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Onszelf uitdagen om van de gebaande paden, de brede weg, af te gaan. Want niemand is te oud
om te groeien en zeker niet om te leren.
Daarbij staat het bieden van kwaliteit in onze scholen centraal. Het verhaal van elk kind is
inspirerend en zal voor ons allen een dagelijkse bron van inspiratie zijn om het onderwijs vorm
te geven en te doen wat goed is. We willen ervoor zorgen dat we in wijsheid omgaan met de
steeds groter wordende complexiteit in de samenleving. Streven naar kansengelijkheid voor
onze kinderen vanuit een houding waarbij inclusief onderwijs, waarin de verscheidenheid en
gelijkwaardigheid van leerlingen wordt omarmd, een onderdeel is van onze kwaliteit.
Wij hebben het verlangen dit te doen vanuit onze christelijke overtuiging en willen bijbelse
principes leidend laten zijn.
Ik nodig u van harte uit om de koers van Stichting PCOHS te lezen en wens u veel groei.
Annelies van Dijk
Directeur-bestuurder
Augustus 2019
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2. Inleiding en terugblik
In de afgelopen vier jaar werd, onder de titel ‘werken aan de toekomst van kinderen’, de
focus gelegd op de mensen in de organisatie, de ontwikkeling van de kwaliteit van onderwijs
en ondersteuning en op het uitbreiden van de organisatie. Daarnaast was een doel dat de
huisvesting op orde zou zijn en dat de financiën een transparant beeld zouden geven. Deze
doelen zijn (goeddeels) behaald, een gezamenlijke prestatie die tevreden stemt.

Nu staan we aan het begin van een nieuwe

cultuur – de paden af, de toekomst in. De koers

beleidsperiode van Stichting PCOHS. Uit

van Stichting PCOHS 2019–2023 is daarin een

nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs, op

eerste stap.

het gebied van governance, bij stakeholders en
in de maatschappij - komen nieuwe ambities,

In de volgende hoofdstukken komen allereerst

doelen en ideeën voort. We hebben deze in

de missie, visie en kernwaarden van Stichting

samenwerking met onder andere personeels-

PCOHS aan de orde. In hoofdstuk 4 wordt

leden, ouders en bestuurders verwerkt in een

geschetst waar wij over vier jaar willen staan,

nieuw plan en nieuwe doelen. Een koers gericht

met de zichtbare resultaten en de belangrijkste

op groei, waarmee we van een vaste naar een

stappen daarnaartoe, alsook de belofte die wij

groeiende overtuiging komen.

daarbij aan leerlingen en ouders willen doen.

Ook voor ons als stichting geldt dat inzichten
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en plannen niet ‘vast’ zijn, maar dat we ze

De scholen hebben – in lijn met deze koers –

constant herijken naar aanleiding van onze

hun schoolplan en jaarplan geformuleerd.

eigen ervaringen en die van anderen. Kwaliteits-

Daarin beschrijven zij hoe zij in de komende

verbetering, innovatie en professionalisering

jaren - met hun maatschappelijke partners -

zijn zaken die nooit ‘af’ zijn. We stimuleren een

vorm willen geven aan het onderwijs en op

ondernemende en een op ontwikkeling gerichte

welke punten zij zich verder willen ontwikkelen.
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3. Missie en visie
Missie

beschouwelijke achtergronden. Vanuit een

tegenslag, dat zij risico’s durven nemen en zich

ontwikkeling te komen. Elk mens heeft onder-

Stichting PCOHS ziet het als opdracht om in

veilige omgeving willen we samen met de

willen blijven ontwikkelen. Wij willen graag aan

steuning nodig en kan anderen ondersteunen,

Rotterdam-Noord kwaliteit, actueel en attractief

kinderen antwoorden vinden op belangrijke

deze basis werken.

we vullen elkaar aan: als leerlingen en

onderwijs te verzorgen. Onderwijs waarmee we

levensvragen.

leerkrachten, als leerkrachten en ouders, als
Stichting PCOHS ziet haar scholen als een om-

bijdragen aan de ontwikkeling van de kinderen,

directie en bestuur. Er valt altijd meer te leren.

zodat een belangrijke basis wordt gelegd om

Visie op leren en ontwikkelen

geving waar leerlingen, ouders en personeel

straks als volwassene op een verantwoorde

De school is de unieke verzamelplaats voor leren,

met én van elkaar leren. Daarbij hanteren we

uitdagende leeromgeving. We staan open

manier in het leven te kunnen staan.

vorming en kennisoverdracht. Voor ons beperkt

de volgende uitgangspunten voor het onderwijs

voor ontwikkelingen in de maatschappij,

dit zich niet tot taal-, lees- en rekenvaardigheden.

aan onze leerlingen, maar ook voor de ontwik-

volgen nieuwe wetenschappelijke inzichten en

De basisscholen van Stichting PCOHS werken

Het leren leren, het ontwikkelen van vaardig-

keling van onze personeelsleden, de scholen en

ontvangen graag feedback van elkaar.

vanuit de protestants-christelijke levensover-

heden in de omgang met de veranderende

de gehele organisatie:

tuiging. Wezenlijk hierbij is de oriëntatie op de

wereld en nieuwe technologie, het onderzoeken

‐‐ Iedereen, jong en oud, heeft talenten en

Bijbel en met name het evangelie van Jezus

en het leren vinden van slimme oplossingen

ontwikkelpunten: we moeten allemaal leren

gekend en erkend. Veiligheid ontstaat onder

Christus als norm en uitgangspunt van denken

voor problemen horen ook bij de kennis van

omgaan met succes en met tegenslag.

meer door gelijkwaardigheid, wederkerigheid,

en handelen, waarbij we rekening houden met

vandaag. Wij vinden het daarnaast ook belangrijk

We hebben talenten te ontwikkelen en

duidelijkheid, structuur, transparantie, een

en respect hebben voor verschillende levens-

dat kinderen leren omgaan met succes en met

hindernissen te nemen om tot volledige

positieve houding en hoge verwachtingen.
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‐‐ Ontwikkeling vergt een open houding en een

‐‐ Ontwikkeling komt tot stand in een veilige
omgeving, waarin je ongeacht leeftijd wordt
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4. Onze weg naar
(onderwijs)kwaliteit
Wij zien het als onze opdracht om onze

Omdat we dit belangrijk vinden, willen we als

leerlingen te begeleiden in hun ontwikkeling

medewerkers en als stichting deze mindset ook

tot veerkrachtige en evenwichtige volwassenen,

uitstralen. We willen ons denken inzetten om

die regie nemen over hun leven en zich willen

statische patronen te doorbreken en van een

blijven ontwikkelen. We vinden het belangrijk

vaste naar een groeiende overtuiging te komen.

dat onze leerlingen een ‘growth mindset’

We laten een lerende houding zien, waarbij wij

ontwikkelen. Dat betekent dat zij de overtuiging

open staan om te leren van kinderen, ouders,

hebben dat zij ‘hun basiskwaliteiten kunnen

professionals en van elkaar. We nemen onze

ontwikkelen, door er moeite voor te doen’

eigen patronen, overtuigingen en gedrag onder

(Dweck, 2011). Ze weten dat zij groeien, leren

de loep om te komen tot blijvende groei, dit stelt

en talenten ontwikkelen door uitdaging en

ons in staat om onze onderwijskwaliteit te

inspanning.

blijven verbeteren.

We bewandelen de weg naar kwaliteit door
(ook) buiten de gebaande paden te gaan.
Deze weg is daarom nog niet helemaal in
kaart gebracht.
We nodigen je uit: Ga je mee?

De paden af, de toekomst in.
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We praten met
elkaar over onze
definitie van
kwaliteit van
onderwijs en de
door ons gewenste
resultaten.

We betrekken
ouders en leerlingen
bij dit proces.
We denken daarbij
verder dan de
wettelijke eisen en
de cognitieve vakken.

1

We denken na
over hoe we deze
resultaten zichtbaar
of meetbaar kunnen
maken.

De eigen route
naar het beste
onderwijs

We laten zien dat
we ons ontwikkelen
in de richting van
de door ons
gestelde norm.
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2023: Elke school heeft een visie op
dat wat zij ziet als goed onderwijs.
Daarbij is ook aangegeven welke
(leer-)resultaten voor leerlingen
belangrijk zijn en is er een schoolspecifieke norm gesteld.
De gewenste opbrengsten bij
leerlingen zijn breder dan alleen de
resultaten op de cognitieve vakken.
De school reflecteert jaarlijks op
de behaalde resultaten en zet op
basis van deze reflectie nieuwe
ontwikkelpunten uit.
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We denken met
leerlingen na over
hoe zij met deze
ontwikkelingen
om willen gaan en
leren hen kritisch
nadenken.

We volgen landelijke,
regionale en lokale
ontwikkelingen die
van invloed zijn op
het leven en leren
van onze leerlingen.
De vernieuwende
inzichten en innovatieve
kansen die daaruit voortkomen, zijn zichtbaar
binnen de school.

2
Nieuwe
dingen zien
en omarmen
We volgen
onderzoek over
onderwijs (weten
wat werkt) en
denken na over wat
past binnen onze
eigen visie daarop.

2023: We leren door open te staan
voor onze omgeving, de maatschappij en innovatieve ontwikkelingen. Dat betekent dat we
aantoonbaar samenwerken met
verschillende partijen in de buurt,
de stad en daarbuiten. We volgen
maatschappelijke ontwikkelingen
en anticiperen daarop. We hebben
weet van nieuwe (onderzoeks-)
inzichten en ontwikkelingen op het
gebied van onderwijs, en passen
deze toe in onze scholen.
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We stellen doelen
op leerling-,
personeels- en
organisatieniveau.

Leerlingen zijn
actief betrokken
bij de ambities
van de school.
Leerlingen zijn
actief betrokken bij
het vaststellen van
hun eigen
onderwijsdoelen.

Bij het stellen van de
ambities wordt altijd
bepaald op welk
moment we de resultaten
delen en met wie.

We reflecteren op de door
ons behaalde resultaten en
zijn daarbij niet bang voor
falen, maar zoeken met
elkaar naar oplossingen en
nieuwe mogelijkheden.
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3
Van dromen
naar doelen
2023: We werken planmatig aan
de ontwikkeling van leerlingen,
personeel, scholen en bestuur.
Dat betekent dat op alle niveaus
concrete, uitdagende doelen
worden gesteld, dat de resultaten
in beeld worden gebracht, dat
daarop wordt gereflecteerd en dat
er daarna weer nieuwe stappen in
ontwikkeling worden gezet.

1551

We begrijpen de op
groei gerichte denkstijl
en onderkennen het
belang daarvan.
We formuleren daarop
onze visie.

We analyseren in
welke mate we nu
al aan een op groei
gerichte denkstijl
werken – zowel met
leerlingen als met
het team.

4
Met het team en de
leerlingen werken we
manieren uit om de
op groei gerichte
denkstijl te ontwikkelen.
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Ik kan het
nog niet
2023: We zetten zichtbaar in op
de ontwikkeling van een ‘op groei
gerichte denkstijl’ (de overtuiging
dat je talenten slechts het startpunt zijn en je steeds kunt blijven
groeien door hard te werken en
ervaring op te doen). Dat doen we
door elkaar aan te moedigen om
uitdagingen aan te gaan, om
fouten te maken, om niet op te
geven als iets moeilijk is of tegenzit,
om voor sommige dingen hard te
werken. We benoemen en belonen
inzet en lef in leren.
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We vragen ouders
in hoeverre zij zich
betrokken voelen bij
het onderwijs aan
hun kind.

5
We stellen voor
onszelf vast hoe we
de belangen en de
plek van ouders en
leerlingen in het
onderwijsproces
concreter kunnen
maken.
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Onderwijs
maak je samen
2023: Ouders zijn betrokken bij de
ontwikkeling van hun kind(eren)
op school. Zij voelen zich serieus
genomen als ouder(s) in de
gesprekken met leerkrachten – hun
mening doet er toe. We zoeken
binnen onze visie en de kaders met
hen naar mogelijkheden.

1991

We definiëren met
onze samenwerkingspartners
wat voor ons een
constructieve en
proactieve
verbinding is.

We gaan na in hoeverre
onze samenwerkingspartners tevreden
zijn over de huidige
samenwerking en
formuleren op basis
daarvan verbeterpunten.

6
Samenwerken
doe je
niet alleen

We analyseren ons
huidige netwerk van
partners en denken
na over nieuwe
mogelijkheden tot
samenwerking: lokaal,
landelijk en
internationaal.
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2023: We hebben een proactieve
en constructieve houding met
onze partners en nemen onze
verantwoordelijkheid in de
maatschappij dichtbij en ver weg.
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We formuleren een visie
op duurzaamheid en
toekomstbestendigheid
van onze gebouwen en
de manier waarop wij
met materialen, energie
en afval willen omgaan.

We analyseren de
huidige staat van de
gebouwen en materialen
(en onze werkwijze)
op duurzaamheid en
toekomstbestendigheid.

7
Op basis van deze analyse
en onze financiële
mogelijkheden wordt
een plan tot ontwikkeling
voor de komende jaren
opgesteld.

Verbeter de
wereld, begin
op school
2023: We hebben een visie
ontwikkeld op duurzaamheid en
toekomstbestendigheid van onze
gebouwen en de manier waarop
wij met materialen, energie en afval
willen omgaan. Binnen deze visie
zijn de eerste stappen gezet.
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5. Omgevingsanalyse (kansen en
bedreigingen in dit toekomstbeeld)
Er zijn een aantal kansen en risico’s waarneembaar in ons streven naar de gewenste resultaten
(zowel intern als extern). Onderstaand daarvan een schematische weergave. Hiernaast wordt
een korte toelichting gegeven.

Intern:
Kansen

- Stichting is
gewilde werkgever
voor onderwijspersoneel
- Ruim voldoende
financiële reserves
- Goede onderwijsresultaten

- De scholen staan goed bekend

- Vaststaande overtuigingen
- Bestuursmodel recent gewijzigd

Intern
Risico’s
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- Beleid, uitgangspunten,
afspraken, procedures
onvoldoende vastgelegd
en geborgd
- Taken, bevoegdheden
en verantwoordelijkheden niet
duidelijk

Extern:
Kansen

- Goede samenwerking
met partners in de regio
- Veranderend inspectietoezicht:
Op bestuursniveau en met
meer ruimte voor eigen
definitie onderwijskwaliteit

- Hoge onderwijskwaliteit
borgen met krapte op de
onderwijsarbeidsmarkt
- Grillig en onvoorspelbaar
beleid van de gemeente
op het gebied van
subsidieverstrekking
en huisvesting

Extern:
Risico’s

Kansen:
• Ruim voldoende financiële reserves: De financiële
situatie van Stichting PCOHS is goed. De financiële
buffer is groot in verhouding met de leerlingaantallen. Het is goed ons bewust te zijn van de
verantwoordelijkheid die we hebben met
betrekking tot de inzet van de gelden ten behoeve
van de leerlingen. We streven ernaar te doen wat
begroot wordt: Processen rondom financiën
moeten ingericht zijn op zo’n manier dat we ermee
bereiken wat we ons voornemen, ten behoeve van
goed onderwijs aan leerlingen.
• Goede onderwijsresultaten: De resultaten van de
scholen zijn voldoende ten opzichte van de
inspectienorm.
• De scholen staan goed bekend in de wijk en
in de stad.
Risico’s:
• Vaststaande overtuigingen: veel medewerkers
vinden dat het goed is zoals het gaat en zoals de
organisatie en processen zijn ingericht. Dat maakt
dat we minder open staan voor nieuwe ontwikkelingen en nieuwe inzichten. We zijn nu gericht op
handhaven, maar willen naar een nieuwe werkwijze waarbij we voortbouwen op dat wat goed is.
De cultuurverandering in het naar buiten en op
ontwikkeling gericht zijn, is in gang gezet, maar
kost tijd.
• Het bestuursmodel wordt gewijzigd naar een
Raad van Toezichtmodel (per 1 januari 2020). Dat
betekent dat het bestuur tijd nodig heeft om zich
in deze rol te ontwikkelen.
• Beleid, uitgangspunten, afspraken en procedures
zijn op alle beleidsterreinen onvoldoende

vastgelegd en geborgd. In de komende
beleidsperiode moet op dat gebied een
inhaalslag plaatsvinden.
• Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
zijn niet duidelijk genoeg, waardoor er onvoldoende
eigenaarschap lijkt te zijn.
Extern
Kansen:
• Mensen willen graag bij Stichting PCOHS werken.
• Er is een goede samenwerking met externe
partners in de regio, zoals de schoolbesturen in de
stad, het samenwerkingsverband, het Christelijk
Voortgezet Onderwijs en Hogeschool Inholland.
De PCOHS-scholen zijn in beeld en denken mee
op lokaal niveau.
• Veranderd inspectietoezicht: De inspectie ziet toe
op onderwijskwaliteit via het bestuur. Dat betekent dat het bestuur op de hoogte moet zijn van
de onderwijskwaliteit op de scholen en daarop ook
wordt aangesproken. Dit biedt kansen tot meer
eenduidigheid in kwaliteitsdenken. Verder biedt
de inspectie in het toezichtskader 2017 meer ruimte
voor een schoolspecifieke definitie van onderwijskwaliteit.
Risico’s:
• Stichting PCOHS wil de hoge kwaliteit van de
scholen vasthouden, maar heeft te maken met
de krapte op de onderwijsarbeidsmarkt.
• Grilligheid en onvoorspelbaarheid van de keuzes
die de gemeente maakt op het gebied van
subsidies en huisvesting: We zijn hierin afhankelijk
van de gemeente en hebben beperkt invloed op
hun beleid.
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