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TWijs is een jonge en nog prille organisatie, voortgekomen 

uit de fusie van de stichtingen Salomo en Sint Bavo, twee 

schoolbesturen met een rijke voorgeschiedenis.

 

De organisatie waarin wij zijn samengegaan heeft toe-

komst, net zoals dat geldt voor de leerlingen die aan 

onze zorg zijn toevertrouwd.
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1 - FOCUS EN THEMA’S

Dit is het eerste strategisch beleidsplan van TWijs, het 

schoolbestuur dat op 1 januari 2020 is voortgekomen 

uit een fusie tussen de stichtingen Salomo en Sint Bavo.

TWijs is dus net een jaar oud. We zijn nog volop bezig el-

kaar echt te leren kennen en gevoel te ontwikkelen voor 

wat ons verbindt en gezamenlijk drijft. Veel tijd wordt ge-

stoken in het op orde krijgen van de interne organisatie 

en het harmoniseren en stroomlijnen van bedrijfsproces-

sen. Tegelijkertijd zijn er sinds 1 januari 2020 al heel veel 

stappen gezet.

1.1 - FOCUS
Omdat we nog volop bezig zijn met één worden en het 

ons aanmeten van een eigen TWijs-kleur en identiteit, is 

dit plan met name geschreven als houvast en koersdo-

cument voor onszelf. Het richt zich op onze medewer-

kers – leerkrachten en ondersteunend personeel – die 

zich elke dag inzetten voor onze hoofdtaak: het uitvoeren 

van goed onderwijs aan alle leerlingen die aan onze zorg 

en aandacht zijn toevertrouwd. 

Ook richt het beleidsplan zich op de schooldirecties van 

de TWijs-scholen, de (beleids)medewerkers van TWijs 

Services en het schoolbestuur. Zij geven in goed sa-

menspel sturing aan de organisatie, het onderwijs op de 

scholen en de onderwijsondersteunende processen. 

Deze focus - een plan voor onszelf, onze eigen mede-

werkers - heeft tot gevolg dat we in dit plan geen aan-

dacht besteden aan de partners met wie wij dagelijks 

samenwerken om onze hoofdtaak zo goed mogelijk te 

kunnen vervullen. Denk bijvoorbeeld aan de kinderop-

vangorganisaties, de gemeenten in ons werkgebied, het 

CJG en de jeugdzorginstellingen. Dat betekent niet dat 

we hen zijn vergeten of dat we het belang van hechte 

samenwerking miskennen. Voor veel van de opdrachten 

die we te vervullen hebben is hechte samenwerking niet 

alleen noodzakelijk, maar levert die ook toegevoegde 

waarde. We zetten ons dan ook actief in voor vruchtbare 

samenwerking.

Door die duidelijke focus op onszelf en onze eigen 

medewerkers worden in dit plan bovendien niet álle 

werk- of beleidsgebieden behandeld. Zo worden speci-

aal onderwijs en speciaal basisonderwijs niet apart be-

schreven. Evenmin wordt in het strategisch beleidsplan 

ingezoomd op randvoorwaardelijke aandachtsgebieden 

zoals financiën, ICT, huisvesting en onderhoud. In de 

dagelijkse praktijk zijn ook díe aandachtsgebieden uiter-

aard van belang voor de organisatie en ondersteuning 

van ons onderwijs. Wij weten wat ons te doen staat met 

betrekking tot deze gebieden, bijvoorbeeld financieel in 

control zijn.

Wie we wél in het oog houden: onze belanghebbenden. 

Daarbij denken wij op de allereerste plaats aan de ouders 

die hun kinderen aan onze zorg hebben toevertrouwd. 

Ook denken we hierbij bijvoorbeeld aan de overheden 

van wie wij bekostiging ontvangen en aan de onderwijs-

inspectie aan wie wij ons te verantwoorden hebben. We 

zetten ons in voor wat zij van ons verwachten en mógen 

verwachten.
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1.2 - THEMA’S
In dit strategisch beleidsplan ligt de focus op een paar 

hoofdthema’s die naar onze overtuiging de komende 

jaren centraal moeten staan. In de ontwikkelingsfase 

waarin TWijs zich bevindt, zijn ze richtinggevend.

Achtereenvolgens komen aan de orde:

1. onze visie op waar onze naam TWijs voor staat, op de

 wereld om ons heen en wat die van ons en ons

 onderwijs vraagt;

2. onze kernwaarden;

3. uitdagingen in ons onderwijs;

4. aantrekkelijk werkgeverschap;

5. onze interne organisatie en samenwerking.

Door in te zoomen op deze grote, algemene thema’s 

kunnen we een aantal jaren vooruit. Ze vergen een lange 

adem. Wel willen we de richting wat concreter bepalen 

en willen we kunnen vaststellen of er voortgang is. Daar-

om zijn voor een aantal thema’s resultaten benoemd die 

over twee jaar zichtbaar moeten zijn. De keuze voor twee 

jaar is gemaakt omdat de wereld en de werkelijkheid om 

ons heen snel veranderen. Over twee jaar kijken we op-

nieuw aan welke doelen en bijbehorende resultaten we 

vanaf dan verder moeten werken.

We hopen dat het plan de TWijs-collega’s met elkaar 

verbindt en inspireert om de uitdagingen aan te gaan 

waarvoor we staan.

1.3 - IDENTITEIT
Het ontstaan en het voortbestaan van TWijs en zijn 

rechtsvoorgangers (Sint Bavo, Salomo) vindt zijn oor-

sprong in onze confessionele identiteit. Ook de waarden 

die wij willen voorleven, uitdragen en overdragen aan 

onze leerlingen vloeien daaruit voort. Ouders die voor 

hun kinderen een van onze scholen kiezen, waarderen 

ons mede om wie we zijn en om hoe we onze identiteit 

laten zien in ons gedrag en dagelijks handelen. Dat geldt 

ook voor ons personeel.

Het onderstreept hoe belangrijk het is dat we ons be-

wust zijn van onze identiteit. Die koesteren wij en willen 

we levend houden. Daarom maken we onze identiteit tot 

regelmatig onderwerp van onderling gesprek. Dat ge-

sprek beperkt zich niet tot de kring van belijdende gelo-

vigen, maar speelt zich juist af binnen de diversiteit die 

onze organisatie kenmerkt. 

 

pagina 4



De naam TWijs staat voor: tienduizend kinderen wereld-

wijs. Jaarlijks stromen vanuit onze basisscholen zo’n 

1000 leerlingen door naar het voortgezet onderwijs. Over 

een periode van 10 jaar zijn dat zo’n 10.000 leerlingen. 

We willen graag dat onze leerlingen zich ontwikkelen 

tot verantwoordelijke, goed in hun vel zittende en goed 

functionerende wereldburgers. Niet alleen krijgen ze les-

sen in taal en rekenen, maar ook leren ze verantwoord 

om te gaan met de wereld die aan hen is toevertrouwd, 

om te zien naar elkaar en om te gaan met verschillen – in 

afkomst, politieke kleur, intelligentie, enzovoort.

2.1 - AMBITIE
Tienduizend kinderen wereldwijs! drukt ambitie uit. 

Waarom 10 jaar en 10.000? Bij de keuze van onze naam 

voelen we ons aangesproken door de mondiale duurza-

me ontwikkelingsagenda van de Verenigde Naties1. Een 

van de doelen daarin heeft betrekking op kwaliteitson-

derwijs dat moet bijdragen aan een goede, duurzame 

wereld. Richtpunt van de VN is 2030, dus zo’n 10 jaar 

na nu.

Met de vervulling van onze pedagogische opdracht en 

de inrichting en kwaliteit van ons onderwijs hebben we 

maatschappelijke invloed. Daarmee kunnen we in onze 

regio het verschil maken. Dit vereist een heldere en ge-

zamenlijke opvatting over wat we met ons onderwijs aan 

onze leerlingen willen meegeven. Het vereist ook dat we 

inspelen op de eisen die de veranderende samenleving 

stelt aan onze leerlingen.

1 TWijs heeft zich ingeschreven als deelnemer aan SDG Nederland en de Leren voor morgen-community.
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2.2 - ONTWIKKELINGEN
We leven in een wereld die snel verandert. Dat maakt het 

lastig om te voorspellen in welke toekomstige wereld de 

kinderen van nu als (jong)volwassenen hun plek moeten 

vinden.

Om ons heen zien wij kansrijke ontwikkelingen en uitda-

gingen, maar ook bedreigingen en risico’s. Ze worden 

hieronder benoemd.

• Voortschrijdende technologische ontwikkeling zoals

 digitalisering, robotisering en kunstmatige intelligentie. 

 Bestaan de banen van nu straks nog wel en wat komt

 ervoor in de plaats?

• Razendsnelle toegang tot héél veel informatie (maar

 ook desinformatie) via internet en de sociale media.

• De wereld is in zekere zin klein geworden, o.a. door

 veel internationaal verkeer en mobiliteit. We leven in

 een veelkleurige samenleving. 

• Er is meer en meer ruimte voor het individu

 (keuzevrijheid, maatwerk, ruimte voor het eigen belang, 

 eigen opvattingen, e.d.) en zelfverwerkelijking. Dat

 vraagt echter ook acceptatie, wederzijds respect en

 sociale samenhang. Die staat soms onder druk. 

• De gedachte dat alles maakbaar en bereikbaar is,

 roept onvrede op als het in praktijk niet lukt of niet zo

 blijkt te zijn. Dat is een van de voedingsbodems voor

 gegroeid populisme en polarisatie, maatschappelijke

 spanning en tegenstellingen.

• De weg naar maatschappelijk succes loopt niet alleen

 via onderwijsdiploma’s. Met durf, creativiteit en

 innovatief vermogen kun je tot grote hoogte stijgen.

• De klimaatverandering en de energieproblematiek

 noodzaken om op een meer verantwoorde manier om

 te gaan met de wereld die aan ons is toevertrouwd.

 Duurzaamheid is een urgent maatschappelijk thema. 
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 te gaan met de wereld die aan ons is toevertrouwd.
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Deze ontwikkelingen vragen het nodige van ons onder-

wijs. We moeten en willen onze leerlingen goed voor-

bereiden op de toekomst. Daarnaast stellen we onszelf 

in het kader van toekomstgericht onderwijs een aantal 

doelen die we in dit plan beschrijven. Een van die doelen 

is: TWijs heeft actief beleid op het gebied van duurzaam-

heid (onder andere op het terrein van energiegebruik, 

afvalverwerking, gebruik van ‘grondstoffen’ en gezonde 

leefstijl). Dit is zichtbaar op de scholen en komt in het 

onderwijs aan de orde, bijvoorbeeld in onderzoeksop-

drachten voor leerlingen. Andere doelen komen verder-

op in deze tekst aan de orde.

Een snel veranderende samenleving vraagt van 

TWijs-medewerkers en onze leerlingen dat wij kunnen 

meeveranderen: we moeten actief bereid en in staat zijn 

om veranderingen door te voeren. Nu en vooral later.

Tegelijkertijd zijn de ontwikkelingen die we in de wereld 

om ons heen zien niet per se leidend. Eerder zijn ze on-

dersteunend voor wat we met ons onderwijs willen be-

reiken; denk bijvoorbeeld aan digitalisering. Of ze leveren 

aandachtspunten op, zoals informatie kunnen selecteren 

en onderscheiden van desinformatie. Een eigen visie op 

waar we met ons onderwijs naar toe willen blijft onver-

minderd belangrijk, onder andere om te voorkomen dat 

we ons door ‘hypes’ laten leiden.

Hoe de toekomst eruit gaat zien, ligt straks deels in de 

handen van onze leerlingen. Wij hebben daarbij, net als 

hun ouders, een gids- en voorbeeldrol. 

2.3 - KERNWAARDEN
Onze kernwaarden zijn autonomie, vertrouwen, omzien 

naar elkaar, volharding en lef. Ze geven ons houvast en 

helpen om goed voorbereid te zijn op de toekomst. Ze 

drukken uit wat we aan onze leerlingen willen meegeven. 

Deze waarden zijn geworteld in een rijke, eeuwenoude 

christelijke traditie. Ze hebben hun betekenis al eeuwen-

lang bewezen en zijn ook anno 2021 actueel. Wij wil-

len deze kernwaarden zichtbaar uitdragen en in allerlei 

activiteiten overdragen aan de kinderen. Waardenover-

dracht doen we samen met ouders. Daarbij zoeken we 

naar overeenkomsten en wederzijdse verrijking. We heb-

ben oog voor de overtuigingen van anderen, terwijl we 

hen op hun beurt vragen de overtuigingen van de school 

te respecteren.

2 - AMBITIE EN KERNWAARDEN



• Autonomie: goed op eigen benen leren staan, 

 zelfbewust in het leven staan, regie kunnen nemen

 over jezelf en je ontwikkeling, in staat zijn tot

 zelfstandige, onafhankelijke oordeelsvorming.

• Vertrouwen: op de eerste plaats zelfvertrouwen, dus

 vertrouwen in eigen kunnen en mogelijkheden, maar

 ook vertrouwen in de mogelijkheden en meerwaarde 

 van samenleven en samenwerken met anderen.

• Omzien naar elkaar: leren dat niet alleen het

 eigenbelang telt. Je bekommeren om het wel en wee

 en de belangen van je naasten levert meerwaarde op

 en voelt goed. Het betekent ook dat er ruimte is voor

 vergevingsgezindheid: kinderen, maar ook

 medewerkers, worden niet meteen afgerekend op

 fouten, maar krijgen kans opnieuw te beginnen.

• Volharding: leren dat vrijwel niets vanzelf komt, maar

 dat je met zelfdiscipline en motivatie, geduld en

 volhouden prestaties kunt leveren die je misschien

 niet voor mogelijk had gehouden.

• Lef: aan iets nieuws durven beginnen, niet bang zijn

 voor veranderingen, zelf het avontuur aangaan,

 beseffen dat fouten maken erbij hoort.

Kortom, wij vinden dat er in ons onderwijs veel aandacht 

moet uitgaan naar persoonlijke ontwikkeling. Dit vraagt 

van iedereen in de TWijs-organisatie een hoge gedrags-

standaard; goed voorbeeld doet immers volgen.

Over twee jaar zien we dat…

onze scholen actief werken aan onderwijs dat uitdruk-

king geeft aan onze kernwaarden. Dit is te zien in:

• een onderwijsconcept of werkvormen die leerlingen

 stimuleren het heft in eigen handen te nemen. 

 Leerlingen hebben ruimte voor autonomie en zijn

 eigenaar van hun eigen ontwikkeling;

• onderwijs dat leerlingen uitdaagt om lef te tonen, zich

 gemotiveerd in opdrachten vast te bijten en vol te

 houden, om te komen tot een mooi resultaat en

 boven zichzelf uit te stijgen; 

• onderwijs dat leerlingen en medewerkers ertoe

 uitnodigt samen te werken, bij elkaar te rade te

 gaan of elkaar de helpende hand toe te steken; 

• een schoolklimaat waarin leerlingen ervaren dat de

 school hoge verwachtingen van hen heeft en dat er

 vertrouwen in hen wordt gesteld. 
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Een aantal thema’s heeft in het strategisch beleid een 

plek gekregen. Voor het onderwijs focussen we op drie 

thema’s.

1. Toekomstbestendig leren: wij stellen onszelf de

 vraag hoe – en in hoeverre – wij leerlingen kunnen 

 voorbereiden op een veranderlijke maatschappij

 met bijbehorende uitdagingen. 

2. Hoge kwaliteit: we blijven werken aan een zo hoog

 mogelijke kwaliteit van onderwijs voor elk kind.

 Kwaliteit plaatsen we boven groei van het

 leerlingaantal.

3. Kansengelijkheid: juist nu de kansenongelijkheid in

 Nederland toeneemt, blijven we ons inzetten voor het

 vergroten van de kansen voor leerlingen.

3.1 - TOEKOMSTBESTENDIG LEREN
We koppelen het voorbereiden van onze leerlingen op 

een ongewisse toekomst aan onze kernwaarden autono-

mie, vertrouwen, omzien naar elkaar, volharding en lef; 

deze leggen een sterk accent op persoonlijke ontwik-

keling. Daarmee bereiden we de leerlingen voor op de 

veranderlijke wereld waarin we leven. 

3.1.1 - 21e eeuwse vaardigheden

Op landelijk niveau wordt er veel gesproken en geschre-

ven over zogenoemde 21e-eeuwse vaardigheden. De 

meeste 21e-eeuwse vaardigheden verschillen echter 

nauwelijks van vaardigheden die in de 20e of zelfs de 19e 

eeuw belangrijk waren. Immers, kritisch denken, proble-

men oplossen, samenwerken, communicatie, zelfregu-

latie en creatief denken waren ook in de vorige eeuwen 

nodig. In die eeuwen zijn er grote veranderingen in we-

tenschap, technologie, cultuur en maatschappij doorge-

voerd. Het kan niet anders of mensen moesten daarvoor 

kritisch kunnen denken en (creatieve) oplossingen kun-

nen bedenken. Het wezenlijke verschil met vroeger zit 

hem in de betrouwbaarheid van bronnen. In voorgaande 

eeuwen raadpleegde men boeken in de bibliotheek, en-

cyclopedieën, jaarboeken, kranten en andere media. Je 

kon er min of meer van uitgaan dat die betrouwbaar wa-

ren. Met de komst van internet beschikken wij over on-

eindig veel meer informatie(bronnen). Om te beoordelen 

of die al dan niet betrouwbaar zijn, is het nodig dat we 

met informatie, media, en technologie kunnen omgaan. 

En dat we op basis daarvan onze ontwikkeling voortdu-

rend zelf kunnen sturen.

Om toekomstbestendig te kunnen leren, moeten leerlin-

gen met name twee belangrijke vaardigheden ontwikke-

len.

• Informatiegeletterdheid: het kunnen zoeken,

 identificeren, evalueren (van de kwaliteit en betrouw-

 baarheid van bronnen) en effectief gebruiken van

 verkregen informatie.

• Informatiemanagement: het kunnen vastleggen,

 beheren en delen van verkregen informatie.

 Deze vaardigheden gaan dus over het zoeken en

 filteren van informatie om betrouwbare bronnen

 te vinden. 

3.1.2 - Stevige basiskennis

Om dit te kunnen, moeten leerlingen een stevige ba-

siskennis aangereikt krijgen op het gebied van lezen, 

woordenschat en algemene ontwikkeling. Dat je ‘tegen-

woordig alles kunt opzoeken, dus niet meer veel hoeft 

te weten’ is een misvatting. Leerlingen moeten kunnen 

beoordelen of de informatie die zij (digitaal) opzoeken of 

die op hen afkomt, kwaliteit heeft en betrouwbaar is. Aan 

die cognitieve en metacognitieve vaardigheden moet 

een stevige kennisbasis ten grondslag liggen.
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Gewapend met basiskennis én informatievaardigheden 

kunnen leerlingen de nodige creativiteit, eigen analyse, 

kritische denken, motivatie, vertrouwen in eigen kunnen 

en samenwerkingsvaardigheden ontwikkelen. Op basis 

daarvan kunnen ze zich in een snel veranderende wereld 

aanpassen en kunnen ze in die wereld gedijen. 

3.1.3 - Leer- en ontwikkelpunten

Een onderzoek onder experts over de hele wereld heeft 

leer-en ontwikkelpunten geïdentificeerd waaraan het 

onderwijs, dus ook TWijs, zou moeten werken om te  

zorgen dat de leerlingen van vandaag toekomstbesten-

dig worden. 

De volgende leer-en ontwikkelpunten zijn relevant voor 

het primair onderwijs: 

• kritisch denken;

• hogere-orde denken;

• metacognitie en reflectie;

• versterken van het gevoel van kunnen (zelfbeeld);

• leren in authentieke situaties;

• samenwerking;

• informatiegeletterdheid;

• geletterdheid (in brede zin).

Over twee jaar zien we dat:

• scholen een stevig kennisfundament leggen bij 

 leerlingen. Daarop kunnen leerlingen voortbouwen

 om in de toekomst te kunnen functioneren. 

 Dat betekent dat elke leerling 1F haalt voor de

 vakgebieden begrijpend lezen, taalverzorging en

 rekenen. En daarbovenop dat zoveel mogelijk

 leerlingen voor alle vakgebieden 2F/1S halen2;

• de leerlingen op een hoog niveau met deze

 kennisbasis kunnen denken en werken. Zij 

 beschikken over de nodige competenties (kennis,

  vaardigheden, attitudes) voor zowel het werken als

 het verder leren. Zij kunnen samenwerken met 

 anderen om problemen op te lossen of taken uit te

 voeren; 

• scholen gestructureerd werken aan de belangrijke

 leer-en ontwikkelpunten zoals metacognitie,

 reflectie en kritisch kunnen denken; 

• wij in ons onderwijs, naast de traditionele

 vakinhoudelijke kennis, ook de relaties tussen de

 verschillende vakken overdragen. Innovaties

 vinden immers in toenemende mate plaats op het

 snijvlak van disciplines. Naast een gedegen 

 kennisoverdracht binnen de vakgebieden, focussen

 we ons over twee jaar dus nog meer op het

 thematisch werken. Daarbij worden vraagstukken

 vanuit verschillende disciplines vakoverschrijdend 

 benaderd;

• er in elke school een digitaal onderwijsaanbod is. 

 Dat is gericht op het ontwikkelen van noodzakelijke 

 digitale vaardigheden, informatiegeletterdheid en

 -management, mediawijsheid en computational 

 thinking. 
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2 De referentieniveaus beschrijven wat een leerling op een bepaald moment in zijn schoolloopbaan op het gebied van taal en  
rekenen moet beheersen. Hierdoor kunnen scholen individuele prestaties van leerlingen in kaart brengen. Doordat het niveau van de 
leerling in elke fase van de opleiding gevolgd wordt, bevorderen de referentieniveaus bovendien een soepelere aansluiting tussen 
primair en voortgezet onderwijs en verder. 
Voor het primair onderwijs worden twee beheersingsniveaus onderscheiden: 
- niveau 1F: fundamenteel niveau. Dit geeft aan waaraan leerlingen op een bepaald niveau moeten voldoen;
- niveau 1S: hoger streefniveau. Dit geeft aan waar een leerling die meer kan, naartoe kan werken. 



3.2 - HOGE KWALITEIT:
  EEN STEVIGE KENNISBASIS
Om leerlingen goed voor te bereiden op een verander-

lijke toekomst is een stevige kennisbasis onontbeerlijk. 

We focussen ons hierbij op het leesonderwijs. Leesvaar-

digheid is immers de sleutel tot alles: succes op school, 

kans op werk en meedoen aan democratie en samenle-

ving.

3.2.1 - Afnemende leesvaardigheid

Uit internationaal onderzoek blijkt dat de leesvaardigheid 

van Nederlandse jongeren achteruit gaat. Een kwart van 

de 15-jarigen kan niet goed lezen, terwijl dat negen jaar 

geleden nog een tiende was. In vergelijking met buur-

landen hebben Nederlandse leerlingen weinig motivatie 

tot lezen, zo lijkt het. Als reden wordt vaak de afleiding 

door social media, tablets en telefoons genoemd, maar 

in de landen om ons heen is die afleiding ook aanwezig. 

Toch hebben deze leerlingen een hogere leesmotivatie 

en hebben zij een dieper leesbegrip. De leesmotivatie 

van Nederlandse leerlingen begint te dalen ergens rond 

groep zes en daalt verder in het voortgezet onderwijs.

3.2.2 - Integrale aanpak

Leesexperts in Nederland zijn het er min of meer over 

eens dat het begrijpend-lezenvak te technisch is ge-

worden. De ontwikkeling richting technisch lezen is 

zo’n twintig jaar geleden ingezet vanuit theorieën over 

lezen. De begrijpend leesmethoden zijn hierop ingericht: 

steeds gedetailleerder kregen de leerlingen leesstrate-

gieën aangereikt. Hierdoor is het leesplezier teveel op 

de achtergrond geraakt. Ook wordt begrijpend lezen te 

weinig in samenhang met andere vakken gegeven: het 

wordt vaak als een ‘apart vak’ behandeld. Met een in-

tegrale aanpak met aandacht voor goed leren lezen op 

school, voorlezen, leesplezier en lezen bij alle school-

vakken, gaan goed leren lezen en leesmotivatie hand in 

hand. 

Veel scholen zien hun huidige onderwijs in begrijpend 

lezen graag anders of zijn er al mee bezig dit voorzich-

tig om te vormen. Zij willen het leesonderwijs op basis 

van leerlijnen vormgeven, zonder ‘knellende’ methode. 

Dit vraagt iets in de ontwikkeling van kennis bij directies 

en leerkrachten. Mogelijk is het zeker; daarvan zijn voor-

beelden te vinden, ook binnen TWijs zelf.

pagina 11

3 - ONDERWIJS



Over twee jaar zien we dat:

• op elke school wordt gewerkt met een of twee 

 taalexperts, die daartoe een opleiding hebben 

 gevolgd. In een bovenschools netwerk van

 taalexperts vindt uitwisseling van kennis en ervaring

 en leren met en van elkaar plaats;

• scholen werken met uitdagende, rijke teksten van

 hoge kwaliteit voor het begrijpend lezenaanbod.

 De teksten verschillen in moeilijkheidsgraad en

 prikkelen de nieuwsgierigheid. Bovendien beschikken

 alle scholen over een toereikende collectie met

 verschillende tekstgenres die voor elke leerling wat

 wils biedt;

• iedere school een rijke leesomgeving heeft en een

 goede schoolbibliotheek – of voorziet in een

 gevarieerd boekenaanbod door structurele

 samenwerking met de lokale bibliotheek. Scholen

 versterken de leesmotivatie van leerlingen door het

 juiste boek op het juiste moment aan te bieden;

• er tevens een afwisselend aanbod in de

 scholen/groepen van verschillende soorten literatuur

 is, waaronder naast (non-)fictie ook informatieboeken

 en stripboeken. Alles om het leesplezier te

 bevorderen en de leerlingen vooral veel

 ‘leeskilometers’ te laten maken;

• leerkrachten het curriculum goed kennen: zij weten

 wat wanneer aangeboden moet worden en wanneer

 welke doelen behaald moeten zijn;

• leesplezier en leesvaardigheid centraal staan in het

 leesonderwijs. Leerkrachten laten leerlingen met

 uitdagend onderwijs ervaren dat lezen leuk en

 spannend is;

• leerkrachten het bijbrengen van tekstbegrip aan

 betekenisvol onderwijs verbinden: lezen met als

 doel iets te weten te komen over onderwerpen;

• elke leerkracht kennis bezit van het (actuele)

 boekenaanbod voor kinderen en jongeren,

 door bijvoorbeeld zelf de boeken te lezen.

 Samenwerking met de lokale bibliotheken

 ligt hierbij voor de hand.

3.3 - KANSENGELIJKHEID
Bepaalde groepen kinderen en jongeren in de leerplich-

tige leeftijd hebben een voor hun ontwikkeling ongun-

stige economische, sociale of culturele achtergrond in 

de Nederlandse context. Daardoor hebben zij een groter 

risico om leerachterstanden op te lopen én een groter 

risico om een minder optimale leerroute in het onderwijs 

te doorlopen. Hierdoor ontstaat de kans dat zij hun talent 

niet benutten (onderpresteren). Mogelijk beïnvloedt dat 

hun kansen op de arbeidsmarkt in negatieve zin. Deze 

kansenongelijkheid ontstaat door de inrichting van het 

onderwijsstelsel en door ontwikkelingen buiten het on-

derwijs, zoals woonsegregatie en de thuissituatie. 

De school kan deze problemen niet allemaal oplossen. 

Maar we proberen maximaal bij te dragen aan gelijke 

kansen voor elke leerling. Ook in onze samenwerking 

met gemeenten en gezinsondersteunende organisaties 

en instellingen. Dat doen we ook vanuit onze kernwaarde 

‘omzien naar elkaar’: we bieden kinderen uit een minder 

kansrijke thuissituatie een steuntje in de rug, zodat zij 

zich naar hun mogelijkheden ontwikkelen en niet ach-

terop raken. 
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3.3.1 - Relatieve achterstand

Al in het voorjaar van 2016 constateerde de Inspec-

tie van het Onderwijs dat de kansenongelijkheid stijgt. 

Hoe kinderen met gelijk cognitief niveau het ‘doen’ op 

school, wordt steeds meer bepaald door de achtergrond 

en herkomst. Het is dus heel goed mogelijk dat kinde-

ren wel degelijk potentie hebben om ‘gelijk op te gaan’ 

met hun klas-/ leeftijdgenoten, maar dat ze achterstand 

oplopen door ongunstige achtergrondkenmerken. On-

derwijsachterstanden zien we dan ook als een relatie-

ve achterstand. Landelijk onderzoek heeft aangetoond 

welke achtergrondkenmerken een risico op onderwijs-

achterstanden vergroten en dit heeft geresulteerd in een 

schoolweging per school.

3.3.2 - Nieuwe schoolweging

In Nederland wordt de schoolweging van een school be-

rekend op basis van de volgende kenmerken:

• het opleidingsniveau van de ouders;

• het gemiddelde opleidingsniveau van alle moeders op

 school;

• het land van herkomst van de ouders;

• de verblijfsduur van de moeder in Nederland;

• of ouders in de schuldsanering zitten.

De nieuwe schoolweging wordt via de individuele leer-

lingen op schoolniveau berekend. Daardoor kunnen 

scholen niet meer op kindniveau precies achterhalen 

welke leerlingen risico op achterstanden lopen. Uit on-

derzoek van CBS blijkt dat een laag opleidingsniveau 

van ouders het grootste risico is voor het oplopen van 

leerachterstanden van deze leerlingen. Bij de inschrijving 

op school vragen we daarom naar het opleidingsniveau 

van ouders. 

3.3.3 - Hoge verwachtingen

Succesvol onderwijsachterstandenbeleid gaat niet al-

leen om de hoeveelheid extra middelen, maar vooral 

om de manier waarop de middelen worden ingezet. We 

moeten met de scholen dus de juiste dingen doen en die 

moeten we goed doen. 

Daarnaast blijft het belangrijk dat leerkrachten van elke 

leerling hoge verwachtingen hebben en uitdragen, ook 

als die leerling zich beweegt in een kansarme context. 

Als wij laten zien dat we vertrouwen hebben in de moge-

lijkheden van het kind, helpt dat het kind die mogelijkhe-

den te onderzoeken en te ontwikkelen. 
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Via de volgsystemen op schoolniveau volgen we de  

ontwikkelingen van leerlingen op groepsniveau en op 

individueel niveau. Op bovenschoolsniveau volgen we 

de grotere lijnen.

Middels de regionale monitor PO-VO volgen we de advi-

sering en hoe leerlingen hun schoolloopbaan vervolgen 

in het VO. Dit geeft ons informatie over de eventueel be-

nodigde beleidsaanpassingen. 

Over twee jaar zien we dat:

• kansengelijkheid scherp op de agenda blijft staan. 

 We willen dat het onderwijs op de scholen met een

 hoge weging, met een zogenaamde complexe

 populatie, van een zeer hoge kwaliteit wordt/is/blijft.

 (Scholen met een weging van 33 en hoger zien wij als

 scholen met een complexe populatie.)

• het onderwijs zoveel mogelijk wordt vormgegeven op

 basis van evidence based of evidence informed

 werkwijzen. Van de volgende vijf interventies heeft

 onderzoek aangetoond dat ze werken tegen

 kansenongelijkheid:

 - goede leerkrachten en een goede schoolleider;

 - extra begeleiding/bijspijkeren/tutoring/

  High Dosage Tutoring (HDT);

 - ouderbetrokkenheid;

 - effectieve zorg/ondersteuning bij onveilige

  thuissituatie;

 - vergroten van de belevingswereld.

• op tenminste zes van onze scholen projecten zijn

 georganiseerd, waarin leerlingen samenwerken

 (online en deels ‘live’) met leerlingen van een andere

 school die een andere leerlingen-/ouderpopulatie

 vertegenwoordigen;

• we een divers personeelsbestand hebben en

 zodoende werken aan voldoende rolmodellen;

• we een nadere samenwerking met het VO hebben

 gezocht om de overgang van PO naar VO voor meer

 leerlingen succesvol te maken. Mogelijke ideeën zijn:

 samen opzetten van doorstroomprojecten,

 zwaluwstaarten (bijvoorbeeld in het PO bij enkele

 vakken al VO-vakken geven met VO-docenten of een

 tienercollege), coachingssysteem van PO aan

 oud-leerlingen gedurende eerste twee jaar VO;

• TWijs zich op regionaal niveau blijft inzetten voor een

 verbetering van de positie en mogelijkheden van

 leerlingen met risico op achterstanden. Hiertoe wordt

 afstemming gezocht met het Samenwerkingsverband

 Passend onderwijs en de schoolbesturen in de regio

 (RBO).
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4 - AANTREKKELIJK WERKGEVERSCHAP

TWijs streeft naar voldoende en kwalitatief goede  
personeelsleden én naar een divers personeelsbestand, 

dat een afspiegeling is van de samenleving.

Goed onderwijs staat of valt met goed personeel. De 

afgelopen jaren hebben Stichting Sint Bavo en Salomo 

aangetoond een aantrekkelijk werkgever te zijn, waar 

personeelsleden graag werken. Beide besturen hebben 

dankzij diverse activiteiten bekwaam personeel weten te 

behouden en aan zich weten te binden. Door natuurlijke 

uitstroom en verwachte groei van het leerlingenaantal 

blijven de komende jaren echter vacatures ontstaan. Het 

invullen hiervan wordt bemoeilijkt door het lerarentekort, 

schoolleiderstekort en tekort aan intern begeleiders.

4.1 - DUURZAAM PERSONEELSBESTAND
Uit onderzoek blijkt dat de beste resultaten behaald 

worden door een duurzaam, divers en complementair 

team. TWijs streeft naar voldoende en kwalitatief goede 

personeelsleden én naar een divers personeelsbestand, 

dat een afspiegeling is van de samenleving. Daarom in-

vesteert TWijs in personeel: bestuur en direct leiding-

gevenden kennen personeelsleden, personeel krijgt de 

mogelijkheid om zich te ontwikkelen en wordt tijdens 

deze ontwikkeling begeleid en ondersteund door de di-

rect leidinggevende en het bestuur. Dit leidt tot positieve 

verhalen en ervaringen van personeelsleden.

4.1.1 - Professionele ruimte

Om te kunnen inspelen op actuele ontwikkelingen, is het 

van belang dat personeelsleden professionele ruimte 

krijgen en verantwoordelijkheid nemen. Personeelsle-

den die verantwoordelijkheid nemen en dragen, hebben 

meer plezier in hun werk en presteren beter. De leiding-

gevende speelt hierbij een cruciale rol.

Uitgaande van de kernwaarden autonomie en vertrou-

wen geven leidinggevenden ruimte en vertrouwen. Ze 

creëren een veilige omgeving, door regelmatig met  

personeel in gesprek te gaan. Leidinggevenden zorgen 

ervoor dat personeelsleden zich gezien en gehoord  

voelen: ze spreken hun waardering uit, bieden een  

opleiding aan of breiden verantwoordelijkheden uit. Ze 

stimuleren personeelsleden om zich te ontwikkelen. 

Daardoor durven personeelsleden hun ambitie te uiten 

en de professionele ruimte te benutten. Dit alles leidt 

tot een grotere betrokkenheid bij het werk, waardoor  

medewerkers graag bij de werkgever willen blijven. Het 

heeft een positieve invloed op prestatie en motivatie.



4.1.2 - Hoge kwaliteit leidinggevenden

Gelet op de sleutelrol die leidinggevenden vervullen, is 

een hoge kwaliteit van leidinggevenden noodzakelijk. 

Leidinggevenden bij TWijs zijn daadkrachtig, besluit-

vaardig en rechtvaardig. Zij leggen de nadruk op het 

bouwen van een vertrouwensrelatie met medewerkers. 

Coachingsvaardigheden en in staat zijn om echt te luis-

teren zijn hierbij essentieel.

4.1.3 - Ontwikkeling en persoonlijke groei

De wereld om ons heen verandert. Het onderwijs is niet 

meer hetzelfde als 20 jaar geleden en hoe het onderwijs 

er over 20 jaar uitziet, is lastig te voorspellen. Om in deze 

veranderende samenleving blijvend goed te functione-

ren, is een continue ontwikkeling

nodig. Het bieden van ruimte voor deze ontwikkeling en 

persoonlijke groei draagt sterk bij aan aantrekkelijk werk-

geverschap.

Het geven van ruimte, verantwoordelijkheid en vertrou-

wen vraagt om intrinsiek gemotiveerde personeelsleden, 

die verantwoordelijkheid nemen voor de eigen ontwik-

keling. Uitgaande van de kernwaarden lef en volharding 

durven personeelsleden aan een nieuwe stap te begin-

nen en ervaren zij dat ze prestaties kunnen leveren die 

zij eerder niet voor mogelijk hielden. TWijs stimuleert, 

ondersteunt en faciliteert de persoonlijke ontwikkeling. 

Door personeelsleden vanaf de start goed te begeleiden, 

is de kans groter dat zij bij TWijs willen blijven. Dit heeft 

bovendien een positief effect op de onderwijskwaliteit. 

Via de TWijs Academie worden inspirerende en inte-

ressante bijeenkomsten geboden. Gedurende hun hele 

loopbaan krijgen personeelsleden de mogelijkheid om 

scholing te volgen. Daarnaast wordt individuele scho-

ling bekostigd, wanneer het volgen van een opleiding 

(naar verwachting) van pas komt bij de uitvoering van 

het werk. Deze scholing kan zich richten op de huidige 

of op een andere functie.

Door personeelsleden vanaf de start goed te begeleiden, 
is de kans groter dat zij bij TWijs willen blijven.
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4 - AANTREKKELIJK WERKGEVERSCHAP

Met 31 scholen biedt TWijs personeelsleden perspectief 

om zich te ontwikkelen in de gewenste richting. Door 

personeel te informeren over de mogelijkheden bij TWijs 

en door opleidingsplaatsen te vormen, wordt talent in-

tern opgeleid tot leraar, intern begeleider of directeur. 

Extra middelen worden ingezet voor opleidingen en op-

leidingsplaatsen. Personeelsleden kunnen doorgroeien 

naar een functie die past bij hun functioneringsniveau en 

een functie die zij ambiëren.

Ook zal TWijs het opleidings- en scholingsaanbod via de 

TWijs Academie zo inrichten dat dit bijdraagt aan het re-

aliseren van de beleidsdoelstellingen.

4.2 - KENNISDELEN EN ONTMOETEN
De wereld wordt complexer en de afhankelijkheid van 

specialistische kennis wordt steeds groter. Dit vraagt om 

samenwerking tussen scholen. Veel van de benodigde 

kennis is namelijk aanwezig op de scholen van TWijs. 

Denk bijvoorbeeld aan kennis op het gebied van kan-

senongelijkheid, maar ook aan kennis op het gebied van 

NT2 en passend onderwijs. De instroom van NT2-leer-

lingen in het reguliere onderwijs vraagt om kennisuitwis-

seling tussen reguliere basisscholen, de Internationale 

Taalklas en de International School. Daarnaast vraagt het 

passend onderwijs om kennisuitwisseling tussen regu-

liere basisscholen en het (V)SO en SBO. Door expertise 

te delen en kennis uit te wisselen kunnen we voorzien in 

de kennisbehoefte en creëren we extra afwisseling en 

uitdaging in de dagelijkse werkzaamheden. Collega’s 

worden met elkaar in contact gebracht door het orga-

niseren van netwerkbijeenkomsten. Experts uit de TWijs 

expertpool zetten we in op specifieke leer- en ontwik-

kelvragen. Van personeel wordt verwacht dat het deel-

neemt aan deze netwerkbijeenkomsten en zijn kennis 

deelt om zo de eigen ontwikkeling en ontwikkeling van 

leerlingen te verrijken.

De kennisdeling beperkt zich niet tot de scholen van 

TWijs of de sector primair onderwijs. Kennis uit andere 

sectoren kan goed van pas komen bij het verbeteren van 

de kwaliteit van het onderwijs en de organisatie. Daar-

naast is ‘wereldwijs personeel’ nodig om het doel van 

TWijs te behalen: over 10 jaar 10.000 kinderen wereld-

wijs. Door de deuren open te zetten, verbanden met an-

dere sectoren te leggen en nieuwsgierig te zijn, kunnen 

we een verbeterslag maken en blijft het personeel van 

TWijs wereldwijs.

pagina 17



4.3 - TROTS OP TWIJS
Alleen wanneer personeelsleden zich verbonden voelen 

met de eigen school en met TWijs kan personeel be-

houden worden. Dit wordt gerealiseerd, doordat TWijs 

zichtbaar is en er korte lijnen zijn. Personeelsleden we-

ten welke mogelijkheden er bij TWijs zijn en ontvangen 

regelmatig informatie over de behaalde resultaten en 

ontwikkelingen. Daarnaast worden zij gestimuleerd om 

in denktanks of klankbordgroepen plaats te nemen. 

Daarin kunnen ze meedenken over uitdagingen waar de 

organisatie voor staat en ideeën aandragen voor nieuw 

op te stellen beleid. In de denktanks en klankbordgroe-

pen worden bovendien de effecten van geïmplemen-

teerd beleid geëvalueerd; indien nodig kan het beleid 

naar aanleiding hiervan worden aangepast.

Over twee jaar zien we dat:

• personeelsleden graag bij TWijs werken, doordat zij

 zich gezien en gehoord voelen en ruimte krijgen voor

 ontwikkeling en groei;

• personeelsleden bekend zijn met de scholen van en

 ontwikkelmogelijkheden bij TWijs;

• alle leidinggevenden een coachingopleiding hebben

 afgerond;

• startende leerkrachten bij TWijs blijven werken

 (tenminste vijf jaar na indiensttreding);

• er een geschikte kandidaat wordt gevonden voor alle

 vacatures;

• jaarlijks twee personeelsleden starten op een

 opleidingsplaats voor de functie van directeur;

• jaarlijks drie personeelsleden starten op een

 opleidingsplaats voor de functie van intern

 begeleider;

• tenminste 50% van de vacatures voor intern

 begeleiders en directeuren wordt ingevuld door

 interne mobiliteit;

• alle personeelsleden deelnemen aan tenminste

 twee netwerkbijeenkomsten per jaar;

• personeelsleden van verschillende scholen elkaar

 weten te vinden om kennis en expertise uit te

 wisselen;

• de TWijs expertpool bestaat uit voldoende experts.

 Personeelsleden met vragen weten deze experts te

 vinden;

• alle experts kennis delen via een van de

 netwerkbijeenkomsten, waarbij de kwaliteit van

 het netwerk wordt bewaakt door een coördinator;

• de uitstroom lager is dan 7%.
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5 - INTERNE ORGANISATIE EN SAMENWERKING

5.1 - SLAGVAARDIG, EFFECTIEF EN EFFICIËNT 
Om adequaat te kunnen inspelen op wat goed onderwijs 

en wat onze belanghebbenden van ons vragen, moet 

onze organisatie slagvaardig, effectief en efficiënt zijn. 

Dat betekent voor ons: 

• een logische en compacte organisatiestructuur met

 zo min mogelijk hiërarchische niveaus/lagen. Teveel

 hiërarchische niveaus werken namelijk belemmerend

 voor overzicht, besluitvorming en menselijke maat;

• de financiële (en formatieve) middelen optimaal

 inzetten ten behoeve van de ontwikkeling van

 kinderen;

• samen of centraal doen wat beter en/of goedkoper

 samen of centraal kan;

• erkennen van en voldoen aan wet- en regelgeving

 waaraan de organisatie is gebonden;

• de scholen zo zelfstandig mogelijk laten zijn. Ze zijn

 verantwoordelijk voor hun eigen resultaten en krijgen

 door goede bovenschoolse ondersteuning de ruimte

 om zich toe te leggen op waar het allemaal om draait:

 goed onderwijs, dagelijks verzorgd door een krachtig

 schoolteam;

• in verband daarmee: vraagstukken die specialistische

 kennis vereisen beleggen bij specialisten en van hun

 kennis en diensten profiteren in plaats van op

 schoolniveau telkens het wiel moeten uitvinden;

• centrale sturing op strategische hoofddoelen,

 gemeenschappelijke kaders en resultaten (met kennis

 en begrip voor schooleigen kenmerken en context), 

 gecombineerd met (zeker voor de kernactiviteit 

 onderwijs) decentralisatie van bevoegdheden;

• een heldere rol voor de bovenschoolse organisatie/

 TWijs Services: serviceverlenend (faciliterend, 

 adviserend, stimulerend) maar ook controlerend

 (toezicht en beheer). Soms vraaggericht werkend 

 (bijvoorbeeld juridische of bestuurlijke 

 ondersteuning bij klachtafhandeling), soms 

 aanbodgericht (bijvoorbeeld groot onderhoud,

 scholingsaanbod);

• synergie tussen de organisatie-eenheden.

 Scholen werken samen om te kunnen profiteren 

 van elkaars kennis en ervaring. Scholen en TWijs 

 Services vullen elkaar aan, vanuit een heldere 

 taakverdeling: samen voor dezelfde zaak, zonder

 voortdurende discussie over de vraag wat tot wiens

  verantwoordelijkheid behoort; 

• een open blik naar buiten. We willen signalen 

 oppakken van ontwikkelingen in de samenleving of

 binnen de onderwijssector(en). Ook willen we de 

 kennis benutten die elders is ontwikkeld en die 

 mogelijk toepasbaar is binnen TWijs.

We zijn er scherp op dat de bovenschoolse organisatie 

(bestuur en TWijs Services) niet groter is dan noodza-

kelijk. Tegelijkertijd moeten de omvang en de bezetting 

zó zijn, dat we de gezamenlijke opgave kunnen uitvoe-

ren. Uitgangspunt is dat deskundigheid of verantwoor-

delijkheid alleen bovenschools wordt georganiseerd of 

belegd wanneer dat bijdraagt aan: 

• efficiency;

• effectieve ondersteuning en advisering van scholen;

• ‘ontzorging’ (dit hangt samen met het punt 

 hierboven);

• het kunnen uitoefenen van bestuurlijk toezicht en het

 afleggen van bestuurlijke verantwoording. 

5.2 - KERNWAARDEN LEIDEND 
Onze kernwaarden zijn verweven in de besturings- 

filosofie van TWijs. De besturingsfilosofie is richting- 

gevend voor hoe TWijs stuurt en bestuurt. Daarmee 

zijn de kernwaarden ook zichtbaar in de inrichting van 

onze organisatie en in de manier waarop we met elkaar  

samenwerken. Dit vinden wij belangrijk. Immers: wat 

we voor ons onderwijs en onze leerlingen van belang  

vinden, is ook van toepassing op onszelf. Alleen dan  

laten we het goede voorbeeld zien. 

In de inrichting van de organisatie en de samenwerking 

zijn dus zichtbaar: 

• autonomie 

• vertrouwen 

• omzien naar elkaar 

• volharding 

• lef.



5.3 - AUTONOMIE
Het is onze overtuiging dat goed onderwijs het meest 

gebaat is bij een sterke focus op het onderwijs zelf en op 

de professionaliteit en de gemotiveerde inzet van leer-

krachten. Deze focus moet aanwezig zijn in het bestuur-

lijk handelen, het toezicht en het handelen van school-

directies. Van onze schooldirecties verwachten we op 

de eerste plaats onderwijskundig leiderschap, en op de 

tweede plaats sturing en begeleiding van hun teams om 

op een steeds hoger professioneel niveau te komen. 

5.3.1 - Eigenaarschap

Eigenaarschap van de school(ontwikkeling) draagt er in 

onze overtuiging toe bij dat schooldirecties en teams 

zich uitgedaagd voelen om mooi onderwijs te maken. 

Dat onderwijs moet passen bij de leerlingenpopu-

latie van de school en bij de eigen visie op wat goed  

onderwijs is. De verantwoordelijkheid voor het onderwijs  

leggen we daarom bij de schooldirecties zelf neer.  

Dit geldt ook voor de verantwoordelijkheid voor de  

dagelijkse uitvoering van het HRM-beleid en het  

personeelsmanagement in praktijk. Concreet gaat 

dit onder andere over de uitvoering van de gespreks- 

cyclus, over scholing die samenhangt met de ontwikkeling 

van de eigen school, over samenhangende, individuele  

coaching van teamleden en over verzuimbegeleiding. 

5.3.2 - Bovenschoolse aandachtsgebieden

Door bepaalde zaken bovenschools te organiseren,  

kunnen schooldirecties zich samen met hun team op 

de onderwijskundige ontwikkeling van hun school  

richten. De (bovenschoolse) directie bedrijfsvoering en 

de beleidsadviseurs van TWijs Services sturen een aan-

tal complexe en meer op beheersmatig vlak liggende 

aandachtsgebieden aan. Zo gaat TWijs Services bijvoor-

beeld over de beheersing van de totale loonkosten en het 

aanstellingsproces van personeel. Ook planmatig (meer-

jaren)onderhoud, aanbestedingen en contractbeheer op 

het gebied van ICT en facilitaire diensten – schoonmaak, 

sanitaire materialen en leermiddelen – vallen onder  

verantwoordelijkheid van TWijs Services. Daarmee 

wordt tevens voldaan aan geldende wet- en regelgeving 

op dit gebied.

Daarnaast heeft TWijs Services een belangrijke advise-

rende en toetsende rol op de beleidsterreinen Onder-

wijs, HRM en Onderwijshuisvesting. Schooldirecties zijn 

verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en 

voor het personeelsmanagement op de eigen school. Ze 

hebben de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang 

van zaken in het schoolgebouw. TWijs Services draagt 

zorg voor gemeenschappelijke kaders, voorzieningen en 

advies zoals bijvoorbeeld de kwaliteitszorgsystematiek, 

de Arbo-dienstverlening en het strategisch huisvestings-

beleid.

De schooldirecties worden door actieve deelname aan 

werk- en projectgroepen betrokken bij de totstand- 

koming van beleid op alle te onderscheiden aandachts-

gebieden, bij de opstelling van programma’s van eisen 

en bij aanbestedingen. In formele zin dragen zij een  

beperkte budgetverantwoordelijkheid (voor school- 

specifieke onderdelen van de materiële exploitatie). 
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5.3.3 - Beperkingen aan autonomie

Met autonomie wordt bedoeld: zelf keuzes kunnen ma-

ken, het zelf kunnen inrichten van werk en werkwijze, ei-

gen verantwoordelijkheid kunnen dragen en beslisruimte 

hebben. Wettelijke kaders en voorschriften stellen be-

perkingen aan autonomie, of het nu gaat om bijvoor-

beeld het jaarlijks in te zetten aantal lesuren of de bij 

inkoop geldende aanbestedingsregels. Bovendien gel-

den er gezamenlijke afspraken. Binnen school zijn dat 

bijvoorbeeld afspraken over pedagogisch beleid en the-

matisch werken. Binnen TWijs als geheel zijn dat afspra-

ken over onder andere de formatienormen, de inkoop 

van hardware en de kwaliteitszorg. 

Rondom het thema autonomie is in veel organisaties 

spanning zichtbaar, ook binnen TWijs. 

Op schoolniveau is er enerzijds de professionele auto-

nomie van de leerkracht en zijn er anderzijds de school-

afspraken en de doorgaande lijn door de hele school 

heen. Op organisatieniveau heeft de schooldirecteur 

integrale verantwoordelijkheid, maar zijn er tegelijkertijd 

de TWijs-kaders en de processen die centraal worden 

aangestuurd.

 

5.4 - VERTROUWEN
Een slagvaardige, effectieve en efficiënte interne organi-

satie is gebaat bij onderling vertrouwen: in medewerkers 

en naaste collega’s, in leidinggevenden op school- en op 

stichtingsniveau. Als we elkaar (kunnen) vertrouwen, dan 

worden we gestimuleerd en durven wij vanzelfsprekend 

onze verantwoordelijkheid te nemen. 

Om te kunnen werken vanuit vertrouwen, is het nodig 

om elkaar ruimte te geven bij het uitvoeren van onze ge-

zamenlijke opdracht. We verwachten dus zelfsturing en 

eigen initiatief, ook als dat risico’s met zich meebrengt 

en af en toe tot een misser leidt.

Vertrouwen vraagt ook om onderhoud door: 

• verantwoording af te leggen en te vragen;

• monitoring en toezicht te aanvaarden en uit te

 oefenen;

• het gesprek te voeren over de mate waarin 

 verantwoordelijkheid kan worden gegeven/gevraagd

 of juist teruggegeven/teruggenomen.

Praktisch vindt dit zijn uitwerking door onder andere:

• directe waarneming: voldoende direct contact

 met de scholen vanuit het bestuurskantoor (bestuur

 en medewerkers van TWijs Services) en voldoende

 uitwisseling van ervaringen en signalen tussen 

 bovenschoolse medewerkers, onderling en met het

 bestuur. Dat willen we de komende twee jaar goed op

  de rit krijgen. 

• een heldere toedeling van taken,

 verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

 Daardoor beschikt iedereen over een kader waarin

 taken duidelijk zijn en waarin duidelijk is welke 

 bevoegdheden iedereen binnen zijn taak heeft. In de

 komende twee jaar willen we dat de organisatie-

 structuur, actuele functiebeschrijvingen en een

 managementstatuut op papier staan en daarmee voor

 iedereen helder zijn. Met elkaar zetten we ons in voor

 een goede onderlinge samenwerking. Daarmee laten

 we toegevoegde waarde aan elkaar zien. 

• open staan voor ondersteuningsvragen.

 Medewerkers mogen van leidinggevenden 

 voorbeeldgedrag verwachten. Soms nemen

 leidinggevenden verantwoordelijkheid (tijdelijk) terug

 als die door een medewerker als te zwaar wordt 

 ervaren. Daar hoort bij: het bieden en aanvaarden van

 kansen op ontwikkeling door scholing en coaching.

 Het doel hiervan is dat de roluitoefening op

 overzichtelijke termijn weer van voldoende, bij de

 functie passend niveau is.

• vertrouwen op keuzes die voor ons worden

 gemaakt. We vertrouwen erop dat daartoe

 aangewezen of gekozen collega’s keuzes kunnen

 maken die ons allemaal raken. Vertrouwen betekent

 ook dat we die keuzes vervolgens durven aanvaarden.

 De betrokken collega’s hebben immers het mandaat

 gekregen om knopen door te hakken. 

 

5.5 - OMZIEN NAAR ELKAAR
We zien de schooldirecties en teamleden op de eer-

ste plaats als directeur en medewerkers van de eigen 

school. Zij hebben de opdracht de school tot ontwik-

keling en bloei te brengen en kwalitatief goed onderwijs 

te realiseren. Daarnaast zien we hen als teamleden van 

de TWijs-organisatie; als professionals die bijdragen aan 

versterking van de kwaliteit en het professioneel functio-

neren van de organisatie als geheel; maar ook als directe 
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collega’s, met wie het fijn is om samen te werken, mee 

te leven in moeilijke tijden of gewoon plezier te hebben. 

We schieten elkaar te hulp, we delen kennis, we sparren 

samen. Dat levert meerwaarde op voor de scholen en 

we willen dat die meerwaarde door scholen echt wordt 

gevoeld. 

Een goede structuur is nodig om te kunnen overleggen 

en te kunnen samenwerken in bijvoorbeeld kringen en 

auditteams. 

 

5.6 - VOLHARDING
Systeemveranderingen en -implementaties (denk bij-

voorbeeld aan AFAS of het LAS) verlopen zelden zon-

der slag of stoot. Een systeem genereert bijvoorbeeld 

niet altijd meteen de gewenste output. Hetzelfde geldt 

voor de start en opbouw van een nieuwe school, of voor 

het invoeren van een onderwijsinnovatie. Soms vallen 

de leeropbrengsten bij een onderwijsinnovatie in eerste 

instantie tegen. Dan is het belangrijk om elkaar daarop 

niet te snel af te rekenen. Dat kan namelijk leiden tot 

voortijdige beëindiging van op zichzelf kansrijke ontwik-

kelingen, die simpelweg meer tijd nodig hebben. 

Natuurlijk moeten we kritisch de vinger aan de pols hou-

den en ingezette ontwikkelingen (bovenschools en op 

schoolniveau) tussentijds evalueren. Tegelijkertijd moe-

ten we het langetermijndoel voor ogen houden. Om te 

ontwikkelen en echt vooruit te komen is immers meest-

al een lange(re) adem nodig. Alleen dan kunnen we als 

organisatie daadwerkelijk mooie resultaten behalen die 

voldoening geven.

5.7 - LEF
Bij vooruitkomen en mooi onderwijs maken hoort ook lef: 

de durf om andere paden te betreden dan gebruikelijk. 

Daarom kleuren we soms buiten de lijntjes, starten we 

ontwikkelingen waarvan de uitkomst zich niet direct laat 

voorspellen, of gaan we spannende confrontaties aan 

als dat nodig is. 

Voorbeelden zijn er te over. Een nieuw onderwijsconcept 

invoeren, methodes loslaten, groepsdoorbroken wer-

ken, collega’s die elkaar in de klas of in kwaliteitsaudits  

scherpe en eerlijke feedback geven. Ongewenst gedrag 

van collega’s of ouders aankaarten of een vermoeden 

van kindermishandeling melden. Authentieke leersitua-

ties creëren, échte prioriteiten stellen in de schoolont-

wikkeling en andere doelen even laten voor wat ze zijn. 

Daarbij maken we ongetwijfeld af en toe fouten. We  

rekenen elkaar daarop niet af als er goede en doordach-

te bedoelingen achter zaten, maar proberen er, met de 

blik vooruit, lessen uit te trekken. Want ook van fouten 

kun je leren. Dat geldt niet alleen voor onze leerlingen, 

maar ook voor onszelf als organisatie.
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