 
Doel:
• Medewerkers worden gedurende hun hele loopbaan 
   uitgedaagd, uitgenodigd en waar mogelijk  
   gefaciliteerd om vanuit de gegeven talent tot  
   maximale ontwikkeling te komen (binnen de  
   mogelijkheden van de stichting).

Introductie en inwerken

Doel: 
• Elke medewerker krijgt gerichte ondersteuning bij 
    het  inwerken in de nieuwe werkomgeving; 
• Elke medewerker stroomt door van startbekwaam 
    naar basisbekwaam.

 Mobiliteit
 
Bij OPOA is iedereen regisseur van zijn/haar eigen 
loopbaan. Horizontale en verticale mobiliteit wordt gesti-
muleerd. Wij streven naar een optimale team- 
samenstelling per school, gegeven de opdracht van  
de school en de specifieke context/schoolomgeving.  
De inzet van mensen en middelen is op stichtings- 
niveau belegd waarbij de belangen van alle scholen  
als geheel zorgvuldig worden gewogen. 

Doel:
• Bij OPOA ben je regisseur van je eigen loopbaan.  
   Horizontale en verticale mobiliteit is vanzelfsprekend 
   (geworden);
• Een optimale teamsamenstelling per school. De 
    inzet van mensen en middelen is op stichtings- 
    niveau belegd waarbij de belangen van alle scholen   
    zorgvuldig worden gewogen. 

Ambitie: Bij OPOA moet je zijn!

Ontwikkeling- en waarderingscyclus 
 
Doel: 
De ontwikkeling van onze medewerkers wordt op 
zorgvuldige en transparante wijze gevolgd. We gaan in 
gesprek en geven hen de kans om te ontplooien. We 
spreken onze waardering uit en spreken ze aan waar 
ontwikkeling nodig is of achter blijft. 

11Zie begrippenlijst
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2.3 Kwaliteit 
 
Regie op onderwijskwaliteit 
Het stelsel van kwaliteitszorg waarmee binnen  
stichting OPOA wordt gewerkt, stelt ons in staat om de 
onderwijskwaliteit te bewaken, te borgen en door te ont-
wikkelen. We stellen ons de vraag: wanneer zijn we te-
vreden? Er zal op bestuursniveau een vertaalslag worden 
gemaakt van de kwaliteitsmatrix naar de doelen en ge-
wenste effecten van het onderwijsleerproces, de onder-
wijsresultaten, de kwaliteitscultuur en de  verantwoor-
ding en dialoog (intern en extern) op schoolniveau. Het 
kwaliteitsmodel OPOA wordt regelmatig geagendeerd op 
de agenda van het MT OPOA en volgens de PDCA-cyclus11  
besproken en waar nodig aangescherpt. De beleidsgroe-
pen Onderwijs, Personeel en Kwaliteit nemen hierbij de 
verantwoordelijkheid voor het vullen van de agenda. 

11  Zie begrippenlijst

 
Het bestuur van OPOA heeft, vanuit een stelsel van  
kwaliteitszorg, voldoende zicht op de kwaliteit van de  
onderwijsresultaten en het onderwijsleerproces van  
zijn scholen. In de komende beleidsperiode wordt een 
aantal verbeteringen doorgevoerd. Dit om een omslag 
van reactief naar meer proactief bestuurlijk handelen te 
realiseren. Hierbij wordt, naast de gebruikelijke output 
zoals de onderwijsresultaten, ook nadrukkelijk gekeken 
naar de kwaliteit van de onderliggende onderwijspro-
cessen (de kwaliteit van het pedagogisch en didactisch 
handelen van de leerkrachten en de kwaliteit van de zorg 
en begeleiding op de scholen). Dit staat beschreven in  
hoofdstuk 2.1 Onderwijs en 2.2 Human Resource  
Management.

 
Ambitie: OPOA heeft een  

kwaliteitsstandaard waarbij  
de eigen kwaliteitscriteria leidend  
zijn voor het volgen van het stelsel  

van kwaliteitszorg.

 
Doel:
 • We gebruiken meetbare en merkbare indicatoren 
    voor het vaststellen van de OPOA-standaard; 
 • De kwaliteitsmatrix wordt langs de lat van het  
    wettelijk en gemeentelijk kader en de OPOA- 
    standaard gelegd; 
 • De indicatoren van de OPOA-standaard (o.a. de  
    zelfevaluatiescan) worden omgezet in 
    kwaliteitskaarten. 

Ambitie: OPOA werkt  
proactief aan de kwaliteit  

van alle onderwijsprocessen.

 Doel:
 • Het kwaliteitsmodel OPOA wordt minimaal 4x per 
     jaar  geagendeerd in het MT;
 • De beleidsgroepen nemen de verantwoordelijkheid  
    voor de invulling van de agenda van het MT;
 • Het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP)12 wordt op  
    schoolniveau aangepast waar nodig;
 • Het SchoolOndersteuningsProfiel wordt gedeeld op  
    stichtingsniveau. 

13 Zie begrippenlijst
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Ambitie: OPOA heeft een omgeving  

gerealiseerd waarbinnen elke leerling 
 en elke medewerker  

zich maximaal kan ontplooien. 

 Doel:
 • Alle scholen hebben een visie op leren ontwikkeld,  
    passend bij de populatie en de specifieke  
    behoeften van de leerlingen op de verschillende  
    scholen;
 •  De kwaliteitsmatrix wordt langs de lat van de 
    PDCA- cyclus gelegd om te meten of we voldoen  
    aan het wettelijke en gemeentelijke kader in  
    combinatie met de OPOA-standaard; 
 • De indicatoren van de OPOA-standaard (zelf- 
    evaluatiescan) zijn omgezet in kwaliteitskaarten 
    om zo een gedeelde visie op kwaliteit  
    (OPOA-breed) te  ontwikkelen;
 • Het Schoolondersteuningsprofiel is op school 
    niveau volgens de PDCA-cyclus aangepast waar nodig 
en  
    gedeeld op stichtingsniveau. 

 
Ambitie: Alle scholen scoren 

 voldoende onderwijsresultaten conform  
de gestelde doelen in  

het kwaliteitshandboek van OPOA.

 Doel: 
 • Op de scholen wordt door middel van de  
    data-analyse  opbrengstgericht gewerkt. Zowel op 
    school als op  stichtingsniveau wordt dit proces 
    gevolgd, waarbij  data langs de lat van de  
    kwaliteitsmatrix (OPOA- standaard) wordt gelegd. 

Kwaliteitscultuur
 
Het begrip kwaliteit en verbinding zijn in de visie van 
stichting OPOA onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
Het ontwikkelen van leerlingen beperkt zich niet tot 
het bereiken van gestelde doelen op de cognitieve 
vaardigheden, maar heeft evenzeer betrekking op hun 
sociaal-emotionele groei, creatieve ontwikkeling en het 
kennis hebben van de wereld. Onderwijsdoelen worden 
geformuleerd binnen de drie domeinen: kwalificatie,  
socialisatie en persoonsvorming, zoals eerder aangege-
ven in hoofdstuk 2.1.

Output op basis van kengetallen geeft waardevolle  
informatie, maar zegt nog niets over de wijze waarop 
deze kengetallen tot stand zijn gekomen en hoe die zich 
verhouden tot een evenwichtige ontwikkeling van elke 
leerling afzonderlijk. Kwaliteit gaat ook over die  
aspecten: wat zijn de pedagogisch-didactische vaardig
-heden van een leerkracht, hoe wordt de onderwijs- 
behoefte van een leerling beantwoord, hoe komt kennis-
deling in de school en organisatie tot stand, is de  
omgeving veilig, etc.

Integrale kwaliteitszorg richt zich op het tot stand 
brengen van die veranderingen die de kwaliteit van het 
primaire proces verbeteren: het leren van leerlingen. 

Ambitie: OPOA investeert in  
kwalitatief goed  

personeel voor ons onderwijs.

  Doel:
 • Door opbrengstgericht werken leggen we de  
    verbinding tussen de data-analyses en het leerkracht 
    handelen waardoor het onderwijs op de verschillende  
    Scholen verder is geoptimaliseerd; 
 • De data-analyse wordt cyclisch op schoolniveau 
    besproken, waarbij de keuzes die op schoolniveau zijn  
    gemaakt worden beoordeeld; 
 • Alle leerkrachten evalueren en analyseren de  
     toetsgegevens en reflecteren vervolgens op hun  
   eigen  handelen in relatie tot de afspraken op  
   schoolniveau.

Kwaliteit van onderwijs 
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Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg heeft als doel: het realiseren van een continu proces van verbetering van het onderwijsaanbod 
in al haar aspecten ten gunste van de ontwikkeling van alle leerlingen. De kwaliteitszorg mag zich niet beper-
ken tot alleen de onderwijsopbrengsten. Onderwijs is zoveel meer. Integrale kwaliteitszorg richt zich op het 
tot stand brengen van die veranderingen die de kwaliteit van het primaire proces verbeteren: het leren van 
leerlingen. Alle factoren die hierop van invloed zijn, dienen hierbij te worden betrokken. 

Zowel op stichtingsniveau als op schoolniveau wordt gewerkt met een kwaliteitsmatrix volgens de PDCA-cy-
clus. Alle scholen voldoen aan de basiskwaliteit zoals beschreven in de kwaliteitsmatrix. Een eenzijdige focus 
op meetbare kwaliteitsindicatoren verengt echter het begrip kwaliteit. Het gaat niet alleen om meetbare 
indicatoren, maar ook om merkbare indicatoren. De implementatie van collegiale visitaties en interne audits13 
is een middel om deze merkbare indicatoren in beeld te krijgen en hierop beleidsmatig te sturen. 

 

13 Zie begrippenlijst

Ambitie: We blijven proactief  
onderzoeken hoe leerlingen leren, waarbij 

alle factoren die van invloed zijn op het 
 leerproces worden betrokken.

 Doel:
 • We weten welke indicatoren reactief en welke  
    indicatoren proactief zijn;
 • De proactieve indicatoren zetten we bewust in ter  
    ondersteuning van het onderwijsleerproces;
 • De reactieve indicatoren worden ingezet om ons  

    onderwijs te meten en waar nodig bij te sturen.

Ambitie: We maken gebruik van  
collegiale visitaties en interne audits.  

 Doel: 
 • Er is een kijkwijzer ontwikkeld passend bij de interne 
    audits gebaseerd op de inhoud van het strategisch  
    beleidsplan van OPOA en het eigen schoolplan;
 • OPOA breed is in beeld gebracht waar we gebruik  
    kunnen maken van elkaars kwaliteiten.
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Omgeving/samenwerking 
Voor OPOA is het Integraal KindCentrum (IKC) een middel om samen met partners ieder kind van 0-14 jaar recht te 
doen. Partners binnen een KindCentrum zijn naast de gemeente en de wijkscholen ook de kindpartners zoals peuter-
speelzalen, kinderopvang en JGZ/GGD. De stichting onderzoekt welke mogelijkheden tot samenwerking met partners 
nog meer van betekenis zijn voor de ontwikkeling van leerlingen. Wij investeren in samenwerking met ouders om 
partnerschap en eigenaarschap te bewerkstelligen en zo de ouders altijd als primaire samenwerkingspartner te zien. 
OPOA erkent de pluriforme samenleving en handelt hiernaar. 

 
Ambitie: Voor OPOA is het IKC een  

middel om samen met partners ieder  
kind van 0-14 jaar recht te doen.

 Doel:
 • De verschillende IKC-overlegmomenten zorgen 
     voor afstemming tussen de verschillende partners. 

Ambitie: OPOA onderzoekt welke  
mogelijkheden tot samenwerking met  

partners nog meer van betekenis zijn voor 
de ontwikkeling van leerlingen.

 
Doel:  
• Duidelijke afspraken over samenwerking met het 
   Voortgezet Onderwijs. Hoe en op welke terreinen.  

Ambitie: OPOA investeert in  
samenwerking met ouders om educatief 

partnerschap  te bewerkstelligen en zo de 
ouders altijd als primaire S 

amenwerkingspartner te zien.

 Doel:
 • Er zijn nieuwe mogelijkheden gecreëerd om  
    ouders mee te laten denken over het vormgeven 
    van ons onderwijs;
 • Er zijn mogelijkheden gerealiseerd om respons bij  
    ouders te creëren anders dan de reeds bestaande 
    organen. 

Ambitie: OPOA erkent de verschillende  
culturele en levensbeschouwelijke  

stromingen in onze samenleving en  
handelt hiernaar.

 Doel: 
 • In de visie op schoolniveau houden we rekening  

     met de verschillen in de populatie met de  
     bijbehorende behoeften; 
 • Op alle scholen wordt er aandacht geschonken aan  

    godsdienst of humanistisch vormingsonderwijs,  
    waarbij elke school vrij is hier een eigen invulling aan 
    te geven passend bij de eigen visie en leerling- 
    populatie.

 Financiën en Facilitair staan ten dienste van (de  

 kwaliteit van het) onderwijsproces. De financiële  
 middelen worden zo efficiënt mogelijk ingezet, waarbij 
 het primaire (onderwijs)proces leidend is. De facilitaire 
 inrichting staat in dienst van het primaire (onderwijs) 
 proces.
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2.4 Randvoorwaarden 
 
Om onze ambities en doelen te kunnen verwezenlijken, 
zal ook nadrukkelijk naar de omgeving en de randvoor-
waarden gekeken moeten worden. 

- Ten gevolge van demografische krimp neemt het  
leerlingenaantal van OPOA al jaren af. Er is geen  
aanleiding om te veronderstellen dat deze situatie op 
korte termijn verandert. Onderzoek naar samenwer-
king met andere (onderwijs)partners zal dan ook plaats 
moeten vinden. Schaalvergroting, vermindering van 
overhead, verbreden van het aanbod en borgen en 
versterken van de kwaliteit van het onderwijs zijn daarin 
leidend. Met name onderzoek naar samenwerking met 
andere besturen in het PO en ook samenwerking met 
kindpartners en het VO staan daarin centraal. 

- In randvoorwaardelijke zin zal nadrukkelijk aandacht 
gegeven worden aan de staat van onderhoud van gebou-
wen, het vloeroppervlak en de duurzaamheid. Huisves-
ting van onze scholen dient ondersteunend te zijn aan 
het leren van kinderen en het lesgeven van leerkrach-
ten. We streven dan ook naar schone/energiezuinige 
gebouwen met een gezond binnenklimaat.

De schoolgebouwen van OPOA zijn zeer verschillend van 
leeftijd, omvang en bouw. Het onderhoud van al onze 
scholen is vastgelegd in Meerjarenonderhoudsplannnen, 
welke worden aangevuld met maatregelen die energie-
besparend werken, ofwel energie opwekken en maatre-
gelen die een adequate leer/werkomgeving in de hand 
werken. 

Om geen geld te verspillen zullen de diverse maat- 
regelen zoveel mogelijk tijdens natuurlijke vervangings-
momenten worden uitgevoerd en worden geclusterd.  
Hierbij wordt zeker ook gekeken naar de terugverdien 
tijden omdat de mogelijkheid om te investeren in  
gebouwen beperkt is. 
Om het primaire proces van de organisatie zo goed 
mogelijk te kunnen faciliteren vindt voortdurend samen-
werking plaats met gemeente en (kind)partners. Dit om 
te zorgen voor een optimale bezetting van de gebouwen, 
waarbij rekening wordt gehouden met de demografische 
ontwikkelingen in Almelo, om leegstand te voorkomen.

- Technologische ontwikkelingen en digitalisering maakt 
het onderwijs interessant en dynamisch. Voortschrijden-
de technologie geeft mogelijkheden tot flexibiliteit en 
maatwerk aan het leren. 
Juiste inzet van digitale leermiddelen en het creëren van 
een mediarijke, uitdagende leeromgeving verhoogt de 
motivatie van leerlingen en verbetert de prestaties. De 
basisvoorwaarden hiervoor zijn op alle OPOA scholen op 
orde. 

Digitalisering vraagt om een onderzoekende en kritische 
houding van zowel de leerling als de leerkracht. Op onze 
scholen wordt in de komende jaren nog meer de nadruk 
gelegd op (het toepassen van) de doorlopende leerlijn 
digitale geletterdheid (groep 1-8 PO en onderbouw VO).  

 

Ambitie: stichting OPOA staat voor  
duurzaamheid op het gebied van  

personeel, huisvesting en financiën.

  
Doel:
 • Er is duidelijkheid over op welke wijze door middel  
    van samenwerking met andere partijen een duurzame 
    toekomst voor OPOA gerealiseerd kan worden.
 • Van alle gebouwen is in beeld gebracht op welke wijze 
     verduurzaming zal plaatsvinden. Tevens is hiervoor in  
     de begroting financiële ruimte gecreëerd. 

 

 
Ambitie: OPOA heeft een  

(mediawijze) onderzoekende en  
kritische houding bij leerkracht  

en leerling gerealiseerd.

 Doel:
 • De doorlopende leerlijn digitale geletterdheid PO-VO  
    wordt ingezet in de scholen van OPOA en de  
    aansluiting met het VO is tot stand gebracht.  
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3. Hoe gaan we het doen?

Het strategisch beleid 2019-2023 van OPOA is de basis voor de schoolplannen 2019-2023 van de OPOA scholen. 
Beleidsontwikkeling, evaluatie en bijstelling vindt plaats in de beleidsgroepen Onderwijs, Kwaliteit en Personeel. 
Terugkoppeling en borging vindt plaats in de bijeenkomsten van het ManagementTeam. 
De voorzitter CvB is en blijft eindverantwoordelijk voor de uiteindelijke beleidsbepaling en uitvoering. 
 
Het strategisch beleidsplan stichting OPOA is, als dynamisch koersdocument, leidend maar niet bepalend. Jaarlijks, 
en eerder indien nodig, wordt volgens de Plan-Do-Check-Act (PDCA)cyclus bekeken of de beoogde jaardoelen  
behaald worden en of bijstelling nodig is. Daarnaast vindt een jaarlijkse evaluatie van het strategisch beleidsplan 
met de diverse geledingen plaats. 
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4. Bijlage: Strategische doelen 2019-2023  
Jaarplan aug 2019 – aug 2020 

Beleidsgroep Ambitie Doelen/onderdelen Aanpak Wie augstus september oktober november december januari februari maart april mei juni juli augustus
Onderwijs 1 Missie en onderwijsvisie Er is een professionele visie ontwikkeld terug te vinden in het SBP Gezamenlijk opstellen SBP Alle beleidsgroepen, MT, CvB

Gestelde doelen zijn uitgewerkt terug te vinden in het schoolplan, met daaraan gekoppe   Koppeling SBP met schoolplan Directeuren 
Aandacht voor de onderscheidende onderwijsconcepten/profielen Presentatie schoolplannen op Meerdaagse 12 en 13 november 2019 Directeuren 

2 Leerkrachten maken het verschil Kijkwijzer Kwaliteit Opstellen kijkwijzer Kwaliteit Beleidsgr. Onderwijs en Kwaliteit + IB netwerk
Interne audits Inrichten

3 Een zorgstructuur Doelmatigheid van SOT, SOT+ en HIA's bekijken + schoolondersteuningsprofiel Bespreken in IB netwerk IB Netwerk + leerlingzorg 8-okt
Analyseren/Inventariseren/evalueren in MT MT + leerlingzorg 21-jan

4 Investeren in executieve functies Inzicht in doorgaande leer- en ontwikkellijnen (focus op executieve functies)  Inventariseren in MT MT 4-feb
Afstemming met/aandacht vragen voor doorgaande lijn 0-14 (2020-2021)

5 Onderwijsachterstanden Inzicht in doorgaande leer- en ontwikkellijnen 0-14 (focus op executieve functies)  Inventariseren in IKC Directeuren 3-mrt
Verstevigen IKC op wijkniveau dmv de doorgaande leer- en ontwikkellijnen
Onderzoeken mogelijkheden samenwerking VO: start met Het Erasmus Werkgroep PO-VO inrichten OPOA en Het Erasmus

Plan van aanpak en stappenplan OPOA en Het Erasmus
Terugkoppeling opbrengsten 4-feb

Meertaligheid (schooljaar 2020-2021)

6 Ouderbetrokkenheid Er is per school beleid verwoord t.a.v. de uitvoering v.d. ouderbetrokkenheid Uitwisseling van de beleidsplannen t.a.v. ouderbetrokkenheid Directeuren 9-jun
Kennisdeling Uitwisselen van good praktice Directeuren
Ondersteunen (toekomstige) ouders mbt verantwoordelijkheden in de opvoeding

7 Van eiland naar wij-land Intensieve samenwerking en uitwisseling van expertise Collegiale visitatie Directeuren
OPOA workshopdagen: inzetten expertise medewerkers Medewerkers

Personeel 1 Actief wervings- en selectiebeleid Formatieve ruimte is tijdig bekend: februari Overleg mogelijkheden directeuren en staf MT, P&O, Financien, CvB
Bespreken in MT 4-feb

2 Introductie en inwerken Gerichte ondersteuning bij het inwerken in de nieuwe werkomgeving OidS
Doorstroom van startbekwaam naar basisbekwaam

3 Opleiden en ontwikkelen Maximale ontwikkelingskansen voor alle medewerkers Levensfase, bewust personeelsbeleid Beleidgroep Personeel 
Terugkoppeling levensfase, bewust personeelsbeleid Beleidsgroep Personeel, MT en CvB 3-mrt

Functiehuis Inrichten nieuw functiehuis OPOA Beleidsgroep Personeel 
Voorleggen nieuw functiehuis Beleidsgroep Personeel 3-dec
Terugkoppeling nieuw functiehuis Beleidsgroep Personeel, MT en CvB 21-jan

OPOA academie/workshopmiddagen/onderwijscafé Evaluatie workshopmiddag en Onderwijscafé Beleidsgroep Personeel, MT, staf en CvB 21-apr
Inventarisatie behoefte in company trainingen OPOA academie Directeuren 9-jun

4 Mobiliteit Stimuleren van horizontale en verticale mobiliteit Scholenmarkt datum vastleggen Beleidsgroep Personeel + MT 29-okt
Optimale teamsamenstelling per school

5 Ontwikkeling- en waarderingscyclus Volgen van ontwikkeling van medewerkers Inrichten digitale Gesprekkencyclus Beleidgroep Personeel 
Presentatie digitale gesprekkencyclus op meerdaagse 13 nov Beleidsgroepen, MT en CvB 13-nov
Terugkoppeling gesprekkencyclus Beleidsgroep Personeel, MT en CvB 4-feb

Kwaliteit 1 Regie op onderwijskwaliteit Kwaliteitshandboek en -matrix up to date Kwaliteitsmatrix beoordelen adhv wettelijk- en gemeentelijk kader Beleidsgroep Kwaliteit 13-nov
indicatoren zelfevaluatie ontwikkelen/aanvullen Kwaliteitsmatrix doorlopen op aanwezigheid van indicatoren en kwaliteitskaarten
Opzetten interne audits Uitkomsten delen met MT Beleidsgroep Kwaliteit, MT en CvB 3-dec

Indicatoren van OPOA standaard omzetten in kwaliteitskaarten
Uitkomsten delen met MT Beleidsgroep Kwaliteit, MT en CvB 3-mrt
Indicatoren vd zelfevaluatiescan worden bepaald Beleidsgroep Kwaliteit
Uitkomsten delen met MT Beleidsgroep Kwaliteit, MT en CvB 21-jan
Ontwikkelen kijkwijzer voor interne audits Beleidsgroep Kwaliteit 9-jun

2 Kwaliteit van Onderwijs SchoolOndersteuningsprofiel (SOP) SOP op schoolniveau aanpassen waar nodig Directeuren 
Kennisdeling SOP vd scholen in MT Beleidsgroep Kwaliteit, MT en CvB

Data-analyses OPOA-scholen langs de lat van de Kwaliteitsmatrix Onderwijsresultaten delen op MT-niveau MT en CvB 21-apr

3 Kwaliteitscultuur: personeel Scholen werken opbrengstgericht Optimaliseren onderwijs dmv verbinding data-analyses en leerkrachthandele  MT
Realiseren cultuur waarbij leerkrachten reflecteren op eigen handelen Cyclisch bespreken data-analyse op schoolniveau Directeuren

4 Kwaliteitszorg Opzetten collegiale visitaties Uitwerken van indicatoren voor een kijkwijzer Beleidsgroep
Kijkwijzer delen met MT en CvB Beleidsgroep, MT en CvB 9-jun

Randvoorwaarden 1 Duurzaamheid Samenwerking met andere partijen tbv duurzame toekomst Onderzoeken CvB
Verduurzaming van schoolgebouwen In beeld brengen welke behoefte op welke wijze aan te pakken Staf en CvB

(financiele) realisatie volgens meerjarenstappenplan Staf en CvB

2 Digitalisering Realisatie doorlopende leerlijn digitale geletterdheid PO-VO Werkgroep digitale geletterdheid ism SLO is ingericht
Uitwerking voorstel 
Terugkoppeling met CvB en MT

Deelname aan PLG Digitale geletterdheid Kennisnetwerk Twente

PR intern Bij OPOA moet je zijn Bijeenkomsten voor personeel (kennisdeling icm ontmoeting) Workshopmiddagen 2 x per jaar 9-okt 12-mei
Van eiland naar wij-land Onderwijscafé 2 x per jaar 1-apr
Professionele cultuur Personeelsdag 1 x per 2 jaar

Kerstmarkt incl. kerstattentie + teamgeschenk 13-dec
Mobiliteitsmarkt 20-jan
Opening nieuwe schooljaar

Attentiemomenten Dag van de Leraar 5-okt
Cito uitslagen mei

Communicatie Communicatiemomenten SBP 1 x per 4 jaar (publieksversie)
Jaarrekening 
Nieuwsflits (wekelijks)
Sharepoint nieuwspagina + agenda
Kerstkaart OPOA (gedicht leerlingen) 
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Beleidsgroep Ambitie Doelen/onderdelen Aanpak Wie augstus september oktober november december januari februari maart april mei juni juli augustus
Onderwijs 1 Missie en onderwijsvisie Er is een professionele visie ontwikkeld terug te vinden in het SBP Gezamenlijk opstellen SBP Alle beleidsgroepen, MT, CvB

Gestelde doelen zijn uitgewerkt terug te vinden in het schoolplan, met daaraan gekoppe   Koppeling SBP met schoolplan Directeuren 
Aandacht voor de onderscheidende onderwijsconcepten/profielen Presentatie schoolplannen op Meerdaagse 12 en 13 november 2019 Directeuren 

2 Leerkrachten maken het verschil Kijkwijzer Kwaliteit Opstellen kijkwijzer Kwaliteit Beleidsgr. Onderwijs en Kwaliteit + IB netwerk
Interne audits Inrichten

3 Een zorgstructuur Doelmatigheid van SOT, SOT+ en HIA's bekijken + schoolondersteuningsprofiel Bespreken in IB netwerk IB Netwerk + leerlingzorg 8-okt
Analyseren/Inventariseren/evalueren in MT MT + leerlingzorg 21-jan

4 Investeren in executieve functies Inzicht in doorgaande leer- en ontwikkellijnen (focus op executieve functies)  Inventariseren in MT MT 4-feb
Afstemming met/aandacht vragen voor doorgaande lijn 0-14 (2020-2021)

5 Onderwijsachterstanden Inzicht in doorgaande leer- en ontwikkellijnen 0-14 (focus op executieve functies)  Inventariseren in IKC Directeuren 3-mrt
Verstevigen IKC op wijkniveau dmv de doorgaande leer- en ontwikkellijnen
Onderzoeken mogelijkheden samenwerking VO: start met Het Erasmus Werkgroep PO-VO inrichten OPOA en Het Erasmus

Plan van aanpak en stappenplan OPOA en Het Erasmus
Terugkoppeling opbrengsten 4-feb

Meertaligheid (schooljaar 2020-2021)

6 Ouderbetrokkenheid Er is per school beleid verwoord t.a.v. de uitvoering v.d. ouderbetrokkenheid Uitwisseling van de beleidsplannen t.a.v. ouderbetrokkenheid Directeuren 9-jun
Kennisdeling Uitwisselen van good praktice Directeuren
Ondersteunen (toekomstige) ouders mbt verantwoordelijkheden in de opvoeding

7 Van eiland naar wij-land Intensieve samenwerking en uitwisseling van expertise Collegiale visitatie Directeuren
OPOA workshopdagen: inzetten expertise medewerkers Medewerkers

Personeel 1 Actief wervings- en selectiebeleid Formatieve ruimte is tijdig bekend: februari Overleg mogelijkheden directeuren en staf MT, P&O, Financien, CvB
Bespreken in MT 4-feb

2 Introductie en inwerken Gerichte ondersteuning bij het inwerken in de nieuwe werkomgeving OidS
Doorstroom van startbekwaam naar basisbekwaam

3 Opleiden en ontwikkelen Maximale ontwikkelingskansen voor alle medewerkers Levensfase, bewust personeelsbeleid Beleidgroep Personeel 
Terugkoppeling levensfase, bewust personeelsbeleid Beleidsgroep Personeel, MT en CvB 3-mrt

Functiehuis Inrichten nieuw functiehuis OPOA Beleidsgroep Personeel 
Voorleggen nieuw functiehuis Beleidsgroep Personeel 3-dec
Terugkoppeling nieuw functiehuis Beleidsgroep Personeel, MT en CvB 21-jan

OPOA academie/workshopmiddagen/onderwijscafé Evaluatie workshopmiddag en Onderwijscafé Beleidsgroep Personeel, MT, staf en CvB 21-apr
Inventarisatie behoefte in company trainingen OPOA academie Directeuren 9-jun

4 Mobiliteit Stimuleren van horizontale en verticale mobiliteit Scholenmarkt datum vastleggen Beleidsgroep Personeel + MT 29-okt
Optimale teamsamenstelling per school

5 Ontwikkeling- en waarderingscyclus Volgen van ontwikkeling van medewerkers Inrichten digitale Gesprekkencyclus Beleidgroep Personeel 
Presentatie digitale gesprekkencyclus op meerdaagse 13 nov Beleidsgroepen, MT en CvB 13-nov
Terugkoppeling gesprekkencyclus Beleidsgroep Personeel, MT en CvB 4-feb

Kwaliteit 1 Regie op onderwijskwaliteit Kwaliteitshandboek en -matrix up to date Kwaliteitsmatrix beoordelen adhv wettelijk- en gemeentelijk kader Beleidsgroep Kwaliteit 13-nov
indicatoren zelfevaluatie ontwikkelen/aanvullen Kwaliteitsmatrix doorlopen op aanwezigheid van indicatoren en kwaliteitskaarten
Opzetten interne audits Uitkomsten delen met MT Beleidsgroep Kwaliteit, MT en CvB 3-dec

Indicatoren van OPOA standaard omzetten in kwaliteitskaarten
Uitkomsten delen met MT Beleidsgroep Kwaliteit, MT en CvB 3-mrt
Indicatoren vd zelfevaluatiescan worden bepaald Beleidsgroep Kwaliteit
Uitkomsten delen met MT Beleidsgroep Kwaliteit, MT en CvB 21-jan
Ontwikkelen kijkwijzer voor interne audits Beleidsgroep Kwaliteit 9-jun

2 Kwaliteit van Onderwijs SchoolOndersteuningsprofiel (SOP) SOP op schoolniveau aanpassen waar nodig Directeuren 
Kennisdeling SOP vd scholen in MT Beleidsgroep Kwaliteit, MT en CvB

Data-analyses OPOA-scholen langs de lat van de Kwaliteitsmatrix Onderwijsresultaten delen op MT-niveau MT en CvB 21-apr

3 Kwaliteitscultuur: personeel Scholen werken opbrengstgericht Optimaliseren onderwijs dmv verbinding data-analyses en leerkrachthandele  MT
Realiseren cultuur waarbij leerkrachten reflecteren op eigen handelen Cyclisch bespreken data-analyse op schoolniveau Directeuren

4 Kwaliteitszorg Opzetten collegiale visitaties Uitwerken van indicatoren voor een kijkwijzer Beleidsgroep
Kijkwijzer delen met MT en CvB Beleidsgroep, MT en CvB 9-jun

Randvoorwaarden 1 Duurzaamheid Samenwerking met andere partijen tbv duurzame toekomst Onderzoeken CvB
Verduurzaming van schoolgebouwen In beeld brengen welke behoefte op welke wijze aan te pakken Staf en CvB

(financiele) realisatie volgens meerjarenstappenplan Staf en CvB

2 Digitalisering Realisatie doorlopende leerlijn digitale geletterdheid PO-VO Werkgroep digitale geletterdheid ism SLO is ingericht
Uitwerking voorstel 
Terugkoppeling met CvB en MT

Deelname aan PLG Digitale geletterdheid Kennisnetwerk Twente

PR intern Bij OPOA moet je zijn Bijeenkomsten voor personeel (kennisdeling icm ontmoeting) Workshopmiddagen 2 x per jaar 9-okt 12-mei
Van eiland naar wij-land Onderwijscafé 2 x per jaar 1-apr
Professionele cultuur Personeelsdag 1 x per 2 jaar

Kerstmarkt incl. kerstattentie + teamgeschenk 13-dec
Mobiliteitsmarkt 20-jan
Opening nieuwe schooljaar

Attentiemomenten Dag van de Leraar 5-okt
Cito uitslagen mei

Communicatie Communicatiemomenten SBP 1 x per 4 jaar (publieksversie)
Jaarrekening 
Nieuwsflits (wekelijks)
Sharepoint nieuwspagina + agenda
Kerstkaart OPOA (gedicht leerlingen) 
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5. Bijlage: Begrippenlijst
- Kindpartners:    
Partners zoals Jeugdzorg/GGZ en kinderopvang organisaties (peuterspeelzalen/buitenschoolse opvang).  
 
- Dialogisch leerproces:  
Hierbij ligt de nadruk niet alleen op cultuuroverdracht (en daarmee op leerstof), maar ook op het  
onderwijsleergesprek (de dialoog) tussen de leraar en zijn leerlingen. 
 
- Executieve functies: 
Executieve functies zijn al die regelfuncties van de hersenen die essentieel zijn voor het realiseren van efficiënt, 
doelgericht en sociaal/aangepast gedrag. Alle executieve functies of vaardigheden hebben een controlerende en 
aansturende functie. Executieve functies horen bij het denkvermogen. Het zijn hogere denkprocessen die nodig zijn 
om activiteiten te plannen en aan te sturen. De executieve functies zijn grofweg onder te verdelen in vier soorten: 
Impulsbeheersing, Concentratie, Flexibiliteit en Prioriteiten stellen. De executieve functies regelen bijvoorbeeld het 
starten met een taak en het richten en vasthouden van de aandacht. Zonder deze functies is goed georganiseerd 
gedrag niet mogelijk. 
 
- Handelings- en opbrengstgericht werken:  
Handelingsgericht werken heeft als doel de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding van alle leerlingen te  
verbeteren. Het is een systematische manier van werken, waarbij het aanbod afgestemd is op de onderwijsbehoeften 
en de basisbehoeften van de leerlingen. Aan de hand van de kindkenmerken wordt gekeken welke onderwijs- 
behoeften het betreffende kind heeft. Het onderwijs wordt daarop aangepast.

Opbrengstgericht werken is het bewust, systematisch en cyclisch werken aan het verbeteren van de resultaten.  
Hierbij gaat het niet alleen om leerprestaties, maar ook om sociaal-emotionele resultaten. Bij opbrengstgericht  
werken zijn er hoge verwachtingen van de kinderen en wordt er uitgegaan van doelgericht werken. De doelen  
worden op groepsniveau geformuleerd en vertaalt naar een groepsplan. Op deze manier zijn de verschillen binnen 
de groep beter te hanteren.

- Van startbekwaam naar basisbekwaam: 
Leraren die net van de opleiding afkomen zijn startbekwaam. Een startende leraar wordt door de schooldirecteur en 
het schoolbestuur gestimuleerd en gefaciliteerd om zich te ontwikkelen tot een basisbekwame leraar.

 - PDCA-cyclus (Plan-Do-Check-Act/Kwaliteitscirkel van Deming):  
De cirkel beschrijft vier activiteiten die op alle verbeteringen in organisaties van toepassing zijn. De vier activiteiten 
zorgen voor een betere kwaliteit. Het cyclische karakter garandeert dat de kwaliteitsverbetering continu onder de 
aandacht is.

- SchoolOndersteuningsProfiel (SOP): 
In het schoolondersteuningsprofiel beschrijft de school welke ondersteuning de school kan bieden en hoe deze  
ondersteuning is georganiseerd. De school moet minimaal de basisondersteuning die in het samenwerkingsverband 
is afgesproken realiseren. Daarnaast kan de school extra ondersteuning aanbieden.

- Collegiale visitaties en interne audits:  
Schoolbezoek/(collegiale) visitatie vindt plaats op basis van een leervraag van de school en wordt uitgevoerd door 
collega’s binnen de stichting. Een audit heeft een curatele functie en wordt alleen ingezet op verzoek van de voor-
zitter College van Bestuur. De onderzoeksvraag van het bestuur staat hierin centraal. De uitvoering kan zowel door 
externe als interne deskundigen gedaan worden. 
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6. Bijlage: Bronvermelding 
- Bron: ‘Het prachtige risico van onderwijs’ auteur(s): 
   Gert Biesta (2015)  

- Brochure ‘Daarom! Openbaar onderwijs verbindt’,  
   VOO en Vosabb (2019) 

- Bron: Visienotitie ‘Het jonge kind in Almelo’, auteur(s): 
   stuurgroep ‘Het Jonge kind (2018) 
 
- Bron: Kwaliteitshandboek OPOA (versie 3.0 / 6-2-2019)

- Bron: ‘Van Eiland naar Wijland’, auteur(s): Jan Heijmans  en  Martine Creemers (2013) 
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7. Bijlage: Documenten OPOA
- Kwaliteitszorg Matrix OPOA (versie 3.0 / 23-1-2019)
Matrix Kwaliteitszorg nieuw
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Component MeetInstrumentarium Procesinstrumentarium 

OP: Onderwijsproces
OP1. Aanbod Kenmerken schoolpopulatie jaarlijks 1x4:2018 1x4:2022
OP2. Zicht op ontwikkeling Vensters: Uitstroom s(ba)o jaarlijks 1x3: 2018 1x4:2022

Vensters: Doorstroom leerlingen jaarlijks 1x2:2019 1x4:2021
Leerlingbesprekingen continu 1x4:2019

OP3. Didactisch handelen Flitsbezoeken ad hoc 1x4:2019
Ontwikkelscan continu 1x4:2019
Groepsbezoeken 2x per jaar 1x4: 2019

OP4. Extra ondersteuning SOP jaarlijks 1x4: ?
Kengetallen leerrendementen continu 1x4:2021
Dossiervorming OPP-leerlingen continu 1x4:2021

DHH 1 t/m 8 beperkt continu 1x4: 2017 1x4:2017
VVE: gemeentelijke monitor 1x per jaar 1x2:2020 1x4:2022

OP6. Samenwerking VVE /IKC continu 1x4:2019 n.v.t.
OP8. Toetsing LOVS->ouders 2x per jaar n.v.t 1x4:2021
SK: Schoolklimaat 
SK1. Veiligheid Vensters: monitor Veiligheid jaarlijks jaarlijks 1x4:2021

Veiligheidsplan continue n.v.t. 1x4:2020
SK2. Pedagogisch klimaat SCOLL 2x per jaar jaarlijks 1x4:2022
OR: Onderwijsresultaten 
OR1. Resultaten CITO LOVS  tussenopbrengsten 1/2 2x per jaar jaarlijks 1x4:2022

CITO LOVS  tussenopbrengsten 3/8 Signaleringsnormen 2x per jaar jaarlijks 1x4:2022
CITO-Entreetoets groep 7 jaarlijks jaarlijks 1x4:2022
Centrale Eindmeting CITO jaarlijks jaarlijks 1x4:2019

Signalering risico-leerlingen/OPP continu 1x4:2021
NIO Beslisschema NIO jaarlijks jaarlijks 1x4:2020

Groepsbesprekingen 2x per jaar jaarlijks 1x4:2019
OR2. Soc. en mtschp. competenties
OR3. Vervolgsucces Vensters: Uitstroom VO jaarlijks 1x4:2018 1x4:2022

Vensters: Niveau na twee jaar VO jaarlijks 1x4:2018 1x4:2022
KA: Kwaliteitszorg 
KA1. Kwaliteitszorg en ambitie Handboek kwaliteit->schoolniveau continu 2019

Strategisch beleid->organisatie 1x per 4 jaar ? ?
Schoolplan 1x per 4 jaar n.v.t. 1x4:2019

Schoolzelfevaluatie jaarlijks 1x2:2018 1x4:2021
Schoolbezoek (collegiale visitatie) 1x per 2 jaar 1x2:2019 1x4:2021

Audit ad hoc 1x4:2021
KA2. Kwaliteitscultuur Scholingsplan 1x per 4 jaar jaarlijks 1x4:2018

Vensters: leerlingentevredenheid jaarlijks jaarlijks 1x4:2021
Managementgesprekken 2x per jaar n.v.t. 2020

KA3. Verantwoording en dialoog Jaarverslag 1x per jaar n.v.t. 1x4:2020
Medezeggenschapsraad 5x per jaar n.v.t. 1x4:2020
Leerlingenraad 5x per jaar n.v.t. 1x4:2020

Vensters: Oudertevredenheid 1x per 2 jaar 2018 1x4:2021
P. Personeel (IPB)

Functioneringsgesprekken jaarlijks 1x4:2021
Bekwaamheid team in kaart jaarlijks 1x4:2018 1x4:2022
Beoordelingsgesprekken 1x per 4 jaar n.v.t. 1x4:2021

Schoolleidersregister continu n.v.t.
Lerarenregister continu 1x4:2020 n.v.t.

RI&E 1x per 4 jaar 2019 1x4:2020
Ziekte- en verzuim jaarlijks 2018 1x4:2022
Vensters: Personeelstevredenheid 1x per 4 jaar 2018 1x4:2022

FB. Financieel beheer
FB1. Continuïteit Strategisch beleid n.v.t
FB2. Doelmatigheid Jaarverslag en kwartaalrapport. n.v.t.
FB3. Rechtmatigheid Accountantscontrole n.v.t.
blauw: vastgesteld rood: nieuw beleid in ontwikkeling
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