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Inleiding
Onderwijs dat ‘swingt’ en meer is dan de som der delen
De teambuildingbijeenkomst met directeuren van Ronduit in augustus 2014 had de vorm van een djembé-sessie. We drumden op 

djembé’s: Afrikaanse trommels, alle met een verschillend geluid, en vonden samen een krachtig ritme met swingende solo’s. Ik vond 

het meteen een prachtige metafoor voor Ronduit als organisatie. Ook op onze scholen vinden we immers dat swingende ‘ritme’ door 

samen te werken en goed naar elkaar te luisteren. Leerlingen, ouders, leerkrachten en medewerkers zijn als een djembé-orkest: door 

al onze kwaliteiten en eigenheid in te brengen – met aandacht voor elkaar – ontstaat onderwijs waarin ieder maximaal tot zijn recht 

komt en dat meer is dan de som der delen.

Terugblik: kwaliteit op diverse terreinen
Dat swingende ritme, dat hebben we feitelijk al een aantal jaren te pakken. 

Terugkijkend op de afgelopen jaren ben ik trots op de goede onderwijsresultaten die we hebben behaald. Alle scholen, speciaal en 

regulier, kregen van de inspectie een basisarrangement en daarmee het vertrouwen van de inspectie. De goede onderwijskwaliteit 

danken we aan alle medewerkers. Het heeft er ongetwijfeld aan bijgedragen dat het marktaandeel van het Ronduit-openbaar onderwijs 

in Alkmaar stijgt en ons speciaal onderwijs groeit. Een externe benchmark geeft aan dat de tevredenheid van ouders, leerkrachten en 

leerlingen groot is. Tastbaar ‘bewijs’ daarvoor is een groeiend aantal ouders dat hun kinderen op onze scholen aanmeldt. Dit alles biedt 

een zeer goede basis voor de toekomst.  

Op bestuurs-, school- en groepsniveau hebben we hard gewerkt aan een cultuur waarin resultaten transparant met elkaar besproken 

worden. Het resultaat mag er zijn: “de basis is op groen” voor alle scholen van Ronduit. Met mijn complimenten voor de leerkrachten. 

De laatste jaren was veel aandacht voor scholing; zowel op teamniveau in het kader van de schoolontwikkeling en het  resultaatgericht 

werken als op individueel niveau. Naast de vele teamtrainingen startte in augustus 2013 de Ronduit-Academie met een divers 

 individueel aanbod van cursussen. Veel medewerkers maken er enthousiast gebruik van.

De wet Passend Onderwijs is met succes ingevoerd. Het beleid op het gebied van leerlingenzorg is helder. Iedere school beschikt over 

een duidelijk onderwijszorgprofiel en heeft een passend aanbod voor alle leerlingen die worden aangemeld.

De laatste jaren was het terugdringen van het ziekteverzuim een belangrijk speerpunt. In 2011 en 2012 was dit nog 8,8%, inmiddels 

zitten we rond het landelijk gemiddelde van 6%. Leidinggevenden en medewerkers blijven bewust met elkaar in gesprek gedurende 

een ziekteperiode, en dat werkt positief.  Temeer, omdat telkens wordt uitgaan van mogelijkheden, in plaats van onmogelijkheden. 

De ICT-ontwikkelingen gaan snel! De inzet van leerkrachten en het enthousiasme van onder meer de ICT-ambassadeurs hebben een 

olievlekwerking gehad ten aanzien van de integratie van ICT in het onderwijs. We hebben daardoor ook op dit terrein een stevige basis 

voor verdere groei.



Ons toekomstbeeld voor 2019: doorgaande vernieuwing
Uit bovenstaande moge blijken dat de Ronduit-scholen klaar zijn voor verdere ontwikkelingen. Primair hebben we daarbij voor ogen dat onze scholen ook in 2019 het onderwijs 

en de zorg bieden die hun leerlingen nodig hebben, zodat ze hun talenten maximaal kunnen ontplooien. Het onderwijs in 2019 is uitdagend en het leren wordt zichtbaar gemaakt. 

Het onderwijs vernieuwt doorlopend, onder meer met behulp van meer digitale middelen. Leerlingen zullen gewend zijn om samen te leren en feedback op elkaar te geven in een 

sociaal-elektronische leeromgeving. De verschillen in de klas zijn in 2019 groter geworden onder invloed van het Passend Onderwijs. Daarom is er een breder aanbod voor leerlingen 

met een specifieke onderwijsbehoefte. De kwaliteit en hoeveelheid van (gepersonaliseerd) lesmateriaal is daarom groter. Veel meer lesmateriaal is flexibel en modulair. 

De leerkracht maakt het verschil! Excellente medewerkers laten kinderen optimaal leren. Onderzoek toont aan dat de kwaliteit van de leerkracht de grootste impact heeft op het leren 

van leerlingen, met name op de drie terreinen: didactiek, klassenmanagement en sturing van leerprocessen. Bij Ronduit blijven leerkrachten ook zelf leren; zij voelen zich eigenaar 

van hun eigen professionele ontwikkeling. We zien de school in de komende jaren als professionele leergemeenschap. In toenemende mate zullen collega’s van elkaar leren en 

samen oplossingen vinden voor bepaalde vraagstukken. Door samen te werken, samen te delen en samen te creëren vergroten we ons professionele kapitaal. 

We vinden dat scholen een breder maatschappelijk belang hebben dan alleen het geven van onderwijs. In 2019 fungeert de school als centrum van de wijk; er is meer samen-

werking met organisaties voor opvang, (jeugd)zorg, cultuur en sport. Duale sportleerkrachten zorgen bijvoorbeeld voor de verbinding tussen de sport in de school én de wijk. Ook 

worden er activiteiten aangeboden in samenwerking met culturele organisaties. De samenwerking met kinderopvang is nog sterker en in het kader van het Passend Onderwijs zijn 

de banden met Jeugdzorg verder aangehaald. Met de hogescholen werken we samen om leraren in opleiding een goede startkwalificatie te bieden. Daarnaast bieden scholen een 

pedagogisch klimaat, waarbij leerlingen positieve ervaringen opdoen en een grote mate van welbevinden ervaren.

Voor het speciaal onderwijs geldt dat er steeds meer samenwerking gevonden wordt met stagebedrijven, het MBO en voortgezet onderwijs. In het belang van een groeiende groep 

kwetsbare jongeren intensiveren we de contacten met jeugdzorgorganisaties als Transferium en Parlan. Door de nieuwe positionering binnen de  samenwerkingsverbanden is het 

speciaal onderwijs flexibeler en vraaggericht geworden.

Dit strategisch beleidsplan omschrijft hoe we bovenstaande willen bereiken. Het bevat drie hoofdlijnen, elk onderverdeeld in drie doelstellingen; ze geven de focus van de 

 aankomende jaren weer. We zijn zeker over de richting die we inslaan! Onderweg zullen we onze koers van tijd tot tijd evalueren. Wanneer dat nodig blijkt, zullen we onze acties 

bijstellen. 

De hoofdlijnen zijn:

• Kind van de 21e eeuw: leren voor de toekomst

• Experts in het onderwijs: passie, ambitie en inspiratie

• Maatschappelijk relevant: samen ondernemen

Ik nodig ieder van harte uit dit plan te lezen en leven in te blazen. Het getuigt van inspiratie en ambitie om gezamenlijk ons onderwijs verder te versterken. Er zit muziek in.  

Dat krachtige ritme dat we gevonden hebben, zullen we ook in de komende jaren volop laten horen! 

Jan Zijp

Directeur/bestuurder
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KIND
van de 

leren voor
de toekomst

21E EEUW 

1.

• Ik zie betrokken kinderen die slimme oplossingen bedenken 
voor ingewikkelde vraagstukken, die elkaar helpen en samen-
werken. 

• Ik zie nieuwsgierige kinderen met elkaar communiceren en hun 
sociale en culturele vaardigheden gebruiken. 

• Ik zie ondernemende kinderen die hun creativiteit in denken en 
doen inzetten en optimaal gebruik maken van hun digitale vaar-
digheden. 

• Ik zie kinderen die dicht bij huis naar school gaan en die met hun 
opgedane kennis en vaardigheden, op een creatieve wijze, de 
uitdagingen van onze wereld aan kunnen gaan. 

Mooi om te zien dat deze kinderen naar Ronduit-scholen gaan!
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1. Brede vorming
Het onderwijsaanbod van onze scholen biedt in 2019 een brede vorming1 die recht doet 
aan de diverse talenten van leerlingen. Dit onderwijsaanbod moet hen stimuleren om 
onderzoekend en ondernemend te werk te gaan. Deze brede vorming is zichtbaar in 
verschillende programma’s die door de scholen worden aangeboden.

Sleutelbegrippen hierbij zijn:

Kwaliteit van onder andere cultuur- en maatschappijeducatie
•  Dergelijk onderwijsaanbod draagt bij aan de brede individuele ontplooiing van elk kind en de ontwik-

keling van democratisch  burgerschap.

Werken vanuit een eigen onderzoeksvraag
•  Onderzoekend en ontdekkend leren begint met het stellen van vragen. Een goede eigen vraag helpt 

leerlingen gericht en  gemotiveerd te zoeken naar informatie en het opnemen ervan.

Toepassen van de 21st century skills 
•  Leren voor de toekomst vraagt om specifieke competenties: 21st century skills. Hiertoe behoren 

de competenties samenwerken,  creativiteit, ict-geletterdheid, communiceren, probleemoplossend 

vermogen, kritisch denken en sociale en culturele vaardigheden. 

2. Passend en uitdagend onderwijs
In 2019 bieden we al onze leerlingen een passend en uitdagend onderwijsaanbod2, 
 opgenomen in een groepsplan (webbased). Bij de samenstelling van dit aanbod  houden 
we rekening met de mening, beleving en (onderwijs)behoeften van leerlingen, zodat zij 
optimaal kunnen leren en vol vertrouwen een passende vervolgstap kunnen nemen.

Sleutelbegrippen hierbij zijn:

Handelingsgericht werken
•  Handelingsgericht werken (HGW) is een effectieve manier om doelgericht en planmatig uit- en om 

te gaan met verschillen in  onderwijsbehoeften tussen leerlingen. Ongeacht of het gaat om leerlingen 

die in hun ontwikkeling achterblijven of juist excelleren.

Inzichtelijk maken van de leergroei
•  We willen het opbrengstgericht werken ondersteunen en bij de beoordeling van de opbrengsten de 

inspanningen van de school betrekken. Daarom is het inzichtelijk maken van de individuele  en/of 

groepsgerichte leergroei van belang. Leergroei meten we door twee toetsprestaties op verschillende 

momenten te vergelijken. Het verschil is de ‘groei’. De leerkracht bespreekt de leergroei met de leer-

lingen om inzicht in, en doel te geven aan hun persoonlijke ontwikkeling. De school kan de leergroei 

vergelijken met die van andere scholen; zo kan de directie binnen het systeem van kwaliteitszorg 

conclusies trekken over de organisatie en inrichting van het onderwijs.

Digitale leerroutes via elektronische leeromgevingen
•  Technologische ontwikkelingen kunnen ons helpen om op maat les te geven. Door de inhoudelijke 

en pedagogisch-didactische kennis te combineren met de mogelijkheden die ICT ons biedt, kan de 

leerling (nog) meer centraal worden gesteld. Met het  geavanceerde ‘gereedschap’ kunnen we leer-

resultaten goed monitoren en het leerproces daarop aanpassen. 
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1  De brede vorming bestaat naast de cognitieve vakken ook uit aanbod gericht op 

burgerschap, cultuur, techniek en gezondheid.
2  Waaronder de toptalenten en passend binnen het schoolondersteuningsprofiel.
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3. Leren zichtbaar maken
Onze leerlingen begrijpen in 2019 het proces van leren; het leren wordt zichtbaar 
 gemaakt3. Dit heeft naar  verwachting een positieve impact. Het onderwijs wordt uit-
dagender en sluit aan op nieuwe technologieën.

Sleutelbegrippen hierbij zijn:

Impact van het onderwijs vergroten4

•  Door zichtbaar te maken wat een positieve impact heeft op het leren en de leerprestaties van leerlin-

gen, worden de leraren, schoolleiders en andere onderwijsbetrokkenen aangezet om stil te staan bij 

de eigen onderwijspraktijk. Met deze kennis, afkomstig uit de eigen praktijk, kunnen zij doordachte 

keuzes maken met het oog op het verbeteren van de leerprestaties van elke leerling.

Geven van feedback
•  Door leerlingen effectieve feedback te geven (informatie en aanwijzingen over de taakuitvoering) 

helpt de leerkracht hen doelen te bereiken en toekomstige prestaties op vergelijkbare taken te ver-

beteren.

Samen leren in de elektronische leeromgeving
•  Een elektronische leeromgeving (ELO) is een digitale omgeving waarin leerkracht en leerling met 

elkaar kunnen werken en  communiceren in het kader van het leerproces. De focus ligt hierbij op het 

‘van en met elkaar leren’ middels sociale leerinteractie, waarin feedback een belangrijke rol speelt.

3  ‘Leren leren’ houdt in: leerlingen leren hoe zij kunnen monitoren, controleren of reguleren bij 

de toepassing van een strategie. Hoe wordt de strategie gebruikt en hoe effectief is hij?
4 Visible learning, John Hattie.
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EXPERTS
in  het

passie,
Ambitie

onderwijs 

2.

Ik zie passievolle leerkrachten die.....
• met verstand van de leerstof dit aan kinderen overbrengen;
• uitstralen dat ze plezier hebben in het lesgeven;
• kinderen het gevoel geven dat zij de uitdagingen aan  

kunnen gaan;
• kinderen inspireren om verder op zoek te gaan naar kennis en 

vaardigheid;
• kinderen bewust maken van hun talenten en hun eigen unieke 

persoonlijkheid.

Mooi om te zien dat die leerkrachten bij Ronduit werken!

& inspiratie
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1. Kwaliteit van de leerkracht
Onze medewerkers werken - samen met anderen in hun team - gericht aan hun eigen 
professionalisering. Een hoge kwaliteit van het onderwijs is het doel. De professionele 
kwaliteit van de leerkracht heeft de  grootste  impact op het leren van leerlingen5. Dit 
geldt vooral voor didactiek, klassenmanagement, sturing van  leerprocessen, goed pe-
dagogisch klimaat en aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling. 

Sleutelbegrippen hierbij zijn:

Leren zichtbaar maken
•  De leerkracht weet welk effect zijn ingezette activiteiten op het leren van kinderen heeft.

Differentiatie
•  Leraren zijn in staat om op minimaal drie niveaus les te geven. Hierdoor is het lesaanbod afgestemd 

op het niveau en het tempo van de leerlingen. Deze zijn daardoor actiever bij de leerstof betrokken.

Effectieve administratie met aandacht voor gekoppelde administratiesystemen
•  De leerkracht werkt met groepsplannen en beschrijft onderwijsbehoeften van de leerlingen. Indien 

nodig start hij bij zorgleerlingen met een groeidocument of vult dit aan.

Eigenaarschap
•  De school stimuleert alle medewerkers om eigenaar van hun leerproces te zijn en te werken aan hun 

eigen professionele ontwikkeling. 

Professionele ontwikkeling
•  Elke medewerker reflecteert regelmatig op zijn eigen competenties (binnen het systeem De Digitale 

Gesprekscyclus (DDGC)) en ontwikkelt zich op basis van een persoonlijk ont-wikkelplan.

•  Binnen iedere school moet helder worden wat de kwaliteiten zijn van de verschillende leerkrachten. 

Deze moeten ontwikkeld en benut worden. 

•  Alle startende en basisbekwame leraren (tot LA4 en LB4) krijgen de gelegenheid zich te  ontwikkelen 

tot een vakbekwame leerkracht. Hiertoe worden instrumenten van de nieuwe cao ingezet: coach, 

extra uren en een observatie instrument (CAO verplichting vanaf aug. 2015).

2e Graads docenten in het Voortgezet Speciaal Onderwijs
•  In 2018 worden de kernvakken binnen het VSO merendeels door 2e graads bevoegde leraren 

 gegeven. De huidige leraren VSO krijgen een passend scholingstraject aangeboden.

Registratie leraren- en schoolleiders 
• Schoolleiders zijn  uiterlijk 1 januari 2018 geregistreerd. De scholing die binnen Ronduit 

 georganiseerd wordt, is bij de verplichte herregistratie een bewijs van actuele vakbekwaamheid.

• In 2017 wordt registratie voor leraren verplicht; zij worden echter al in 2015 aangespoord 

zich te  laten registreren. Periodieke herregistratie draait ook bij hen om een bewezen, actuele 

 vakbekwaamheid.
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5  Aangetoond door onderzoek van o.a. John Hattie 

 en Marzano
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2. Goed personeelsbeleid
Het personeelsbeleid is in duidelijke kaders vastgelegd waardoor medewerkers 
met passie, ambitie en geïnspireerd kunnen werken. In 2019 is dit terug te zien in 
de  ‘benchmark tevredenheid’ waarin de medewerkers werken bij Ronduit boven het 
 landelijk gemiddelde waarderen. Goed personeelsbeleid = goed werkgeverschap. 

Voorwaarden hierbij zijn:

Professionele ledinggevenden
•  Dit zijn leidinggevenden die zichzelf voortdurend ontwikkelen, waarbij ze gebruik maken van elkaars 

kwaliteiten en expertise. Zij zijn voor collega’s, ouders en kinderen een rolmodel en tonen voorbeeld-

gedrag.

Introductie digitale gesprekscyclus
•  We werken met leerkrachten aan vakbekwaamheid door middel van een gedegen gesprekkency-

clus. Een belangrijk nieuw onderdeel van deze gesprekscyclus is dat de ‘opbrengsten’ of ‘resultaat-

verwachtingen’ meegenomen worden en dat afspraken de hele gesprekscyclus meelopen.

Inzet functiemix
•  Sinds de introductie van de functiemix is een doorgroei binnen de functie van leerkracht mogelijk. 

Ronduit stimuleert de doorgroei naar deze hogere functies voor excellente leraren.

Arbeidsparticipatie
• Ronduit streeft naar een duurzame inzetbaarheid van alle medewerkers, voor een optimale 

 arbeidsparticipatie. Hiertoe zetten we onder andere de instrumenten van de nieuwe CAO in 

 (inzetbaarheidsbeleid).

• De afgelopen jaren lag de focus vooral op het terugdringen van het ziekteverzuim. Nu komt  

er meer ruimte om vorm te geven aan een structureel preventief verzuimbeleid, waaronder  

een goed  arbobeleid met risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E).

3. Leren van en met elkaar
Leren van en met elkaar staat centraal. Zo krijgt de ontwikkeling van talenten van 
 directeuren, schoolteams en het onderwijs kracht in een stimulerende en  professionele 
setting. In 2019 is dit zichtbaar door onderlinge lesbezoeken en klassenobservaties. 

Sleutelbegrippen hierbij zijn:

Lerende organisatie
•  De medewerker is zich bewust van zijn eigen handelen en van de effecten die dit heeft op de 

 uitvoering van zijn werk. Om dit professioneel handelen de ruimte te geven, werken de scholen van 

Ronduit aan (en in) een professionele cultuur. Deze kenmerkt zich door een continue ontwikkeling, 

feedback  geven en ontvangen en reflectie op eigen handelen (mentale modellen6 ter discussie – 

 durven -  stellen). Het programma LeerKracht kan hierin een rol spelen.

Lerende netwerken7

•  Ronduit faciliteert een omgeving waarin medewerkers meer van elkaar kunnen leren; binnen de 

 eigen school, tussen de scholen onderling en in diverse netwerken (bijvoorbeeld via social media en 

 kenniskringen).

•  We stimuleren het leren van en met elkaar (informeel leren), met daarin een voortrekkersrol voor de 

excellente leerkracht.

6  Mentale modellen: diepgewortelde veronderstellingen, overtuigingen.
7  Collegiale consultatie is een vorm van een lerend netwerk. Het wordt omschreven 

als een instrument waarmee personen of organisaties elkaar de spiegel voorhouden, 

zodat ze een volgende stap kunnen zetten in het eigen ontwikkelingsproces.



14  |  strategisch beleidsplan

MAATSCHAPPELIJK

RELEVANT
SAMEN
ONDERNEMEN

3.

• Ik zie scholen met een basis van goed onderwijs en vele extra’s 
eromheen.

• Ik zie opvang voor kinderen, sportieve en creatieve activiteiten, 
extra passende ondersteuning en succesvolle projecten 
 aansluitend op het onderwijs.

• Ik zie een samenleving in het klein, waarbij samen met kinderen 
op pad wordt gegaan en waarbij ouders medevormgevers en 
 partners zijn.

• Ik zie scholen waarbij het onderwijs in samenhang met anderen 
wordt ontworpen.

Mooi om te zien dat men het binnen Ronduit vanzelfsprekend vindt
om ondernemend te zijn met een vraaggerichte houding naar
ouders en kinderen!
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1. Onderwijskundige regie
Al onze directeuren voeren in 2019 de onderwijskundige regie ten aanzien van de 
doorgaande ontwikkelingslijn van kinderen. Hiermee wordt de ononderbroken peda-
gogische en didactische leerlijn gewaarborgd.

Sleutelbegrippen hierbij zijn:

Ontwikkeling van Integrale Kind Centra (IKC’S)
•  Een IKC is een voorziening voor kinderen van ten minste 0 tot 12 jaar, waar zij komen om zich te ont-

wikkelen, te spelen en te leren. Het centrum biedt kinderen op verzoek van de ouders een uitgebreid 

dagprogramma gedurende het hele jaar. Naast samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang 

kan er ook sprake zijn van samenwerking met bijvoorbeeld welzijnsorganisaties en sportverenigin-

gen. Een IKC ontstaat vanuit de behoefte een integraal aanbod voor kinderen te creëren om zo hun 

ontwikkeling optimaal te stimuleren. Dit kan het beste op basis van één (pedagogische en didacti-

sche) visie, door één team en één centrale aansturing.

Bestendiging uitstroom leerlingen (Voortgezet) Speciaal Onderwijs
•  Uitgangspunt is een optimale voorbereiding van leerlingen op het (Voortgezet) Speciaal Onderwijs. 

De leerroute, behorende bij het gekozen uitstroomperspectief, rust de leerling – eventueel met extra 

ondersteuning – voldoende toe om daarna succes te kunnen boeken in het vervolgonderwijs. In 

beginsel zit de leerling twee jaar na plaatsing nog steeds op die plek. Dit verhoogt de kans op het 

succesvol afronden van het traject in deze uitstroombestemming.

Samenwerking en toeleiding bij overstappen van kinderen (bijv. vanuit primair (speciaal) onderwijs 
naar voortgezet (speciaal) onderwijs)
•  Bij de overgang tussen verschillende vormen van onderwijs c.q. scholen is het van belang – voor 

zowel leerling als de betrokken scholen - dat de leerling op de juiste plek terechtkomt. Ook moet het 

lesprogramma goed aansluiten. 

2. Intensievere samenwerking
Ons bestuur en onze scholen hebben in 2019 een intensievere samenwerking met 
 huidige en eventueel nieuwe partners. Deze partners vullen het onderwijs aan met 
specifieke expertise, op basis van de behoeften van ouders en kinderen. 

Sleutelbegrippen hierbij zijn:

Werken met partners die het verschil maken
•  We willen samenwerken met ambitieuze partners die ons aanvullen en versterken op diverse 

 gebieden (onder andere zorg, cultuur en sport, bedrijfsleven, bestuurlijk,  samenwerkingsverbanden).  

Deze partners delen ons doel: een ononderbroken, rijke ontwikkeling van kinderen.

Ouderbetrokkenheid
•  De intensievere samenwerking geldt ook voor de ouders. Door de betrokkenheid van ouders bij de 

opvoeding en het onderwijs van hun kind kunnen we elkaar goed aanvullen en versterken.
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3. Pedagogisch klimaat
Op onze scholen heerst een pedagogisch klimaat dat van positieve invloed is op de 
ontwikkeling van kinderen en het leerklimaat in de groep. Kinderen doen positieve 
ervaringen op, ervaren een grote mate van welbevinden en zijn zich bewust van de 
gestelde grenzen. Dit bevordert het zelfbeeld en het vermogen tot zelfregulatie van de 
kinderen. Daardoor zijn zij ook voor situaties buiten de school goed toegerust.

Sleutelbegrippen hierbij zijn:

Inspraak en betrokkenheid van leerlingen
•  Leerlingen ontwikkelen door inspraak een groeiend bewustzijn van hun omgeving en hun eigen 

opbouwende rol hierin. Het is een vorm van actief burgerschap. Inspraak kan vorm krijgen in een 

leerlingenraad.

Een positief en veilig leerklimaat
•  Denk aan een specifieke aanpak en schoollijn ten aanzien van het pedagogisch klimaat (o.a. peda-

gogisch tact, positive behavior support, vreedzame school). Hierdoor ervaren en ontwikkelen leerlin-

gen respect en kunnen zij zich optimaal richten op het eigen leren.

Tevredenheid van leerlingen en ouders
•  Deze tevredenheid meten we tweejaarlijks met een kwalitatieve vragenlijst. Ronduit reikt deze vra-

genlijsten aan. Ze worden verspreid onder resp. ouders, leerlingen en leerkrachten. De respons ge-

bruiken we op twee niveaus: de scholen analyseren zelf wat goed gaat en wat beter kan en Ronduit 

bekijkt op basis van de respons hoe beleidslijnen eventueel moeten worden bijgesteld.  

Inzet van maatschappelijk relevante projecten
•  Het onderwijs in de Ronduit-scholen is verbonden met de maatschappij. Leren op school is één 

ding; de praktijk voegt een belangrijke dimensie toe. Deze praktijk kan de vorm hebben van allerlei 

 projecten en stages (voor leerlingen van het VSO). Denk bijvoorbeeld aan projecten die te maken 

 hebben met duurzaamheid, zorg voor ouderen of gehandicapten.
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Iedere vier jaar stelt Ronduit een strategisch beleidsplan op. Hiermee scheppen we een kader voor de strategie die 
we volgen om onze missie te verwezenlijken. De strategie krijgt handen en voeten in algemeen beleid en algemene 
effecten, maar veelal ook in specifiek beleid en effecten voor de verschillende scholen. 
 

Onze missie is onze continuïteit
“Ondernemend, verantwoordelijk en resultaatgericht!” Deze kernwaarden uit onze missie geven de ambitie en de richting aan voor ons werk; 

dat is onze continuïteit. Als Ronduit zijn we erop gespitst om bij de verwezenlijking van onze missie, ons onderwijs op basis van de best 

 werkende wetenschappelijke inzichten vorm te geven. Dat betekent dat ons onderwijs zich aanpast aan de inzichten van deze tijd.

Centrale plaats
Het strategisch beleidsplan neemt in de structuur van de beleidsdocumenten en de plancyclus een centrale plaats in. Doelstellingen en 

genoemde uitgangspunten krijgen een jaarlijkse vertaling naar het bestuurlijk jaarplan en de schooljaarplannen. Deze jaarlijkse plannen 

 specificeren de geformuleerde doelstellingen en beschrijven de activiteiten om ze te realiseren. Jaarlijks vindt een evaluatie van het uitgevoerde 

beleid plaats. Om de strategie en besturing van de organisatie te ondersteunen werken we volgens de PDCA-cyclus.

Drie hoofdlijnen
Dit strategisch beleidsplan bevat drie hoofdlijnen, elk onderverdeeld in drie doelstellingen; ze geven de focus van de aankomende jaren weer. 

Hoofdlijnen en realisatie van de doelstellingen hebben de volle aandacht van het bestuur. Beschikbare (financiële en praktische) middelen 

worden ervoor gereserveerd. Tijdens de uitvoering van het plan nemen we telkens nieuwe inzichten en mogelijkheden mee. Dat betekent dat 

we periodiek pas op de plaats maken om te onderzoeken of we nog steeds op koers zijn. Wanneer dat nodig is, stellen we onze acties bij.

Hoe het plan tot stand kwam
De hoofdlijnen zijn vanuit een eerste bijeenkomst met directieleden primair onderwijs en stafmede-werkers vastgesteld. Voor de locatieleiders 

van het voortgezet speciaal onderwijs is een aparte bijeenkomst geweest. Daarna zijn de hoofdlijnen in een ‘ontwerpdag’ met alle directies ver-

der uitgewerkt naar een aantal doelstellingen en uitgangspunten waarna de stafmedewerkers deze verder aanscherpten. Voor het (voortgezet) 

speciaal (basis) onderwijs zijn daar waar nodig specifieke accenten gelegd.

Monitoring en advies
Alle stappen in de totstandkoming van het voorliggende strategisch beleidsplan zijn door een werkgroep van vier directeuren, de 

 beleidsmedewerker onderwijs en kwaliteitszorg, de directeur/bestuurder en een extern procesbegeleider gemonitord. De directieleden 

in de werkgroep waren adviserend naar het bestuur, hebben meegeholpen te ontwerpen en functioneerden als denktank. De grote groep 

 directieleden is advies gevraagd in het directieoverleg van 16 december 2014.

Verantw
oording
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