
Plan van aanpak
Op weg naar 2023



Samen zijn 
wij de 
Laurentius 
Stichting!



Ik groei en ik bloei
Op mijn eigen manier
Met oog voor de ander
En met veel plezier
Ik sta klaar om te delen
Wat ik weet, wat ik kan
En als ik iets nieuws ontdek
Help jij me dan?



Wat gaan wij de 
komende jaren doen?

Op wie 
zit de wereld 
te wachten?

Wat 
hebben onze 
leerlingen en 

collega’s 
nodig? 

Hoe 
doen we het 

goede, op 
de goede 
manier?

Wat 
verwachten 

we van 
elkaar?



•

• Toekomstgericht onderwijs

• Eigenaarschap

• Strategisch kwaliteitsmanagement

• Strategisch HRM

• Ouderbetrokkenheid

• Aansluiting onderwijs en opvang

• Duurzame schoolomgeving

• Financieel gezond

• Effectieve inzet ict

• Sterke identiteit

• Effectieve communicatie

11 thema’s



Wat zien we in 2023?

• Ons onderwijs sluit aan bij de tijdgeest en omgeving

• Wij geven leerlingen naast cognitieve vakken ook andere bagage mee

• Onze visie op leren: kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming

• Leerlingen gaan goed voorbereid naar de middelbare school, leren voor het leven

Hoe pakken we dat aan?

• Onze stichting faciliteert scholen die een eigentijds en toekomstbestendig curriculum ontwikkelen

• Wij leren van andere stichtingen en andere scholen

• Wij volgen trendsetters en onderzoekers, nemen deel aan projecten 

• Wij leggen verbindingen met lerarentekort, werkdruk, passend onderwijs, ict, kinderopvang en huisvesting

Samenwerken, zelfstandigheid, kritisch 
denken, kortom: alle 21e-eeuwse vaardigheden 
bepalen net zo zeer de kwaliteit van het 
onderwijs als taal en rekenen

1 | Toekomstgericht onderwijs



Wat hebben we daarvoor nodig?

• Begeleiding van de kerngroep onderwijs en beleidsmedewerker onderwijs en kwaliteit

• Samenwerking met de kerngroep personeel, ict, onderwijs-opvang en materieel

• Kijken bij, en leren van elkaar over nieuwe onderwijsvormen

• Laurentius leert als platform voor kennisdeling over toekomstgericht onderwijs

• Structureel onderdeel laten zijn van (directie)bijeenkomsten, intern en extern

• Lef om te experimenteren met nieuwe vormen van onderwijs

• Scholen koppelen, leren van vergelijkbare concepten en ontwikkelingen

• Opleiden in de school koppelen aan onderwijsontwikkelingen

• Iedereen op school verandert mee

• Volgen van landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen over toekomstgericht onderwijs

• Samenwerking met universiteiten, hogescholen en kennisinstituten

1 | Toekomstgericht onderwijs



Wat zien we in 2023?

• Wij werken allemaal samen op basis van gemeenschappelijke doelen 

• Wij voelen ons verantwoordelijk, geven een ander regie en nemen zelf de regie

• Elke school maakt duidelijk wat men van directie, teamleden, leerlingen, ouders en andere betrokkenen verwacht 

• Iedereen voelt zich verantwoordelijk voor het eigen leerproces op basis van willen, weten en kunnen

Hoe pakken we dat aan?

• 2019-2020: wij geven betekenis aan het begrip eigenaarschap op bovenschools niveau. Elke school onderzoekt wat 
eigenaarschap inhoudt, hoe het zichtbaar te maken is, wat voorwaarden zijn en wat ieders rol is. We werken een 
meerjarig plan van aanpak (PvA) uit. We doen een nulmeting hoe eigenaarschap door teams beleefd wordt

• 2020-2022: uitvoeren en monitoren PvA

• 2022-2023: evalueren en borgen aanpak plus vooruitkijken; herhalen meting hoe teams eigenaarschap beleven

2 | Eigenaarschap

Leerlingen zeggen: ‘Leer het me, leg het me 
uit en geef me kennis om de problemen van 
de wereld op te lossen. Want wij zijn uniek, 
maar onze wereld ook’



Wat hebben we daarvoor nodig?

• Meerjarig PvA eigenaarschap

• Begeleiding van de kerngroep onderwijs en beleidsmedewerker onderwijs en kwaliteit

• Structureel onderdeel laten zijn van (directie)bijeenkomsten, in- en extern, en Laurentius leert 

• Vertrouwen geven en hebben in elkaar als schoolleider, team, ouders, leerlingen, CvB, GMR en RvT

• (Zelf)vertrouwen stimuleren als basis voor samenwerking en autonomie

• Gesprek over onze kernwaarden

2 | Eigenaarschap



Wat zien we in 2023?

• Wij werken volgens het beleidsplan strategisch kwaliteitsmanagement 

• Wij zijn met elkaar in gesprek over: doen we de goede dingen? Doen we de goede dingen goed? Hoe weten we dat? 

Vinden anderen dat ook? En wat gaan we nu doen? 

Hoe pakken we dat aan?

• 2019-2020: nulmeting bovenschools en op scholen aan de hand van kwaliteitsmatrix, uitmondend in een meerjarig PvA. 

Verkenning waar onze kwaliteitszorg staat m.b.v. PO-Raad

• 2020-2021: scholen in dezelfde ontwikkelfase werken samen aan kwaliteitsmanagement. Ook bestuur versterkt het 

kwaliteitsmanagement en overweegt bestuurlijke visitatie. Voorbereiding en uitvoering bestuurstoezicht door Inspectie

• 2021-2022: tussenmeting bovenschools en op scholen, resulterend in bijgesteld PvA; hierbij worden aandachtspunten uit 

inspectietoezicht meegenomen

• 2022-2023: afronding en vooruit kijken

3 | Strategisch kwaliteitsmanagement

We investeren in het ontwikkelen van 
leerkrachtvaardigheden: hoe krijg ik mijn 
leerling betrokken? Hoe stel ik doelen en 
wat zijn hierin succescriteria?



Wat hebben we daarvoor nodig?

• Implementatie beleidsplan strategisch kwaliteitsmanagement door een meerjarig PvA

• Begeleiding van de kerngroep onderwijs en beleidsmedewerker onderwijs en kwaliteit

• Begeleiding van de PO-Raad

• Structureel onderdeel laten zijn van (directie)bijeenkomsten, in- en extern, en Laurentius leert 

• Betrokkenheid en duidelijke rolverdeling schoolleider, team, ouders, leerlingen, CvB, GMR en RvT

• Monitoring CvB in managementgesprekken met schoolleiders

• Data, quick scan, in- en externe audits en bestuurlijke visitatie

• Volgen van en aansluiten bij ontwikkelingen strategisch kwaliteitsmanagement via de PO-Raad

• Gezamenlijk voorbereiden bestuurlijke visitatie en bestuurlijk toezicht door de Inspectie

3 | Strategisch kwaliteitsmanagement



Wat zien we in 2023?

• Wij hebben voldoende goede leerkrachten, directieleden en ondersteunend 
personeel die toekomstgericht onderwijs vormgeven en onze kernwaarden uitdragen

• Wij werken samen met partners in de kinder- en buitenschoolse opvang

• Wij voelen ons eigenaar van het onderwijs dat wij geven, blijven in ontwikkeling en hebben plezier in ons werk  

Hoe pakken we dat aan?

• Laurentius leert vervult een verbindende rol wat betreft scholing en delen van kennis 

• We zoeken naar effectieve manieren van werving en creatieve oplossingen om het lerarentekort het hoofd te bieden 

• We hebben een goede samenwerking met pabo’s en mbo-opleidingen. Al onze scholen zijn opleidingsscholen 

• We stimuleren de verdere ontwikkeling van collega’s. Wij gebruiken Coo7 voor onze gesprekkencyclus

• We zetten in op sterke schoolleiders en wat daarvoor nodig is

• Boven alles staat werkplezier centraal

4 | Strategisch HRM

Directe collega’s vangen me heel goed op. 
Als zij-instromer leren ze ook van mij. 
Afstemming is het belangrijkste: wat zijn 
de wederzijdse verwachtingen?



Wat hebben we daarvoor nodig?

• Profiel leerkracht rekening houdend met toekomstgericht onderwijs, lerarentekort, werkdruk en ict

• Begeleiding van de kerngroep personeel en het HRM-stafteam

• Samenwerking met kerngroep onderwijs en kerngroep ict

• Faciliteren van een coördinator Laurentius leert en een coördinator opleidingsschool

• Meerjarig PvA verdere uitbouw Laurentius leert, specifieke aandacht voor netwerken van specialisten

• Samenwerkingsafspraken pabo’s en ROC’s

• PvA en voldoende capaciteit op scholen om stagiaires, zij-instromers, starters en andere instromers te begeleiden

• Verdere implementatie Coo7-gesprekkencyclus (waarderende en ontwikkelingsgerichte gesprekken)

• Ervaringen over lerarentekort en werving delen in landelijke, regionale en lokale netwerken

• Handboek startende directeuren en handboek andere starters

• Aandacht voor terugdringen verzuim en het creëren van plezierige werkomstandigheden

• Verkennen van nieuwe mogelijkheden om personeel te helpen fit en vitaal te blijven

4 | Strategisch HRM



Wat zien we in 2023?

• Wij gaan proactief en zelfbewust met ouders van leerlingen om, samenwerken staat centraal 

• Onze scholen en ouders delen en zoeken samen naar nieuwe informatie t.b.v. de ontwikkeling van het kind, de 
leerling staat centraal

• Het is duidelijk wat de school van de ouders kan verwachten en andersom

Hoe pakken we dat aan?

• Onze stichting en scholen ontwikkelen een visie op de samenwerking met ouders en voeren deze uit

• We delen goede voorbeelden met elkaar

• Onze stichting en scholen communiceren op een effectieve wijze met ouders

• We bespreken voorbeelden waarin de samenwerking minder goed is verlopen en wat we daarvan kunnen leren 

5 | Ouderbetrokkenheid

Als ouder ben ik de eerst verantwoordelijke 
voor het welzijn van mijn dochter. Logisch dat 
ik geïnteresseerd ben om mee te denken over 
zoiets belangrijks als haar basisschool



Wat hebben we daarvoor nodig?

• Een werkgroep op bovenschools niveau die zich buigt over ouderbetrokkenheid

• Ontwikkeling van een beleidskader en meerjarig PvA voor scholen en stichting over de samenwerking met ouders

• Het betrekken van teams en ouders bij deze ontwikkeling

• Agendering op het directieoverleg, scholing via Laurentius leert en teamscholing

5 | Ouderbetrokkenheid



Wat zien we in 2023?

• Onze scholen werken samen met kinderopvang tot 4 jaar, met buitenschoolse en tussenschoolse opvang

• Onze samenwerking is gericht op één pedagogisch klimaat, afgestemde inhoudelijke programma’s en personeel dat 
zowel op school als in de opvang werkt

• We zorgen voor een warme overdracht als kinderen van school naar de opvang gaan en andersom

Hoe pakken we dat aan?

• Onze scholen zoeken waar mogelijk (een) opvangpartner(s) die inhoudelijk willen samenwerken o.g.v. een 
doorgaande leerlijn en sociaal-emotionele ontwikkeling 

• We verkennen de mogelijkheden van personeel dat zowel werkt bij de opvang als op school

• We wisselen ervaringen uit binnen onze stichting en met kinderopvangorganisaties en andere onderwijsstichtingen

• We volgen de landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen op dit terrein en gaan daar proactief mee om

6 | Aansluiting onderwijs en opvang

Scholen bieden steeds meer een totaalpakket 
van voor-, tussen- en naschoolse opvang. 
Dat zorgt voor een doorgaande ontwikkellijn 
en één pedagogisch klimaat. Dan weten 
kinderen wat er van hen verwacht wordt



Wat hebben we daarvoor nodig?

• Richtinggevende uitspraken van CvB en RvT over samenwerking onderwijs en opvang

• Beleidsnotitie hoe we de aansluiting onderwijs en opvang als stichting en op onze scholen willen realiseren: 

organisatorisch, gebouwelijk, inhoudelijk, financieel en op personeelsvlak

• Benutten van kansen en mogelijkheden die zich voordoen (denk aan nieuwbouw of leegstaande lokalen)

• Begeleiding van de kerngroep onderwijs-opvang, facilitair manager en bestuurssecretaris

• Goede voorbeelden delen tussen scholen in directieoverleg en opleidingsmogelijkheden binnen Laurentius leert

• Gezamenlijke bijeenkomsten en collegiale consultatie van teamleden en opvangmedewerkers op school

• Opvangpartners worden als gelijkwaardige partners voor onze scholen en de stichting gezien

6 | Aansluiting onderwijs en opvang



Wat zien we in 2023?

• Wij doen al het mogelijke om onze scholen duurzaam te huisvesten, zowel aanpassingen in bestaande bouw als nieuwbouw

• Wij gaan op een duurzame manier om met onze schoolomgeving. Denk aan groene speelpleinen, schooltuintjes, 
afvalscheiding, energiebesparing, consuminderen en gebruik van duurzame materialen 

• We volgen de ontwikkelingen in de wijken en gemeenten waar onze scholen staan en sluiten daar zo goed mogelijk op aan

• We bekijken wat het lerarentekort, passend onderwijs, samenwerking kinderopvang en ict voor de huisvesting betekenen

Hoe pakken we dat aan?

• We maken iedereen bewust van duurzaamheid, van leerlingen, ouders en leerkrachten tot het stafbureau

• We delen goede voorbeelden, hoe klein ze soms ook zijn

• We wijzen elkaar op zaken die op een meer duurzame manier vormgegeven kunnen worden

• We hebben zicht op ontwikkelingen, maatschappelijk en in de buurten van onze scholen, die ons onderwijs raken

7 | Duurzame schoolomgeving

De Cornelis Musius is de eerste energieneutrale
school. Veel licht, veel groen, veel ruimte. Want 
de ziel moet er weer in. Een school moet je 
welkom heten!



Wat hebben we daarvoor nodig?

• Duurzaamheid als standaard voorwaarde bij de (ver)bouw van onze scholen en onze aanbestedingen

• Teams die duurzaamheid terug laten keren in de onderwijsprogramma’s en bespreken met leerlingen en ouders

• Ondersteuning van de kerngroep materieel en het facilitaire stafteam

• Een stafbureau dat onderzoekt waar winst op het vlak van duurzaamheid mogelijk is

• Subsidies en andere mogelijkheden benutten voor meer duurzame gebouwen, schoolomgevingen en schoolmaterialen

• Aansluiting bij ontwikkelingen die spelen in wijken en gemeenten waar onze scholen staan

• Aansluiting bij ontwikkelingen als het lerarentekort, passend onderwijs, samenwerking kinderopvang en ict

7 - Duurzame schoolomgeving



Wat zien we in 2023?

• Onze stichting en scholen zijn financieel gezond. Elke schoolbegroting is sluitend, of er zijn afspraken gemaakt om tot een 
sluitende begroting te komen

• Wij zorgen ervoor dat de inkomsten zoveel mogelijk ten goede komen aan de scholen 

• Wij hebben met elkaar afgesproken welk deel van de inkomsten beschikbaar is voor het stafbureau

• We beleggen een aantal zaken bovenschools om schaalvoordeel te realiseren

• Wij benutten zoveel mogelijk landelijke, regionale en lokale subsidies

• We maken scherpe afwegingen bij de inhuur van externen op school- of bovenschools niveau

• Bij nieuwe plannen nemen we altijd de financiële vertaling mee

8 | Financieel gezond
Schoolleiders runnen hun eigen toko, maar hoe 
ben je eigenlijk eigenaar van je eigen begroting, 
hoe ga je om met de beschikbare middelen?



Hoe pakken we dat aan?

• Wij bespreken de (meerjaren)begroting bovenschools en op schoolniveau plus het bestuursverslag, inclusief jaarrekening. 
We hebben aandacht voor de vermogenspositie van de stichting en haar scholen

• Wij voldoen aan de kengetallen van het financieel continuïteitstoezicht

• We maken een investeringsplan en proactief beleid op de groei of krimp van de stichting en haar scholen

• We volgen de ontwikkelingen in leerlingaantallen nauwgezet

• We delen mogelijkheden om subsidies aan te vragen en te verantwoorden

• We reageren alert op veranderingen in de (rijks)bekostiging

• We zorgen er met de vrijwillige ouderbijdrage voor dat alle leerlingen aan schoolactiviteiten kunnen meedoen

8 | Financieel gezond



Wat hebben we daarvoor nodig?

• Adviserende rol kerngroep financieel en nauwe betrokkenheid controller en bestuurssecretaris

• CvB en schoolleiders die financieel in control zijn; indien nodig financiële training schoolleiders en stafbureau

• Actueel financieel beleidskader, inclusief afspraken over afdracht bovenschools en investeringsplan

• Beleidskader groei of krimp van de stichting en haar scholen plus afspraken over leerlingaantallen per school

• Beleid hoe om te gaan met de vrijwillige ouderbijdrage op onze scholen

• Samenwerking auditcommissie en remuneratiecommissie RvT

8 | Financieel gezond



Wat zien we in 2023?

• Onze stichting en scholen hebben een goed werkende ict-infrastructuur

• We zien digitaalvaardige en mediawijze leerlingen en personeelsleden

• Onze leerlingen ervaren inspirerende leeromgevingen en lesactiviteiten met de inzet van ict

• We benutten ict om toekomstgericht onderwijs vorm te geven en eigenaarschap te versterken

Hoe pakken we dat aan?

• We verbeteren en houden onze ict-infrastructuur up-to-date

• Alle scholen hebben een ict-coach die leerkrachten bewust houdt van het goed en veilig gebruiken van ict

• We creëren inspirerende leeromgevingen met ict en bevorderen innovatieve ideeën op onze scholen

9 | Effectieve inzet ict

Ik kan in één oogopslag zien hoe reken-
opdrachten gemaakt zijn. Daar waar uitval 
is, geef ik instructie. Ik zie mezelf meer als 
begeleider dan als leerkracht



Wat hebben we daarvoor nodig?

• Begeleiding van de kerngroep ict, beleidsmedewerker ict, office 365 coaches en ict-coaches scholen

• Samenwerking met kerngroep onderwijs, personeel en materieel

• Netwerkbijeenkomsten ict-coaches scholen via Laurentius leert

• Office 365 gebruiken om inspirerende inzet van ict met elkaar te delen

• Ontwikkeling van een standaard voor digitaalvaardige en mediawijze leerkrachten

• Ontwikkeling van een kijkwijzer voor goede lesactiviteiten met inzet van ict

• Scholing leerkrachten via Laurentius leert, collegiale consultatie en teamtrainingen over ict in relatie tot 

toekomstgericht onderwijs

9 | Effectieve inzet ict



Wat zien we in 2023?

• Wij hebben de kernwaarden verinnerlijkt en deze zijn zichtbaar in onze onderwijspraktijk en communicatieve uitingen

• Wij zijn zelfbewust en kunnen concreet en vrijmoedig woorden geven aan en handelen naar de identiteit van onze 

stichting en scholen

Hoe pakken we dat aan?

• Schoolleiders wisselen ervaringen uit voor het verder aanwakkeren van het bewustzijn over de betekenis en praktische 

invulling van onze kernwaarden. Dit staat ook centraal in de bijeenkomsten van de identiteitscoördinatoren op alle 

scholen 

• We vergroten de kennis van de katholieke traditie

• Ons e-magazine Sprekend Laurentius is een boegbeeld van onze identiteit evenals de website en andere communicatieve 

uitingen op stichtings- en schoolniveau

10 | Sterke identiteit

Vaak willen we te snel, maar je moet de ruimte 
en rust nemen. Op school zit ik altijd met mijn 
team in dezelfde context, maar als je iets anders 
wilt, moet je ook iets anders gaan doen



Wat hebben we daarvoor nodig?

• Begeleiding van de kerngroep identiteit, beleidsmedewerker identiteit en identiteitscoördinatoren scholen

• Schoolleider en identiteitscoördinator die samen optrekken rond identiteitsvraagstukken op school

• Creëren van randvoorwaarden en ontwikkelen van communicatieve vaardigheden voor het voeren van het gesprek over 

identiteit

• Jaarlijkse deelname schoolleiders en leerkrachten aan Teachers 4 Teachers

• Deelname beleidsmedewerker identiteit aan landelijke gespreksplatforms over identiteit

• Vieringen, acties goede doelen en inzet methode levensbeschouwing op school

10 | Sterke identiteit



Wat zien we in 2023?

• Wij tonen op onze websites en (sociale) media waar we voor staan 

• Wij brengen onze verhalen via Sprekend Laurentius in beeld. Onze kernwaarden zijn hierbij leidend 

• Al onze scholen gebruiken Social Schools om te communiceren met ouders 

• Alle geledingen binnen de stichting gebruiken Office 365 als intern communicatieplatform, inclusief de leerlingen 

• We nemen bij dit alles de AVG in acht

Hoe pakken we dat aan?

• We wisselen ervaringen en goede praktijken uit rond onze websites en de inzet van (sociale) media. We geven elkaar het goede voorbeeld

• We monitoren het gebruik van Social Schools en Office 365 en maken een actieplan indien nodig

• We ontwikkelen ons e-magazine Sprekend Laurentius verder

• We sluiten aan bij ontwikkelingen die de AVG betreffen

11 | Effectieve communicatie

Op SharePoint heb ik een pagina met 
infographics gemaakt waar de kijker 
in één oogopslag kan zien hoe je een 
bepaalde handeling moet uitvoeren



Wat hebben we daarvoor nodig?

• Begeleiding van de beleidsmedewerker ict, office 365 coach, functionaris AVG en kerngroep ict

• Afstemming met beleidsmedewerker en kerngroep identiteit

• Websites bovenschools en op schoolniveau verder ontwikkelen en up-to-date houden

• Samen onderzoeken en delen van mogelijkheden inzet (sociale) media

• Speciale aandacht voor communicatie Laurentius leert, Laurentius werkt en Laurentius innoveert

• Verder ontwikkelen van toepassingen Sprekend Laurentius, Social Schools en Office 365

• Handboek AVG en monitoring gebruik van dit handboek

11 | Effectieve communicatie



We hebben nu een PvA bij ons strategisch beleidsplan Op weg 
naar 2023. Daarnaast haken de scholen met hun vierjarige 
schoolplan aan bij dit strategische beleidsplan.

De volgende stap is het jaarplan, zowel op bovenschools als op 
schoolniveau. En ook de kerngroepen onderwijs, personeel, 
financieel, materieel, ict, identiteit en onderwijs-opvang maken 
hun eigen jaarplan. 

Zo werken wij samen aan wat we in 2023 bereikt willen hebben. 
We nodigen je van harte uit om hier de komende jaren aan bij te 
dragen!

De volgende stap: het jaarplan



Samen zijn wij de Laurentius Stichting! 

Samen Groei Plezier Eigen

ToekomstgerichtOpenEigenaarschap
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