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‘Bestelt uw koelkast al zelf de melk, wanneer dat bijna op is?’ Een rare vraag  
wellicht, vooral in het kader van een strategisch beleidsplan, maar wel een vraag 
die mij bezighield gedurende het proces om te komen tot een nieuwe strate- 
gische koers. Inmiddels is de technologie zover dat de koelkast inderdaad zelf 
melk kan bestellen. Auto’s rijden volledig autonoom en grote fabrieken worden 
operationeel gehouden door slechts een handje vol medewerkers. De techno- 
logie doet de rest. Dit is relevant voor de wijze waarop we naar de toekomst  
kijken en dus ook voor de manier waarop we ons onderwijs invulling geven.  
Het ‘louter’ overbrengen van kennis past niet bij deze tijd. Wel het aanleren  
van vaardigheden, attitudes en het bijdragen aan menswording. Dat zijn  
relevante thema’s waar we ons onderwijs op moeten richten.  
 
In dit document beschrijven we de strategische koers van De Tjongerwerven  
CPO voor de periode 2019-2023. Een periode waarin veel gaat gebeuren met  
het onderwijs. Niet eerder is de roep om verandering immers zo luid geweest.  
Tal van ontwikkelingen hebben aan die roep een bijdrage geleverd. Zo is de  
werkdruk binnen het huidige systeem zeer hoog te noemen. Daarnaast vraagt  
het hedendaags onderwijs om een andere vorm van differentiatie en is de  
technologie zo ver ontwikkeld dat we niet langer zonder inzet van technologie  
en ICT kunnen. Wetenschap en techniek komt als verplicht onderdeel zelfs in het 
curriculum terecht. Dit alles is niet behapbaar wanneer we het huidige systeem 
blijven omarmen.  
Het roer gaat dus geleidelijk om naar een toekomstbestendige koers.  
Is het de afgelopen jaren dan niet goed gegaan met ons onderwijs? Zeker wel.  
De onderwijsontwikkeling van De Tjongerwerven richting ‘tjong®talent heeft een 
zeer succesvolle start gehad en heeft zich doorontwikkeld tot een programma 
waar nagenoeg alle scholen mee aan de slag zijn. De onderwijskwaliteit van alle  
scholen is voldoende en we staan er financieel goed voor, terwijl alle scholen 
voorzien zijn van moderne methoden en ICT. Verschillende scholen hebben de 
samenwerking gezocht met de openbare school in het dorp, waardoor de eerste 
samenwerkingsscholen zijn gevormd en ondanks de krimp is het aantal leerlin-
gen dat onze scholen bezoekt de afgelopen jaren nagenoeg gelijk gebleven. 

Met veel trots kijken we terug op de afgelopen jaren, waarin echt veel bereikt is. 
Tegelijkertijd realiseren we ons ook dat er voldoende mogelijkheden zijn om door 
te ontwikkelen. De komende vier jaren willen we de kwaliteit van ons onderwijs 
hooghouden en waar mogelijk verbeteren. Onderwijs dat aansluit bij de leer-
lingen van nu en hen zicht geeft op de eigen talenten en op hun toegevoegde 
waarde. Een belangrijke voorwaarde voor ontwikkeling is de professionele cultuur 
binnen de organisatie en hier gaan we ons dan ook vol op richten. Dit alles om de 
leerling met veel vertrouwen de volgende stap in de samenleving te kunnen laten 
zetten.  
 
 
 
 
 
Alfred Vos 
Directeur-bestuurder

Inleiding
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Waar we als Tjongerwerven voor staan en voor gaan 
Stichting De Tjongerwerven Christelijk Primair Onderwijs laat 
kinderen groeien in hun talenten, vaardigheden en kennis 
zodat zij vol zelfvertrouwen en zelfinzicht de volgende stap in 
de samenleving kunnen zetten, door medewerkers die in een 
professionele omgeving oprecht en vanuit christelijke inspiratie 
naar kinderen kijken en het onderwijs continue afstemmen op 
de ontwikkeling van de kinderen. 
 
De 9 scholen 
De Tjongerwerven CPO is een professionele organisatie waarin 
negen ambitieuze basisscholen samenwerken. Iedere school 
geeft op eigen wijze vorm aan uitdagend en betekenisvol  
onderwijs vanuit de eigen context. Alles is erop gericht het  
onderwijsproces van de leerling goed en zonder onderbre- 
kingen te laten verlopen. Alle actoren op de scholen en op het  
bestuursbureau hebben daarin een eigen verantwoordelijkheid 
en taak. Door de samenwerking tussen de negen scholen wordt 
het leren van elkaar bevorderd en wordt gezamenlijk opgetrok-
ken in de ontwikkeling van het onderwijs. Met elkaar zijn we 
verantwoordelijk! 
 
Kernwaarden 
Het professionele gedrag binnen onze organisatie heeft een 
basis in onze inspiratiebron. In de dagelijkse praktijk zien we dit 
terug in de kenwaarden die voor ons allen belangrijk zijn en die 
ons handelen bepalen. 

 
 
 

 
 
 
Vertrouwen ligt aan de basis van ons handelen en is een voorwaarde voor het geven van autonomie. 
Een voorwaarde is de inbedding van vertrouwen binnen alle lagen van de organisatie: Van bestuur naar 
directie, van directie naar leerkracht en van leerkracht naar leerling. Alleen dan is vertrouwen oprecht 
en kan iedereen vanuit diens eigen autonomie tot ontplooiing komen. Niet loslaten maar anders vast-
houden. 
 
 
We hebben respect voor elkaar in een omgeving die voor iedereen veilig is. Dit betekent dat je mag zijn 
wie je bent en dat het veilig is om anders te zijn, omdat anders zijn kleur geeft.  
 
 
Alle actoren zijn zich bewust van hun rol in het totale onderwijsproces. Dat gaat veel verder dan perio-
dieke momenten van formeel leren, zoals het volgen van (na)scholing. Het informeel leren is kenmer-
kend voor de lerende organisatie en de professionele cultuur. Het voeren van het goede gesprek, het 
leren van elkaar, het openstaan voor feedback en het omarmen van ontwikkelingen zijn termen die 
deze waarden dragen. 
 
 
Elkaar kennen vanuit de oprechte interesse in elkaar maakt dat de dialoog op de juiste wijze gevoerd 
kan worden met respect voor gevoelens en gevoeligheden. In dialoog blijven als basis voor verbinding 
draagt bij aan de behoefte gezien te worden. 

Wie zijn wij en waar staan we voor
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Professionaliteit
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De Tjongerwerven CPO is een gezonde organisatie. Alle scholen hebben van de 
inspectie een voldoende beoordeling mogen ontvangen en er zijn geen zwakke 
scholen binnen het bestuur. De basiskwaliteit van het onderwijs op de negen 
scholen is dus op orde. De ambitie om te streven naar excellente scholen is op  
basis van veranderde inzichten in de loop van de voorgaande planperiode los- 
gelaten. De toekenning van het predicaat ‘Excellente school’ aan één van onze 
scholen heeft het denken over de excellente school in een ander daglicht  
geplaatst. Goed onderwijs laat zich overigens ook niet vangen in een predicaat. 
Extra aandacht verdient de kwaliteitszorg om de kwaliteit van het onderwijs hoog 
te houden en te borgen.  
 
Naast de kwaliteit van het onderwijs gaat het ook goed met het aanbod van 
leerlingen. In een krimpende markt is het totaal aantal leerlingen dat de scholen 
bezoekt met 1140 (oktober 2018) nagenoeg gelijk gebleven. Gezien de dalende 
leerlingaantallen in de gemeenten waar De Tjongerwerven vertegenwoordigd is, 
kunnen we stellen dat het ‘marktaandeel’ is gestegen. Prognoses laten echter wel 
een dalende trend zien. Om op die krimp in te spelen is samen met het openbaar 
onderwijs een plan ontwikkeld om te komen tot een duurzaam onderwijsaanbod 
in de dorpen en in de kleinere kernen. De kern van dat plan wordt gevormd door 
het zoeken van samenwerking om te komen tot zodanig robuuste scholen, dat 
het voortbestaan van scholen huisnabij geborgd is en waarbij ouders voldoende 
keuzevrijheid hebben. Die keuzevrijheid wordt bereikt door een goede spreiding 
te realiseren van openbare, christelijke en samenwerkingsscholen in de regio. 
Het proces om scholen samen te voegen zal de komende jaren verder uitvoering 
moeten krijgen.  
 
 
 
 
 
 
 

Financieel staat De Tjongerwerven is goed voor. De afgelopen jaren is het eigen 
vermogen toegenomen tot een zodanige omvang dat we tegenvallers en risico’s 
goed kunnen opvangen. Deze financiële positie heeft er mede toe bijgedragen 
dat de investeringen in de scholen in meubilair, ICT en methodes ruimschoots 
vorm heeft kunnen krijgen. Op het terrein van huisvesting is van belang dat vier 
van de negen scholen gehuisvest zijn in een multifunctionele accommodatie of 
brede school. De onderhoudsagenda is om die reden beheersbaar. Wel zien we 
dat de betaalbaarheid van het huidige leerstofklassensysteem eindig is. We zullen 
het systeem opnieuw moeten inrichten om ook in de toekomst financieel gezond 
te blijven.  
 
Uit een tevredenheidsonderzoek onder ouders en leerlingen is gebleken dat de 
algemene tevredenheid groot is. Een aantal thema’s vraagt echter wel aandacht. 
Eén daarvan is het gevoel van veiligheid. Zowel ouders als leerlingen geven aan 
dat pesten op de scholen voorkomt. Op dit aspect zal dus ingezet moeten gaan 
worden.  
 
Ook werkdruk is een thema gebleken dat aandacht verdient. Niet alleen uit een 
tevredenheidsonderzoek onder leerkrachten is werkdruk als aandachtspunt 
benoemd, ook landelijk onderzoek laat zien dat werkdruk onder leerkrachten 
hoog is. Om de werkdruk beheersbaar te houden is aan de scholen extra formatie 
toegekend. Hierdoor neemt de werkdruk af en krijgt schoolontwikkeling een po-
sitieve impuls. Gelijktijdig wordt op alle scholen aandacht besteed aan de profes-
sionele cultuur en het effect daarvan op de beleving van werkdruk. 

Waar komen we vandaan

6



In het voorgaande strategische plan is vertrouwen als een belangrijke kernwaarde 
neergezet. Hoewel niet altijd evenveel vertrouwen is gevoeld, zien we de laatste 
jaren wel een toename van gevoeld vertrouwen. Dit uit zich in een toegenomen 
autonomie bij de scholen en in de installatie van verschillende werkgroepen waar 
beleid wordt voorbereid. Vanuit co creatie beleid ontwikkelen in plaats van top-
down. Deze werkgroepen kennen een brede vertegenwoordiging uit de organi-
satie van directeuren tot onderwijsassistenten. Draagvlak voor beleidskeuzes en 
ontwikkeling is meer vanzelfsprekend wanneer de actoren uit organisatie onder-
deel zijn van het proces om tot die keuzes te komen.  
 
Vertrouwen in talent is het credo binnen De Tjongerwerven. Een direct appel 
aan het programma ‘tjong®talent dat voornamelijk gericht is op de talenten van 
leerlingen. Te veel heeft het onderwijs zich gericht op datgene wat een kind 
onvoldoende beheerst. Door juist de focus te leggen op de talenten stijgt het 
zelfvertrouwen en de eigenwaarde van de leerlingen en dat vormt de basis voor 
de ontwikkeling op de cognitieve vakken en attitudes. ‘tjong®talent kent vanaf 
aanvang twee pijlers: de reguliere talenten en de toptalenten. De reguliere talen-
ten krijgen onderwijs op hun eigen talentgebied. Hoewel steeds meer scholen dit 
programma een plaats bieden in het eigen curriculum, vraagt een verdere invoe-
ring ook de komende jaren nog aandacht. Bij de toptalenten gaat het om een on-
derwijsprogramma voor leerlingen met (een vermoeden van) hoogbegaafdheid. 
De komende jaren zal ook binnen het reguliere aanbod de aandacht voor deze 
categorie verder verstevigd worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor alles wat we doen zijn we afhankelijk van onze medewerkers. Medewerkers 
vormen ons belangrijkste kapitaal en de leerkracht doet ertoe. Om die reden 
is personeelsbeleid de afgelopen jaren meer geïntegreerd geraakt in de strate-
gische agenda. De komende jaren zal de integratie sterker vorm gaan krijgen. 
Zaken als beeldbegeleiding, coaching van startende leerkrachten, de gesprek-
kencyclus en het kwaliteitsbeleid worden meer in elkaar verweven. Het verzuim 
is een punt van aandacht gebleken ondanks de nauwe samenwerking met de 
bedrijfsarts en de verzuimconsulent.  
 
 
De Tjongerwerven is een stichting voor christelijk primair onderwijs. Door demo-
grafische ontwikkelingen (krimp) is het noodzakelijk gebleken de samenwerking 
te zoeken met scholen van andere denominatie. Het accent is hierdoor verlegd 
van het in stand houden van christelijke scholen, naar het borgen van onderwijs-
voorzieningen zo dicht mogelijk bij het kind. Een andere kijk op onze rol, vanuit 
dezelfde overtuiging en inspiratie. 

7



Ons onderwijs staat midden in een snel veranderende samenleving. Een samen-
leving die steeds complexer lijkt te worden en waar de kans op polarisatie op 
de loer ligt. Een samenleving bovendien die gestuurd wordt vanuit economisch 
denken met een continue vraag om rendement. Vanuit de samenleving en de 
politiek wordt verwacht dat we mee bewegen met deze tendens door te werken 
aan steeds hogere opbrengsten, betere scores en snelle successen. Maar wat is nu 
eigenlijk onze opdracht en waar willen we als organisatie naartoe? Is het niet zo, 
dat onderwijs per definitie een risico in zich draagt en dat de output niet op voor-
hand kan worden bepaald? Het antwoord op die vraag geeft richting aan onze 
strategische koers.  
 

Waar willen we naartoe, dromend met de blik naar voren gericht
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Primair is de opdracht van al onze scholen om leerlingen voor te bereiden op de 
volgende stap in de samenleving, zodat zij zich binnen die samenleving als zelf-
standige en kritische burger staande kunnen houden. Daar is een aantal vaardig-
heden voor nodig die wij als onderwijsorganisatie helpen ontwikkelen. Uiteraard 
is het van belang dat leerlingen kunnen rekenen en lezen en dat zij de taal waarin 
de samenleving communiceert beheersen. Naast die kernvaardigheden is echter 
een bredere ontwikkeling van belang, waardoor kinderen zicht hebben op hun 
talenten en op hun toegevoegde waarde voor de samenleving. Een talentvolle 
benadering van leerlingen is een vereiste. Om creatief en kritisch te kunnen den-
ken is zicht op kunst en cultuur belangrijk, evenals het vermogen tot filosoferen. 
Zeker niet minder belangrijk is het vermogen om je binnen de samenleving te 
kunnen verhouden tot anderen. Met andere woorden: het leren mens te zijn. Het 
werken aan sociale competenties en het kunnen duiden van de samenleving 
vanuit gebeurtenissen uit het verleden in relatie tot culturele en politieke ontwik-
kelingen zijn dus minstens even relevant als het kunnen beheersen van de basis-
vaardigheden op het gebied van taal en rekenen. Een brede opdracht derhalve 
die aan de basis ligt van onze droomscholen. 
 
Onze droomscholen bieden een veilige leeromgeving waar de talenten, vaardig- 
heden en kennis van leerlingen groter wordt doordat leerkrachten ontwikkelings-
gericht werken. Daarbij voert elke school een programma voor talentontwikkeling  



om de eigen specifieke talenten uit te bouwen en waar leerlingen ook werken 
aan hun minder sterke punten. Niet elke leerling leert dus hetzelfde en volgt 
hetzelfde programma. Het aanbod wordt afgestemd op de individuele leerling. 
Opbrengsten zijn niet leidend, maar zijn het resultaat van de ontwikkeling van 
leerlingen tot zelfverzekerde kinderen die het vertrouwen hebben gekregen om 
in hun eigen ritme tot ontwikkeling te komen. Het leerstofjaarklassensysteem, dat 
gebaseerd is op de gemiddelde leerling, wordt losgelaten en in plaats daarvan 
volgen leerlingen een eigen leerlijn. Het aanbod wordt afgestemd op de zone van 
de naaste ontwikkeling. 
 
De medewerkers op onze droomscholen zijn professionals die zich eigenaar 
weten van hun curriculum. De medewerkers hebben zicht op de ontwikkeling 
van leerlingen en reflecteren continue op zowel het aanbod als op de eigen rol. 
Zij worden gestimuleerd zich te specialiseren om leerlingen op het gebied van 
taal, rekenen, talentontwikkeling of gedrag optimaal te kunnen ondersteunen en 
beleid te kunnen ontwikkelen dat voor alle leerlingen en collega’s op de school 
handvatten biedt om specifieke interventies in te zetten. Binnen de schoolteams 
wordt de dialoog gevoerd over schoolontwikkeling en over de eigen ontwikke-
ling als leerkracht. Het ‘goede gesprek’ ligt aan de basis van de ontwikkeling van 
de leerkracht en van de school als geheel. Professionaliteit, veiligheid en vertrou-
wen staan ook hierbij hoog in het vaandel. Droomscholen staan voor de eigen 
visie, dragen dat uit en zijn herkenbaar en aanspreekbaar op hetgeen zij doen 
 
Samenwerken op alle niveaus biedt op de droomscholen het fundament voor 
ontwikkeling. Samenwerking binnen de schoolteams, tussen school en ouders 
en tussen de scholen onderling zorgt voor de open en lerende organisatie. Juist 
in de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor ontwikkeling ligt de toegevoegde 
waarde van de verbinding binnen de stichting. Ook de samenwerking met andere 
besturen draagt bij aan de ontwikkeling van de organisatie als geheel. Op het 
terrein van zorg en ondersteuning aan leerlingen is regionale samenwerking en 
het verbinden van elkaars expertise voorwaardelijk om alle leerlingen onderwijs 
te kunnen bieden in die regio. 
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De beschrijving van onze droomscholen komt voort uit verschillende sessies met 
verschillende stakeholders. Ouders, leerlingen, leerkrachten, directeuren, mede-
zeggenschap en toezichthouders hebben meegedacht en meegedroomd. Nu zijn 
we als organisatie aan zet om deze droom werkelijkheid te laten worden. Dat gaat 
niet van het ene op het andere moment, maar is een proces op zich. Dat proces 
vraagt vooral om door te dromen en vanuit intrinsieke waarden te kijken naar 
onze taakinvulling. 

Hoe gaan we daar komen
Onze identiteit 
Onze scholen zijn verbindend door vanuit onze inspiratie te kijken  
naar de ontwikkeling van kinderen in de wereld om ons heen. 
 
De tijden veranderen en de wijze waarop we tegen onze identiteit aankijken ver-
andert mee. Wij zien onze identiteit breder dan louter het levensbeschouwelijke. 
De wijze waarop we invulling geven aan het pedagogisch-didactisch handelen 
is onderdeel van onze identiteit. Juist in een tijd waarin scholen kleiner worden 
als gevolg van demografische ontwikkelingen is het kennen en uitdragen van de 
eigen identiteit onderscheidend en daardoor van toegevoegde waarde. Dit uit-
dragen krijgt vorm door actieve aandacht voor de Bijbelverhalen en door respect-
volle omvang met onze omgeving. We hebben oog voor elkaar en steunen elkaar 
waar nodig. Wij zien dit terug op alle niveaus en in alle lagen van de organisatie. 
De identiteit bepaalt de wijze waarop onze medewerkers in het leven staan en de 
mate waarin we ouders betrekken in het ontwikkelproces van hun kinderen. De 
identiteit staat ook aan de basis voor de verduurzaming van het onderwijsaanbod 
in de kleinere kernen. Het samenvoegen van scholen tot samenwerkingsscholen 
komt voort uit de manier waarop we naar de wereld om ons heen kijken. Een 
open blik die gericht is op verbinding en samenwerking. Het vormen van samen-
werkingsscholen geeft kleur aan de identiteit, dat zich het beste laat omschrijven 
als christelijk geïnspireerd. 
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Kwaliteit en innovatie van het onderwijs 
 
Zelfvertrouwen en welbevinden van leerlingen is groot door het bieden van  
een veilige leeromgeving waar leerlingen met plezier naar toe gaan.  
 
Je veilig voelen is een voorwaarden om te komen tot leren. Elke school voert dan 
ook een kenbaar veiligheidsbeleid en er wordt een programma op het gebied  
van sociaal-emotioneel welzijn toegepast. Leerlingen werken met elkaar samen 
vanuit het respect voor elkaar en voor andersdenkenden. Jaarlijks wordt het  
sociaal-emotioneel welbevinden van leerlingen getoetst.  
 
School en ouders of verzorgers zijn samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling  
van de leerling door ouders actief te betrekken in het onderwijsleerproces. 
 
Ouders of verzorgers kennen het kind over het algemeen het beste. Zij weten als 
geen ander hoe het kind zich ontwikkelt en wat een kind nodig heeft om te kun-
nen groeien. De driehoek school, ouders, leerling verdient permanent aandacht. 
Scholen ontwikkelen strategieën om ouders aan school en in het bijzonder aan 
het onderwijsleerproces te verbinden. 
 
Het onderwijs zal een innovatieslag gaan maken om aansluiting te houden bij de 
belevingswereld van leerlingen door leerlingen meer verantwoordelijkheid te geven 
voor het eigen leerproces.  
 
Het leerstofjaarklassensysteem zal de komende jaren verlaten worden voor een 
manier van werken dat aansluit bij de ontwikkeling van de leerling. De leerkrach-
ten werken daarbij ontwikkelingsgericht door bij de leerlingen de focus te leggen 
op de zone van de naaste ontwikkeling. Leerkrachten zijn competent in het  
analyseren van leergegevens en hebben de tools in handen het aanbod daarop  
af te stemmen.  
 
 

 
 
Leerlingen werken aan het vergroten van hun talenten en vaardigheden  
door op elke school ‘tjong®talent in te zetten.  
 
Iedereen is talentvol. Dit gegeven is bepalend voor de wijze waarop een deel van 
het curriculum invulling gaat krijgen. Een talentvolle benadering van ieder kind 
zal bijdragen aan het verder ontwikkelen en uitbouwen van dat talent. Door leer-
lingen te laten doen waar zij goed in zijn ontstaat zelfvertrouwen en zelfinzicht 
en zullen leerlingen ook in staat zijn gemotiveerd te werken aan zaken waarin zij 
minder goed in zijn.  
 
De kwaliteit van het onderwijs is groot door op een procesmatige wijze  
de ontwikkeling van leerlingen centraal te stellen. 
 
Doen we de dingen die we hebben afgesproken en doen we die dingen goed? 
Dit is de kernvraag voor de kwaliteitszorg. De Tjongerwerven voert een kwaliteit-
sagenda die gebaseerd is op schoolontwikkeling. Niet alleen de opbrengsten op 
vakken uit het kerncurriculum tonen aan dat het onderwijs van goede kwaliteit is, 
maar de mate waarin leerlingen zich ontwikkelen. Opbrengsten zijn wel sympto-
men voor de wijze waarop het onderwijs vorm krijgt en zijn derhalve nog steeds 
relevant. In de kwaliteitsagenda zal de nadruk echter liggen op de rol van de leer-
kracht, want de leerkracht doet er toe. In een cyclisch proces van plannen, doen, 
controleren en acteren wordt constant gewerkt aan de kwaliteit op alle niveaus 
binnen de organisatie. Interne audits, collegiale visitatie, beeldbegeleiding en 
managementgesprekken zijn thema’s die het kwaliteitsbeleid bepalen. 

 
 
 
 

Hoe gaan we daar komen
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Onze medewerkers 
  
De Tjongerwerven investeert in alle medewerkers door het bieden van ruime  
faciliteiten gericht op ontwikkeling en gericht op duurzame inzetbaarheid. 
 
Om de strategische doelen met betrekking tot de onderwijskwaliteit te realiseren 
zijn betrokken en professionele medewerkers nodig. Zeker in tijden van schaarste 
op de arbeidsmarkt is onderscheidend en aantrekkelijk werkgeverschap van emi-
nent belang.   
 
 
Investeren in medewerkers wordt verbreed door naast scholing of  
het zogenaamde ‘formeel leren’ de focus te leggen op informeel leren.  
 
 
Zelfreflectie is voorwaardelijk voor ontwikkeling en voor een professionele om-
geving. Zelfreflectie wordt bevorderd door de inzet van beeldbegeleiding op alle 
scholen en voor alle leerkrachten mogelijk te maken. Ook collegiale consultatie 
en visitatie draagt bij aan de ontwikkeling van de leerkrachten. Feedback geven 
en nemen is vanzelfsprekend. Een randvoorwaarde bij ontwikkeling is de mate 
waarin schoolteams kunnen samenwerken vanuit een professionele cultuur, 
waarin de leerling centraal staat. Wij vertalen dit naar het begrip ‘eigenaarschap’. 
De leerkracht wordt gestimuleerd zich eigenaar te voelen voor het eigen werk, de 
verantwoordelijkheid te nemen voor de ontwikkeling en innovatie van het werk 
en voor de kwaliteit van het onderwijs als geheel. Leerkrachten leren van elkaar 
en ondersteunen elkaar. De open dialoog wordt op alle scholen gevoerd, waar-
voor men zich veilig voelt en eigen kwetsbaarheden durft te tonen. Persoonlijke 
ontwikkeling als professional en als mens staat aan de basis van een duurzame 
inzetbaarheid.   
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Schoolleiders zijn de dragers van de professionele cultuur door in te zetten  
op ontwikkeling van teamleden en de school als geheel. 
 
Schoolleiders hebben een belangrijke rol in het tot stand brengen en het borgen 
van de professionele cultuur. Schoolleiders zijn competent in het verbinden van 
mensen en in het aanjagen van ontwikkeling. Daarbij zijn schoolleiders zelf ook 
constant in ontwikkeling om de rol van leider te versterken.  
 
 
 
 
 Bij De Tjongerwerven heerst een aantrekkelijk arbeidsklimaat  
 door de verbondenheid bij en met elkaar. 
 
Goed werkgeverschap krijgt mede vorm vanuit betrokkenheid bij elkaar. De op-
rechte interesse in de mens achter de werknemer in combinatie met het ‘goede 
gesprek’ maakt talenten zichtbaar. Goed personeelsbeleid vanuit het perspectief 
van duurzame inzetbaarheid betekent ook het inzetten van mensen zo dicht mo-
gelijk bij de eigen talenten. In dit kader is een laag verzuim even relevant. Door 
actief in te zetten op het beheersbaar maken en houden van werkdruk is het werk 
gerelateerde verzuim nihil. 

 
 
 
 
 
 



 
De organisatie 
 
De organisatie is gericht op schoolontwikkeling door mensen en  
middelen zo dicht mogelijk op het onderwijsproces in te zetten.   
 
De Tjongerwerven is met ruim 140 medewerkers die dagelijks werken op de 9 
scholen verdeeld over Oost- en Weststellingwerf en de buitengebieden van de 
gemeente Heerenveen een relatief kleine organisatie. Hierdoor kennen we elkaar 
en kunnen we gemakkelijk een beroep op elkaar doen. Ontwikkelingen krijgen 
snel vorm door de korte lijnen. Het bestuursbureau staat dicht op de scholen en 
vertegenwoordigt alleen de noodzakelijke functies voor bestuur en managemen-
tondersteuning, HRM en onderwijsbeleid. Kosten blijven door de smalle overhead 
beheersbaar en middelen komen voornamelijk ten gunste aan het primaire on-
derwijsproces op de scholen. 
 
 
Betrokkenheid is groot en beleidskeuzes worden breed gedragen  
door in te zetten op co-creatie. 
 
 
Voor het ontwikkelen van beleid wordt een beroep gedaan op medewerkers uit 
alle lagen van de organisatie die zich in werk- of expertgroepen verenigen. De 
opdrachten voor deze werkgroepen worden vanuit het onderwijsmanagement-
team (OMT) tot stand gebracht. Vorderingen ten aanzien van beleidsontwikkeling 
en innovaties vanuit de werkgroepen bepalen deels de agenda van de OMT over-
leggen. Hierdoor ontstaat een cyclisch proces met een voor alle betrokkenen ken-
bare en werkbare uitkomst. Beleidskeuzes worden niet over de organisatie heen 
gelegd, maar ontstaan vanuit de organisatie.  
 
 
 

 
 
 
De Tjongerwerven versterkt zich door verschillende vormen van samenwerking. 
 
 
De geringe omvang betekent ook een mate van kwetsbaarheid. Niet op alle do-
meinen is expertise in huis en derhalve zal vaker een beroep op derden gedaan 
moeten worden. Financieel staat de organisatie er goed voor, al zien we ook dat 
het bestendigen van het huidige onderwijs in toenemende mate een beroep 
op de reserves zal betekenen. Om gezond te blijven en om de ontwikkeling van 
de organisatie als geheel te borgen zal de komende jaren gezocht worden naar 
mogelijkheden van samenwerking. Dit betreft zowel het onderzoek naar samen-
werking op bestuursniveau als de samenwerking op specifieke thema’s. Eén van 
deze voorbeelden van deze vorm van samenwerking is de ontwikkeling van het 
expertisecentrum voor passend onderwijs in de regio Zuidoost Friesland. 
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De strategische koers geeft de richting aan die De Tjongerwerven CPO de  
komende jaren op zal gaan. Deze koers geeft dan ook mede inhoud aan de 
schoolplannen van alle 9 scholen voor de periode 2019-2023. Elke school 
vult dit aan met eigen accenten bepaald vanuit de specifieke context waar-
binnen die school opereert. 

Door het vaststellen van dit document door de directeuren, de gemeen-
schappelijke medezeggenschapsraad en de raad van toezicht conformeren 
alle actoren binnen de organisatie zich aan de koers die we op zullen gaan. 
Scholen worden vervolgens bij de hand genomen om de eerste stappen 
in de gewenste richting te kunnen zetten. Dit doen we door vanuit de ver-
schillende werkgroepen op het terrein van onderwijskwaliteit, onderwijs-
innovatie en personeel en organisatie plannen te maken waarmee scholen 
ondersteund gaan worden in hun missie naar de toekomst. Scholen trekken 
daarbij zoveel mogelijk gezamenlijk op, versterken elkaar en leren van elkaar. 
Schoolmonitor is ondersteunend aan het delen van beleid en stadia van 
schoolontwikkeling. 

Per jaar worden concrete plannen gemaakt met heldere doelen die dat jaar 
gerealiseerd gaan worden. Dit zorgt voor overzicht en geeft houvast omdat 
dan de ontwikkellijn klein gehouden kan worden. Tijdens reguliere overleg-
gen op zowel de scholen als het OMT worden de plannen en acties geëva- 
lueerd en waar nodig bijgesteld.  
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