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Voorwoord 

In maart 2018 is de voorbereiding gestart voor het strategisch beleidsplan van Stichting SOM voor de periode 

2019-2023. 

 

De uitdagingen en kansen willen we met dit plan beschrijven, afgezet tegen mogelijke belemmeringen en risico’s. 

Het onderwijs is bij Stichting SOM voortdurend in ontwikkeling, zoals de digitalisering, de aandacht voor passend 

onderwijs en onderwijs voor meer- en hoogbegaafden.  

 

Er is veel draagvlak gebleken voor de ambities en doelstellingen die in de voorgaande beleidsperiode gerealiseerd 

zijn. Stichting SOM is krachtig gebleken en biedt als stichting optimale kansen voor goed onderwijs en goede 

werkgelegenheid. Het samenwerken met partners zal in eerste instantie worden ingegeven door versterking van 

inhoud van het primaire proces (IKC en specialismen) en op basis van efficiency (bestuurskantoor). 

 

Graag wil Stichting SOM met alle betrokkenen realiseren waar we voor staan: het geven van goed onderwijs. 

Verwachtingsvol en met vertrouwen gaan we de nieuwe periode 2019-2023 dan ook tegemoet. 

 

Algemeen directeur / bestuurder 

L.L.M. Soffers 
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Inleiding 

Goed onderwijs, onze speerpunten 

Stichting SOM heeft als doel om de scholen onder haar bestuur door onderlinge samenwerking op gebied van 

organisatie en onderwijsinhoud te versterken. De kwaliteit van het onderwijs voor leerlingen moet op een 

hoogstaand niveau zijn, dat zijn we verplicht aan onze omgeving als maatschappelijk instituut. Leerlingen moeten 

met plezier naar school kunnen gaan. 

 

Ons streven is dan ook om leerlingen op een passende wijze onderwijs te geven. Leerlingen die extra 

ondersteuning nodig hebben en ook leerlingen die excelleren, krijgen dat met structuur en op maat. De talenten 

die ieder kind heeft, dienen optimaal ondersteund te worden; samenwerking met peutergroepen,  kinderopvang 

en andere organisaties is dan ook een speerpunt voor Stichting SOM. Dit geheel willen we ontwikkelen op  

cognitief en sociaal emotioneel vlak. 

  

Kernwaarden van het openbaar onderwijs  

Wat kenmerkt het openbaar onderwijs? 

► Iedereen welkom 

De openbare en algemeen toegankelijke school staat open voor alle leerlingen. Er wordt geen onderscheid 

gemaakt op grond van levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele 

geaardheid. 

► Iedereen benoembaar 

Benoembaarheid op de openbare en algemeen toegankelijke school staat open voor iedereen. Er wordt ook 

voor personeelsleden geen onderscheid gemaakt op grond van levensovertuiging, godsdienst, politieke 

gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid. 

► Wederzijds respect 

De openbare en algemeen toegankelijke school houdt rekening met en gaat uit van wederzijds respect voor 

de levensovertuiging van leerlingen, ouders en personeel. 

► Waarden en normen 

De openbare en algemeen toegankelijke school besteedt actief aandacht aan diverse waarden en normen. 

Dit heeft betrekking op de levensbeschouwelijke, godsdienstige en maatschappelijke diversiteit. 

► Van en voor de samenwerking 

De openbare en algemeen toegankelijke school is van en voor de samenleving. Dit betekent dat ouders, 

leerlingen en personeelsleden actief worden betrokken bij besluitvorming. 

► Levensbeschouwing en godsdienst 

De openbare school biedt ruimte voor en gelegenheid tot het geven en volgen van levensbeschouwelijk 

vormingsonderwijs of godsdienstonderwijs. 

 

► Actief burgerschap 

De toekomst van de kinderen ligt niet in de school, maar juist in de samenleving buiten de school. Daarom 

bereiden we onze leerlingen voor op de samenleving en het ‘echte leven’. Scholen gebruiken methodes voor 

wereldoriëntatie waarin thema’s uit geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek naar voren komen. 

Tijdens de wereldoriëntatie lessen en projecten leren de kinderen zelf oplossingen bedenken en samen te 

werken.  
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We besteden veel aandacht aan cultuur, waar we leerlingen met diverse facetten hiervan kennis laten maken. 

Scholen zetten methodes in op het gebied van sociaal emotioneel ontwikkeling om sociale interactie te 

bevorderen, uit te nodigen tot kritische meningsvorming en aandacht te besteden conflicthantering. 

Methodes zijn gericht op het ontwikkelen van eigen identiteit, bevorderen van democratie en participatie in 

de maatschappij. 
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Doel van het strategisch beleidsplan  

Het doel van het strategisch beleidsplan is: 

► voor het bestuur: toetssteen om te zien hoe wordt omgegaan met onze maatschappelijke opdracht voor 

onderwijs en opvoeding aan leerlingen van 4 tot 13 jaar en hoe Stichting SOM omgaat met de middelen die 

wij als maatschappelijke organisatie krijgen toebedeeld. Tevens is het een sturingsinstrument op strategisch 

niveau; 

► voor het management: een integraal sturingsinstrument voor alle belangrijke bedrijfsprocessen binnen de 

organisatie, tevens  het kader voor het maken van schoolbeleid en realiseren van het schoolplan. Het is tevens 

een afstemmingsdocument voor de samenwerking binnen Stichting SOM op bovenschools- en schoolniveau 

en de basis voor de keuzes die in dat kader gemaakt moeten worden bij de verdeling van mensen en 

middelen; 

► voor het personeel: een verantwoordingsdocument voor de keuzes die het bestuur en management maken. 

Hierdoor worden de  doelen, inhoud en omstandigheden van de eigen taken in een breder perspectief gezet; 

► voor de externe partners: een verantwoordingsdocument voor de keuzes die Stichting SOM maakt; de relatie 

met de doelen van de organisatie en haar maatschappelijke opdracht. 
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Missie en Visie van Stichting SOM  

Een concept op weg naar verdere professionalisering 

Om te komen tot een heldere visie voor de toekomst dienen onderstaande vragen te worden beantwoord: 

- Wie zijn wij? 

- Wat willen wij ? 

- Hoe kunnen wij dit bereiken? 

Deze vragen spelen tegen de achtergrond van professionalisering, herkenbaarheid en onderscheidend vermogen 

van Stichting SOM in het basisonderwijs in Zuidwest Nederland. 

De identiteit van Stichting SOM vindt haar oorsprong in de kernwaarden die het (al dan niet bewust) hanteert. 

Deze geven richting aan onze keuzes en handelingen en geven antwoord op de vraag hoe Stichting SOM zich in 

de toekomst wenst te ontwikkelen en te gedragen.  

Dit alles conform de missie van Stichting SOM: SAMEN ONDERWIJS MAKEN. 

 

Wie zijn wij?  

Dit wordt duidelijk aan de hand van de volgende kernwaarden: 

► Openbaar onderwijs  

Openbaar onderwijs staat open voor iedereen met respect voor ieders culturele en/of 

levensbeschouwelijke achtergrond. 

► Saamhorigheid  

Saamhorigheid is het uitgangspunt van handelen. 

► Openheid  

Openheid is er naar alle in- en externe participanten over bedrijfsvoering en schoolprestaties. 

► Integriteit 

Integriteit houdt onder meer in, dat iedereen binnen de organisatie van Stichting SOM gemaakte afspraken 

nakomt. 

► Pluriformiteit  

Pluriformiteit binnen Stichting SOM kenmerkt zich door eenheid in verscheidenheid. De scholen behouden 

en ontwikkelen hun eigen profiel binnen de SOM-kaders, afgestemd op het eigen werkgebied.  

► Kwaliteit  

Kwaliteit van het onderwijs, verzorgd door Stichting SOM, wordt bepaald door de deskundigheid van 

personeel, organisatie en infrastructuur. 

 

Wat willen wij? 

Wat wij willen blijkt uit de visie van Stichting SOM: 

- Stichting SOM heeft voor leerlingen van 4 tot en met 13 jaar in haar verzorgingsgebied een school, waarop 

met behulp van moderne middelen wordt gewerkt aan zijn of haar cognitieve en sociaal-emotionele 

ontwikkeling.  

- Stichting SOM streeft in al haar activiteiten naar een goede mate van zelfstandigheid en creativiteit van alle 

aan haar toevertrouwde leerlingen. 

- Het stichten en in stand houden van openbare basisscholen in haar verzorgingsgebied. 

- Het handhaven van het aanbod van openbaar onderwijs in alle betrokken gemeenten. 

- Het handhaven van een solide financieel fundament onder de stichting om de gestelde doelen te kunnen 

realiseren. 
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- Het tot stand brengen van samenwerkingsvormen die het de stichting mogelijk maakt haar positie te 

versterken. 

- Het leveren van een bijdrage aan het lokaal onderwijsbeleid in haar verzorgingsgebied. 

- Het stimuleren van sportieve en culturele activiteiten voor alle leerlingen. 

- De brede ontwikkeling van leerlingen stimuleren, waar integrale kindcentra (IKC) aan bijdragen. Er wordt 

visie ontwikkeld over dagarrangementen. 

 

Hoe kunnen wij dit bereiken? 

Om deze vraag te kunnen beantwoorden is het van belang de ambities van Stichting SOM in beeld te brengen. 

Het bestuur, de schooldirecties en de medewerkers streven naar een waarborging van de kwaliteit van het 

onderwijs via: 

- optimale schaalgrootte, die resulteert in meer financiële armslag, flexibeler personeels-/mobiliteitsbeleid en 

een betere garantie van werkgelegenheid; 

- deskundigheidsbevordering bij medewerkers; 

- hoge eisen aan leidinggevenden stellen; 

- het up-to-date houden van onderwijsleermiddelen; 

- het voorzien in het gewenste onderhoud en huisvesting van scholen; 

- de realisatie van een herkenbare professionele organisatie. 
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Doelmatigheid 

Introductie 

In het nieuwe onderzoekskader van de Inspectie van het Onderwijs is in het kwaliteitsgebied Financieel Beheer 

ook de standaard ‘doelmatigheid’ opgenomen. Het kenmerk van doelmatigheid is dat de ingezette middelen 

worden gerelateerd aan de prestaties en effecten. Bij doelmatigheid worden financiën gekoppeld aan 

onderwijsprestaties. De complexiteit rondom de causaliteit van deze twee aspecten is groot. De inspectie 

onderzoekt daarom (en of) het thema doelmatigheid geoperationaliseerd kan worden en welke rol het toezicht 

hierin zou kunnen spelen.  

 

De inspectie heeft (in onder andere het bestuurlijk netwerk financiën en het netwerk inspectietoezicht van de 

PO-Raad) aangegeven dat zij het thema ‘doelmatigheid’ een plek wil geven in het stimulerend toezicht. Dit 

betekent dat de inspectie zich niet oordelend, maar waarderend uitlaat over doelmatigheid. De inspectie is 

hierbij niet op zoek naar een afvinklijst of naar kengetallen om de doelmatigheid te toetsen, maar wil het gesprek 

met schoolbesturen voeren over hoe zij invulling geven aan het effectief en efficiënt realiseren van hun 

doelstellingen.  

 

De kwaliteit van het onderwijs staat voorop. Wordt de kwaliteit ook doelmatig bereikt? Kan het onderwijs met 

de huidige middelen meer kwaliteit realiseren? Is er in het onderwijs een voldoende besef van doelmatigheid, is 

er voldoende kennis van de kosten van het onderwijs op het praktische niveau? Het gaat erom publieke middelen 

met de juiste maatvoering in te zetten, zodat ruimte ontstaat voor het realiseren van kwalitatief goed onderwijs, 

verzorgd door vakbekwame en gemotiveerde leraren.  

 

Aanleiding en vraagstelling 

De samenleving verwacht veel van onderwijs, maar de opbrengsten van onderwijs blijken geen gelijke pas te 

kunnen houden bij deze verwachtingen. Daarnaast zijn de kosten van het onderwijs gestegen, wat heeft geleid 

tot een kritische blik op bureaucratie binnen onderwijsinstellingen. Verder is sprake van een toenemende krapte 

op de onderwijsarbeidsmarkt, zeker in bepaalde vakken en bepaalde regio’s. Deze ontwikkelingen noodzaken 

ertoe te zorgen voor doelmatiger onderwijs. Daaronder wordt verstaan: uitgaande van de huidige middelen en 

een verhoging van onderwijskwaliteit tot stand brengen (betere en/of hogere opbrengsten in brede zin) zonder 

inzet van extra middelen. Daarbij ligt een accent op de inrichting van het primaire proces (het onderwijsproces) 

en de rol van de leraar daarin.  

Het verhogen van het rendement van scholen krijgt veel aandacht, zowel van het bestuur als van de scholen zelf. 

Er worden diverse maatregelen genomen. De kosten van deze maatregelen krijgen echter zelden expliciete 

aandacht. Daardoor is onbekend welke maatregelen bijdragen aan doelmatiger onderwijs. 

De overheid heeft de afgelopen twee decennia veel stimulansen gegeven om het loopbaanperspectief van 

onderwijspersoneel in primair onderwijs te verbeteren. Ook is veel aandacht uitgegaan naar bevorderen van 

professioneel personeels- en hrm-beleid binnen deze onderwijssectoren. Op beide onderdelen zijn de nodige 

stappen gezet binnen de scholen, maar er zijn ook aandachtspunten.  

Personeels- en hrm-beleid verdienen verdere aandacht. Het volgen en beoordelen van het functioneren van 

onderwijspersoneel is onderdeel van het beleid, maar dit gebeurt nog weinig op basis van bereikte 

onderwijsprestaties. Ook verbinden scholen lang niet altijd consequenties aan personeelsbeoordelingen, noch 

in positieve noch in negatieve zin.  
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Een aantal manieren om het doelmatigheidsbesef te bevorderen bij Stichting SOM 

• onderwijsvormen met meer mogelijkheden tot variatie zoals grotere groepen leerlingen, verzorgd door meer 

leraren met verschillende functies; 

• professioneel personeels- en hrm-beleid met aandacht voor doelmatig werken; 

• vormen van leren van groepsgenoten (‘peer tutoring’) en samenwerkend leren; 

• inzet van e-learning en ICT (informatie- en communicatietechnologie) voor het verzorgen van onderwijs en 

• gebruik van referentiepunten (benchmarking). 
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Gerichte aandacht voor doelmatigheid bij onderwijsverbetering en innovatie 

De eerste aanbeveling luidt dat leraren en scholen gerichter kunnen werken aan projecten waarbinnen één of 

meer van de bovengenoemde aangrijpingspunten centraal staan. Binnen deze projecten zouden 

onderwijskundige vernieuwing en organisatieverandering in onderlinge samenhang aandacht moeten krijgen. 

Middels dergelijke projecten kan binnen scholen kostenbewustzijn groeien en kan men expertise opbouwen met 

doelmatiger onderwijs. Dergelijke projecten zijn bovendien een belangrijk middel om een cultuurverandering 

binnen scholen te realiseren. 

 

Stimuleer leren van variatie en vergelijking 

Doelmatigheid moet worden gezocht en dat kan vooral door het vergelijken van kosten en resultaten van 

verschillende aanpakken. Dit is mogelijk door het  stimuleren tot meer variatie binnen en tussen projecten, zodat 

scholen kunnen vergelijken. Dat kan bijvoorbeeld door meer projecten op verschillende locaties uit te voeren, 

waarbij in elk project een ander aangrijpingspunt centraal staat. 

 

Stimuleer het ontwikkelen van instrumenten die inzicht geven in kosten 

Binnen scholen en instellingen kan meer werk worden gemaakt van het in kaart brengen van huidige 

bestedingen. De registratie en evaluatie van het SOM normjaartaakformulier ondersteunt hier zeker bij.  

 

Doelmatigheid beter inpassen in hrm-beleid 

Ook goed hrm-beleid kan bijdragen aan doelmatiger onderwijs. Dit stelt in staat kwaliteiten van leraren beter en 

doelmatiger te benutten. De raad beveelt de minister aan instellingen en scholen (nog meer) te stimuleren tot 

professioneel hrm-beleid. Daarbij horen de volgende stappen: 

• heldere criteria formuleren die aangeven waaraan de school hecht als het gaat om functioneren van 

leraren, gerelateerd aan de doelen en visie van de school; 

• zorgen voor brede informatie-inwinning over het functioneren van leraren, zowel kwantitatief (bijvoorbeeld 

leerlingprestaties) als kwalitatief (bijvoorbeeld resultaten van tevredenheidenquêtes en 360 graden 

terugkoppeling); 

• op vaste momenten bespreken en beoordelen van een scala aan prestatie- en evaluatiegegevens over 

functioneren van leraren, aan de hand van genoemde criteria en 

• een vervolg geven aan beoordelingen, ofwel in negatieve zin (aanspreken, begeleiden, bijscholing, 

uitplaatsen, overplaatsen of ontslag) ofwel in positieve zin (belonen, bieden van verdere professionalisering 

en/of bieden van doorgroeimogelijkheden). 

Wanneer de school beschikt over goede instrumenten voor het (half)jaarlijks in beeld brengen van 

onderwijsopbrengsten en functioneren van leraren, kan een extra waardering van leraren op teamniveau 

worden overwogen. Extra waardering is een kosteneffectieve manier om scholen te prikkelen tot hogere 

onderwijsprestaties. Het heeft een positief effect op de verschillende soorten onderwijsresultaten en het 

werkplezier van leraren en kan daarmee bijdragen aan doelmatiger onderwijs.  

 

Onze Kernkwaliteiten  

Besturingsfilosofie 

De besturingsfilosofie van Stichting SOM bestaat o.a. uit het aanreiken van kaders waarbinnen scholen met 

integrale verantwoordelijkheid kunnen opereren. Samen met de scholen de verantwoordelijkheid voor leerling 

resultaten vorm geven, directies betrekken bij het maken en uitvoeren van beleid en elkaar aanspreken op 

resultaten en prestaties, is de kern van Stichting SOM.  

Dat waar je goed in bent, is ook een onderdeel van je identiteit. Een kernkwaliteit is een positieve eigenschap, 

de specifieke sterkte waar je direct aan moet denken in relatie tot de persoon of de organisatie. Het zijn de 

positieve punten die een ander het eerst over je zal zeggen. 
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Gezond fundament 

De externe beoordeling van de kwaliteit van ons onderwijs wordt geleverd door de Inspectie van het Onderwijs. 

De inspectie geeft tevens een oordeel over de schoolontwikkeling. Al onze scholen voldoen aan de eisen van de 

onderwijsinspectie en vallen onder het basisarrangement. We hebben dus over de hele linie de kwaliteit van het 

onderwijs op orde. 

 

Samenwerken 

Samenwerken beschouwen we eveneens als een typische SOM kwaliteit. Daar hebben we de afgelopen jaren 

met succes in geïnvesteerd. Dat geldt zowel voor de afstemming tussen ‘basisonderwijs-speciaal basisonderwijs-

(voortgezet) speciaal onderwijs en de voorschoolse educatie, als voor de verbindingen met de samenleving. Onze 

scholen staan open voor verzoeken uit de omgeving, onze medewerkers staan open voor leren binnen en buiten 

de school en nemen deel in netwerken. Onze SOM Academy maakt het delen van kennis tussen scholen mogelijk 

en bevordert het innovatief vermogen van de SOM organisatie. De MR- en GMR-netwerken wisselen bevindingen 

uit en versterken zo de kracht van Stichting SOM als geheel. We zijn in staat om de voordelen van onze 

schaalgrootte optimaal te benutten, waardoor we kunnen investeren in het onderwijs van de toekomst. Alleen, 

maar nog vaker samen met de (onderwijs)partners in onze regio. 
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Kwaliteitsbewaking 

Stichting SOM bewaakt ook de kwaliteit door vroegsignalering, verantwoording van resultaten naar ouders en 

verzorgers, inspectie en vervolgonderwijs. 

Wij willen als Stichting SOM systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van prestaties! 

Door ons kwaliteitssysteem richten we ons op: 

- pedagogisch handelen; 

- didactisch handelen; 

- ondersteuning en begeleiding, talent ontwikkelen; 

- resultaten openbaar onderwijs duidelijk positioneren; 

- integratie met kinderopvang en samenwerking met aanverwante organisaties zoals muziekschool, theater 

en verenigingen voor sport en beweging. 

 

Ruimte voor ontwikkeling en vernieuwing 

Wie bij Stichting SOM werkt, weet dat er ruimte is voor ontwikkeling en vernieuwing. Ruimte betekent ook 

zelfverantwoordelijkheid nemen binnen een platte organisatie met weinig hiërarchie. In alles wat we doen, 

willen we de menselijke maat behouden en persoonlijk leiderschap stimuleren.  

Dat is onder andere terug te zien in de wijze waarop financiële middelen direct naar scholen vloeien en in de 

manier waarop we initiatieven van scholen aanmoedigen om deel te nemen in projecten. De totstandkoming 

van zelfverantwoordelijke teams is een illustratie van ruimte krijgen en geven. Ruimte betekent voor ons ook dat 

we diversiteit welkom heten. Bij Stichting SOM willen we verscheidenheid en veelkleurigheid stimuleren binnen 

de grenzen van onze kernwaarden. 

 

Stevige structuur en efficiënte processen 

In de voorbije jaren heeft Stichting SOM gewerkt aan een stevige structuur en efficiënte processen. Dat heeft 

ons gemaakt tot gevorderden in onze sector. Onze organisatie is gezond, de basis is op orde.  

Deze kwaliteit is een fundament waar we met zekerheid op kunnen bouwen qua onderwijs, bedrijfsvoering en 

personeel. En dat wordt beaamd door de positieve beoordeling van ouders, partners en inspectie.  

 

De organisatie 

De organisatie is dan ook als zodanig ingericht: Professioneel bestuurskantoor, integraal verantwoordelijke 

directies van scholen, schooloverstijgende directiekoppels en specialismen, een projectmatige manier van 

werken met taak- en budgetverantwoordelijkheid.  

Het bestuurskantoor heeft ook een aantal taken uitbesteed; salarisadministratie en onderhoud gebouwen. 

Indien nodig huren we expertise in van buitenaf, maar eerst wordt altijd intern naar mogelijkheden en 

oplossingen gezocht. 

 

Stichting SOM wil blijven investeren in goed onderwijs, het aanstellen van professionals bij scholen en kantoor  

en promotie van openbaar onderwijs. Het vinden van de juiste balans die financieel verantwoord is maar ook 

recht doet aan kwalitatief goed openbaar onderwijs,  wordt door de begroting onderbouwd. 

 

Resultaatgericht 

We zijn resultaatgericht, nemen geen genoegen met ‘je best doen’ of ‘proberen’. Daarom stellen we heldere 

doelen en meten we voortgang. Wat kunnen we leren van data, hoe ondersteunen we opbrengst in 

onderwijsinnovatie? Met onze managementcyclus checken scholen of ze op de goede weg zitten en waar ze 

eventueel moeten bijsturen. Onze schoolgebouwen worden planmatig en doelmatig gerealiseerd en in onze 

jaarverslagen leggen we verantwoording af over de behaalde resultaten.  
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Opbrengstgericht werken 

De manier waarop wij als Stichting SOM het onderwijs vorm willen geven is ook gebaseerd op meten en weten. 

Vergelijken en bijstellen, evalueren en planmatig handelen zijn kernwaarden. Aan opbrengstgericht werken, 

rekenen en taal en andere gebieden, rekening houdend met de mogelijkheden van scholen en de beginsituatie, 

wordt zodoende vorm gegeven. 

Stichting SOM bepaalt samen met de directies en hun teams welke doelen en normen gehanteerd worden. 

Hiervoor worden data verzameld en geanalyseerd. Resultaatgerichte gesprekken en ondersteuning vanuit het 

bestuurskantoor op personeel -, financieel - en materieel vlak zijn hiervoor ingericht. 

De scholen van Stichting SOM werken aan een opbrengstgerichte cultuur, directiekoppels van scholen en 

schooloverstijgende expertise zijn voorbeelden hiervan. Maar ook mobiliteit van directies en leerkrachten, 

kennisdeling en schoolorganisatieontwikkeling is op gezamenlijke basis. 

Deze cultuur van samenhang, opbrengstgericht werken, professionele houding, is onze basis. 

 

Handelingsgericht werken 

- Onderwijsbehoeften centraal. 

- Wisselwerking/interactie met en afstemming op de leerling. 

- De leerkracht doet er toe, is de regisseur van het proces. 

- Benutten van positieve aspecten van leerlingen, leerkracht, ouders en collega’s. 

- Constructief samenwerken met leerlingen en ouders. 

- Handelen is doelgericht. 

- Werkwijze is systematisch in stappen en transparant. 

 

Passend onderwijs 

We vinden het belangrijk, dat leerlingen vlakbij huis onderwijs kunnen volgen. Door voor leerlingen met speciale 

onderwijsbehoeften bij de betreffende samenwerkingsverbanden (SWV De Brabantse Wal en SWV Kind op 1) 

arrangementen aan te vragen en te verkrijgen kunnen leerlingen op hun eigen basisschool onderwijs blijven 

volgen. Met deze arrangementen ontvangen leerlingen externe en specialistische expertise, die ondersteunend 

is aan hun problematiek. Dit passend onderwijsarrangement geeft ruimte voor brede ontwikkeling en maximale 

talentontplooiing. 
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Strategische doelstellingen 

Ons bestaansrecht is het in stand houden van kwalitatief hoogstaand openbaar onderwijs in de gemeenten 

Reimerswaal, Bergen op Zoom, Woensdrecht en Steenbergen. Daartoe formuleren wij de volgende ambities:  

 

► Stichting SOM is in 2023 een stichting met minimaal 1000 leerlingen. Stichting SOM streeft actief naar lichte 

groei en vergroting van het marktaandeel. Dit realiseert Stichting SOM door haar scholen een actief PR- en 

marketingbeleid te laten voeren. Dit ondanks leerlingdalingen en sterke concurrentie. 

► Stichting SOM heeft in 2023 minimaal het huidige aantal openbare onderwijslocaties/lespunten weten te 

behouden. Tevens streeft Stichting SOM actief naar mogelijke aansluiting van scholen en eventueel 

stichtingen in nieuwbouwwijken.  

► Stichting SOM streeft ernaar eigentijds/boeiend onderwijs van hoge kwaliteit te leveren (onderwijs is onze 

‘core business’). Dit realiseren wij door de basiskwaliteitseisen voor personeel te bepalen aan de hand van 

competenties. Met het binnenhalen en behouden van talenten (en competenties personeel) creëren wij 

optimale condities voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs.  

► Stichting SOM streeft ernaar om zoveel mogelijk leerlingen binnen het regulier onderwijs op te vangen. Door 

hen waar mogelijk passend onderwijs en moderne onderwijsarrangementen te bieden, creëren wij optimale 

groeikansen voor leerlingen.  

► Stichting SOM streeft naar onderscheidende schoolconcepten op onze verschillende scholen. Elke school 

heeft dit zichtbaar gemaakt en duidelijk omschreven. Onze teamleden en schoolleiders dragen het concept 

actief uit.  

► De scholen van Stichting SOM zijn ankerpunt in de wijk(en), buurt(en) of dorpskern. Wij opereren vanuit 

moderne multifunctionele accommodaties (magneetscholen) met voldoende ondersteuning.  

► Stichting SOM zoekt actief en initiatiefrijk naar samenwerking, al dan niet resulterend in fusie met andere 

agogische partners ter verbetering van haar strategische positie én pedagogische rol in de omgeving. Hiermee 

binden we actief diverse relevante expertise aan onze scholen en ons bestuur. Tevens breiden we onze 

ondersteuningscapaciteit hierdoor uit.  

- op zoek naar partner 

- behoud kwaliteit scholen en organisatie 

- voortbestaan kleine school garanderen 

- mobiliteitsmogelijkheden (vooral in Brabant) 

- organisatie duidelijk neerzetten 

- grote speler in overleg met andere (grote) besturen 

- centrale inkoopvoordelen 

- positief imago 

- openbaar onderwijs vestigen waar het nog niet is 

- mooie openbaar onderwijsorganisatie – vult elkaar aan 

- gelijkwaardige partners – gewenst voelen 

- missie en visie moeten overeen komen 

- aandacht voor de positie van de directeur-bestuurder 

- behoud kernkwaliteit 
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De vijf beleidsterreinen 

I Beleidsterrein Onderwijs 

II Beleidsterrein Kwaliteitszorg 

III Personeel en organisatie 

IV Bedrijfsvoering 

V Communicatie 

 

I Beleidsterrein Onderwijs 

Onze visie op onderwijs  

We maken ons er sterk voor dat iedere leerling het onderwijs en de ondersteuning krijgt die het nodig heeft om 

de eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Passend Onderwijs stimuleert aan te sluiten bij de 

onderwijsbehoeften van de leerlingen. Onze scholen richten zich op de brede ontwikkeling van leerlingen en op 

de juiste balans tussen alle competenties. Leren is ontzettend belangrijk en tegelijkertijd moet het ook gewoon 

fijn zijn om te doen. Leerlingen moeten graag naar school gaan in een veilige leeromgeving. Vernieuwende 

onderwijsprogramma’s worden ontwikkeld, waarbij we heldere afspraken met elkaar maken over verwachte 

opbrengsten. Leerlingen moeten indien mogelijk in de eigen wijk naar school en daarom hebben onze scholen 

ook een sociale functie in de wijk. Ouders en instanties om de school zien we als ketenpartners. 

 

Ons onderwijs is algemeen toegankelijk, binnen de zorgmogelijkheden van Stichting SOM als geheel en de school 

in het bijzonder. Stichting SOM streeft ernaar onderwijs van hoge kwaliteit te leveren in een veilige, stimulerende 

leeromgeving. Dit betekent dat wij werken aan een uitstekend pedagogisch klimaat, waarin naast aandacht voor 

cognitieve aspecten ook ruimte is voor zelfstandigheidsbevordering, sociaal-emotionele ontwikkeling alsook 

creativiteit, etnische -, religieuze - en culturele verscheidenheid.  

 

Het leidend principe ‘verscheidenheid in eenheid' geldt zeker voor onze scholen. Elke school levert eigentijds 

onderwijs volgens een autonoom en onderscheidend onderwijsconcept. De schoolleiders dragen dit concept 

actief uit.  

 

De duurzame schoolontwikkeling richt zich steeds op de toekomst. Het gedachtegoed van de lerende school is 

gericht op blijvende ontwikkeling, zowel op de korte als op de lange termijn. Met elkaar werken aan duurzame 

schoolontwikkeling betekent dat een ieder vanuit zijn/haar eigen verantwoordelijkheid en rol een bijdrage levert 

aan dit proces.  

 

Een school ontwikkelt zich zelfstandig. Veranderingen worden in samenhang met elkaar ingezet en staan altijd 

ten dienste van de schoolontwikkeling. Vijf disciplines vormen de basis van onze lerende organisatie: 

gezamenlijke visie, persoonlijk meesterschap, mentale modellen, teamleren en systeemdenken.  

 

Vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en afhankelijk van de schoolpopulatie en mogelijkheden van 

de school kiest iedere school zelfstandig zijn onderwijskundig concept. 
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Gezien de visie van Stichting SOM kan het niet anders dat deze concepten in meer of mindere mate kenmerken 

vertonen als dan:  

- veel interactie tussen leerlingen ; 

- veilige en uitdagende leeromgeving;  

- hoge betrokkenheid van ouders; 

- boeiend en gevarieerd aanbod; 

- veel differentiatie in de volle breedte van het onderwijs; 

- inspelen op leerstijlen o.a. meervoudige intelligentie, human dynamics, enz.; 

- gevarieerde instructiestrategieën; 

- goede leerprestaties en gezonde algemene ontwikkeling. 

 

Dit leidt tot strategische doelstellingen voor onderwijs: 

► Stichting SOM versterkt het zelfverantwoordelijk leren. 

► Stichting SOM biedt ondersteuning aan excellente leerlingen. 

► Stichting SOM anticipeert op maatschappelijke ontwikkelingen in het onderwijs en investeert de komende 

jaren op het gebied van ICT, sociale media, wetenschap en techniek en andere onderwijsinnovaties. 

► Het bieden van kwalitatief goed onderwijs en goede aansluiting op het voortgezet onderwijs. 

► De gemiddelde totale eindresultaten op basis van de CITO-eindtoets zijn de afgelopen drie jaar op of boven 

de door de Inspectie van het Onderwijs geldende norm. 

► De SOM scholen dragen actief de kernwaarden van het openbaar onderwijs uit. 

► De SOM scholen bieden een veilige werk- en leeromgeving. 

► Ieder kind leert zelfstandig te functioneren waarbij het talent optimaal ontwikkeld wordt. 

► Leerlingen moeten voorbereid zijn op de al maar veranderende maatschappij. Dit vraagt om 21st Century 

skills. 
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II Beleidsterrein Kwaliteitszorg 

Onze visie op kwaliteitszorg 

Stichting SOM wil voortdurend werken aan de verbetering van de kwaliteit van haar activiteiten en investeert 

daartoe in onderwijs, personeel, klantrelaties en faciliteiten. Dit alles binnen een veilige omgeving. Deze kwaliteit 

is gedefinieerd in onze missie, visie en ambitie. De interne versterking van de stichting begint bij de inhoudelijke 

onderwijsvernieuwing. Kwaliteitszorg wordt gedragen door de samenwerkende directies.  

Scholen zijn niet alleen zelf verantwoordelijk voor het inrichten van hun kwaliteitszorg. Stichting SOM is ook 

verantwoordelijk voor een krachtig sturend beleid in deze. Van scholen wordt verwacht, dat ze een actief 

kwaliteitsbeleid voeren: ze moeten opbrengstgerichte lerende organisaties worden, die systematisch en samen 

met hun omgeving op zoek gaan naar verbetermogelijkheden. Hierbij stelt Stichting SOM kind en leerkracht 

centraal. Tevens staat de school centraal in zijn omgeving en wordt gestuurd op het realiseren van de samenhang 

met peuterspeelzaal, kinderopvang en wijkorganisaties. 

 

Kwaliteitszorg is de permanente, systematische, cyclische aandacht voor het bepalen (evalueren), bewaken en 

verbeteren van de kwaliteit. Stichting SOM wil kwaliteitszorg op zijn minst gestalte geven middels eenduidig, 

gemeenschappelijk en gebruiksvriendelijke kaders. Hierbinnen mogen scholen (met eigen profiel en autonomie) 

eigen instrumenten inzetten. Onze kwaliteit meten we door analyse en rapportage. Onderlinge vergelijking van 

scholen is goed mogelijk.  

Stichting SOM wil kwaliteitszorg cyclisch organiseren in een planperiode van twee tot vier jaar. Kwaliteitszorg is 

direct gericht op meting van duidelijk geformuleerde kwaliteitseisen en het is resultaatgericht op onze output en 

outcome. Hierbij toetsen wij op harde eindresultaten zoals CITO, Inspectie- en verzuimcijfers, maar vooral ook 

op klanttevredenheid. Hierbij worden ouders, leerlingen en leerkrachten betrokken. Ouder-, leerling- en 

personeelsenquête vinden tweejaarlijks plaats. Uitkomsten van de metingen worden door middel van 

rapportages aan ouders, leerkrachten, MR, GMR en bestuur uitgereikt.  

Tevens hanteert Stichting SOM een uniform kwaliteitsmodel voor schoolbeleidsplannen, jaarverslagen en 

managementrapportages (maraps) en worden de liquiditeitsbegroting en meerjarenbestuursformatieplan als 

planningsdocumenten ingezet.  Interne audits, die uitgevoerd worden door gekwalificeerde auditoren is een vast 

onderdeel van de kwaliteitszorg.  

 

Stichtingsbreed wordt er gebruik gemaakt van het kwaliteitsinstrument ParnasSys.  

Van inzicht naar actie 

- Dit kwaliteitsinstrument heeft een cyclische benadering en ondersteunt om verbeterplannen te maken op 

basis van de in beeld gebrachte resultaten, waardoor de voortgang van verbetering optimaal bewaakt kan 

worden.  

Van ad hoc naar planmatig 

- Het systeem ondersteunt bij het maken van keuzes bij verbeteronderwerpen of het actief meten van de 

onderwijskwaliteit. 

- De kwaliteit wordt geborgd door te werken vanuit de PDCA-cyclus (Plan-Do-Check-Act) 

Van gestuurd worden naar zelfsturend 

- Scholen kiezen eigen thema’s door gebruik te maken van een breed aanbod aan thematische vragenlijsten. 

Zo kan de school de regie in eigen hand nemen om te voldoen aan de verwachtingen van de inspectie van 

het onderwijs. 
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Door  het houden van beoordelings- en functioneringsgesprekken wordt tussentijds en achteraf het functioneren 

ten gunste van de kwaliteitsverbetering beoordeeld. 

 

Een stichtingsbreed systeem van kwaliteitszorg voldoet aan het gewenste resultaat als voldaan is aan de 

volgende functies:  

- een ontwikkelings- verbeter- en borgingsfunctie, primair gericht op de schoolorganisaties zelf;  

- een informatiefunctie, gericht op de schoolorganisaties en op externe belanghebbenden;  

- een verantwoordingsfunctie, gericht op de overheid en andere belanghebbenden. 

 

Dit leidt tot strategische doelstellingen voor kwaliteitszorg: 

► SOM scholen beschikken over (en behouden) een basisarrangement conform de criteria van de Inspectie 

van het Onderwijs. 

► Volledige implementatie van ParnasSys WMK. 

► SOM scholen zijn een veilige plek voor de leerlingen, wat blijkt uit veiligheids- en omgangsprotocollen en de 

naleving ervan. 

► SOM scholen integreren de mogelijkheden van de computer in hun dagelijks aanbod aan de leerlingen. 

► SOM scholen bespreken hun eigen kwaliteiten cyclisch, stellen dit bij en maken daarbij gebruik van zowel 

interne als externe informatie.  

► SOM scholen stimuleren het opnemen van cultuur in het onderwijsprogramma als ondersteuning van het 

onderwijs. 
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III Beleidsterrein Personeel en Organisatie 

Onze visie op personeel & organisatie  

Inrichting Stichtingsbestuur 

Sinds 1 augustus 2010 is er een wetswijziging opgetreden in de wet op het primair onderwijs. In het kader van 

verdere deregulering en autonomievergroting van het onderwijs krijgen scholen steeds meer zelf zeggenschap 

over de wijze waarop de school functioneert. Het is van belang, volgens de minister, dat direct betrokken- en 

maatschappelijke stakeholders invloed krijgen op de school, de zgn. horizontale verantwoording, ook wel de 

horizontale dialoog genoemd. Een voorwaarde daarvoor is dat de school zich goed moet kunnen verantwoorden. 

In de ogen van de minister betekent dit een aanpassing van de wijze waarop de school bestuurd wordt. Pas als 

de interne (be)sturingskolom goed op orde is, krijgt  de horizontale dialoog de gewenste waarde. 

- Een van de maatregelen die de minister daartoe genomen heeft is het verplicht scheiden van bestuur en 

toezicht.  

- Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat de functies van besturen en toezichthouden niet langer in één 

persoon verenigd mogen zijn. Er moeten dus functionarissen komen die besturen en functionarissen die 

toezien op het besturen. Het is aan het bevoegd gezag in de huidige situatie om een keuze te maken op welke 

wijze de scheiding van bestuur en toezicht plaatsvindt.  

- Het streven van het toezichthoudend bestuur is om in 2019 het Raad van Toezicht model geïmplementeerd 

te hebben. 

 

De rol van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 

Bij een dergelijke aanpassing in de structuur krijgt de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad de volgende 

bevoegdheden: 

► Adviesrecht ten gevolge van de organisatiewijziging van het ‘bestuur op hoofdlijnenmodel’ naar het model  

van ‘toezichthoudend besturen’. 

► Adviesrecht inzake de aanpassingen in het managementstatuut. 

► Adviesrecht inzake het profiel op basis waarvan in de toekomst de toezichthoudende bestuursleden 

benoemd worden. 

Daarnaast behoudt de GMR onverkort haar recht om tenminste een derde deel, doch niet meer dan de helft van 

het aantal toezichthoudende bestuursleden, bindend voor te dragen. 

 

Onderwijsprofessionals en managementteam van scholen 

Het is onze overtuiging dat onze professionele medewerkers voor de ontwikkeling en het leren van leerlingen 

het verschil maken. Daarom dagen we al onze medewerkers uit om geïnspireerd hun deskundigheid over het 

leren en onderwijzen van leerlingen verder uit te bouwen. Binnen de kaders van onze kernwaarden, missie en 

visie betrekken we medewerkers actief bij het nadenken over concrete uitwerkingen. Immers: op de werkvloer 

wordt echt het verschil gemaakt. Stichting SOM wil daartoe een goede werkgever zijn die actief investeert in de 

medewerkers en in een veilige leer- en werkomgeving, onder andere door deskundigheidsbevordering, het 

belonen van extra inzet, de ontwikkeling van leiderschap en het uitbouwen van leergemeenschappen.  

 

Bij Stichting SOM werken enthousiaste en competente professionals, die de visie van de organisatie 

onderschrijven en een schooleigen pedagogisch - en onderwijsconcept uitdragen.  

 

Hierbij streeft Stichting SOM ernaar concurrerende arbeidsvoorwaarden te garanderen, professionele 

arbeidsomstandigheden en ontwikkeling te creëren en een evenwichtig personeelsbestand te realiseren.  

Medewerkers werken vanuit een gemeenschappelijke bestuurs- en schoolvisie en zijn in staat om de balans te 

vinden tussen persoonlijke doelen en de doelen van de organisatie.   
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Medewerkers stellen kwaliteit in de klas centraal. Elke leerkracht heeft een dusdanig niveau van 

klassenmanagement, didactiek en pedagogiek, dat hij/zij goed in staat is om het onderwijsconcept in de praktijk 

te brengen (competentieprofielen).  

 

Leerkrachten worden gestimuleerd hoge verwachtingen te hebben van zichzelf en de leerlingen en kind- en 

oudergericht te werken. Hierbij zoeken zij actief de dialoog met ouders als opvoedingspartners op. In de dialoog 

wordt uitgegaan van de verschillen tussen mensen. Leerkrachten kunnen hiermee professioneel omgaan.  

 

Stichting SOM streeft ernaar een aantrekkelijke maar vooral goede werkgever te zijn en streeft ernaar om voor 

zowel beginnende als voor seniorleraren specifiek beleid te ontwikkelen.  

Alle personeelsleden weten dat zij weliswaar op één of twee vaste schoollocaties werkzaam zijn, maar bij 

Stichting SOM een bestuurs- of een bovenbestuurlijke aanstelling hebben.  

 

Stichting SOM wil naar een functiehuis. Mobiliteit, intervisie, collegiale consultatie en samenwerking (zorg voor 

elkaar) wordt gestimuleerd.  

Ons personeel werkt onder leiding van inspirerende directeuren samen in collegiale teams, waarin zij zich 

zelfverantwoordelijk, reflectief en proactief lerend opstellen. Bij Stichting SOM wordt open gecommuniceerd.  

 

De organisatie en haar medewerkers zijn zelf voortdurend in ontwikkeling (gericht op zelfreflectie en persoonlijke 

groei) om eigentijds onderwijs op maat van hoge kwaliteit te kunnen bieden.  

Hierbij gaan leerkrachten uit van onderlinge verschillen (uniciteit) en gaan ook op zoek naar kennisdeling met 

collega’s van andere scholen. Zij werken zo planmatig aan kwaliteitsverbetering van zichzelf en de school. Ons 

personeel krijgt voldoende kans om hun talenten maximaal te ontplooien in een inspirerende en veilige en 

gezonde werkomgeving. Tevens biedt Stichting SOM de mogelijkheid aan stagiaires om hun stage vorm te geven 

binnen onze scholen (´Opleiden in de school´).  
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Dit leidt tot strategische doelstellingen voor personeel & organisatie: 

► Stichting SOM stimuleert zelfverantwoordelijkheid van alle medewerkers. Iedere medewerker toont zich 

verantwoordelijk voor zijn eigen ontwikkeling. 

► Goed opgeleide, betrokken en gezonde medewerkers zorgen – direct of indirect – voor goede ondersteuning 

en kennisontwikkeling van onze leerlingen. 

► Stichting SOM wil een aantrekkelijke werkgever zijn en werkt hiertoe ook samen met andere organisaties. 

► Werken aan samenwerking met aanbieders van voor-, tussen- en naschoolse opvang, met peuterspeelzalen, 

kinderdagverblijven, sociaal cultureel werk en de bibliotheek. Deze disciplines zien wij het liefst in één 

gebouw opereren, opdat wij optimaal met elkaar kunnen samenwerken en dit gebouw ook multifunctioneel 

kunnen inzetten. 

► Het nastreven van interne groei en daarnaast oriëntatie op samenwerking en eventuele schaalvergroting. 

► Zorgen voor voldoende personeel. 

► Medewerkers de mogelijkheid bieden zich te ontwikkelen. 

► Bevorderen van professionele teams, horizontale afstemming en gezamenlijke verantwoordelijkheid voor 

beleid van school en Stichting. 

► Bevorderen van het leren van elkaar op alle niveaus. 

► Samenstelling van het personeelsbestand verbeteren. 

► Realiseren van interne opleidingen op management- en inhoudelijk vlak.  

► Leeftijdsbewust personeelsbeleid: mogelijkheden demotiebeleid onderzoeken, beginnende leerkrachten 

kansen bieden, stagebeleid mentoring. 

► Zorgen voor voldoende personeel waarbij het accent gelegd wordt op het scheppen van mogelijkheden voor 

het verbinden van jonge leerkrachten aan de Stichting SOM.  
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IV Beleidsterrein Bedrijfsvoering 

Onze visie op bedrijfsvoering 

Stichting SOM wordt, evenals veel andere besturen, geconfronteerd met een dalend leerlingenaantal vanwege 

demografische ontwikkelingen. De stichting voert werkgelegenheidsbeleid, wat inhoudt dat een beleid gevoerd 

wordt gericht op het behoud c.q. uitbreiding van werkgelegenheid. Als de werkgever de 

werkgelegenheidsgarantie niet meer kan handhaven en hij mogelijk over moet gaan tot gedwongen ontslag, 

komt hij in overleg met de centrales in het DGO een sociaal plan overeen (artikel 10.2 cao PO 2009). Een 

uitvloeisel van dit plan is dat regelmatig met de centrales overlegd wordt over de omvang van het formatieve 

probleem dat o.a. tot uiting moet komen in een meerjarenbegroting.  

 

De school is de bekostigingseenheid. Op basis van het aantal leerlingen op teldatum 1 oktober ontvangt het 

bevoegd gezag formatieve middelen, verwerkt in de gemiddelde personeelslast (en materiële instandhouding). 

De gewogen gemiddelde leeftijd van de leerkrachten is een factor die meeweegt in de toekenning van de 

formatieve middelen. Een school met een ouder team ontvangt voor hetzelfde aantal leerlingen meer geld dan 

een school met een jong team. De gemiddelde personeelslast is vastgesteld in het meetjaar lumpsum (2004-

2005). Algemene salarisontwikkelingen, premiewijzigingen en cao-afspraken na de invoering van de lumpsum 

zijn steeds verwerkt in de gemiddelde personeelslast. Het meetjaar lumpsum is nog steeds de basis voor de 

vaststelling van de gemiddelde personeelslast. 

Onderwijs en kwaliteit is waar het om gaat. De aandacht van leerkrachten en directeuren moet niet worden 

afgeleid door bijzaken. Op SOM scholen worden teams daarom ondersteund door administratie en/of facilitaire 

medewerkers. Stichting SOM maakt werk van de schaalvoordelen die een grote stichting biedt. Dit leidt tot een 

goede beheersing tegen een laag kostenniveau, zodat zoveel mogelijk middelen direct ten goede komen aan het 

onderwijs aan leerlingen. We schatten risico’s periodiek en systematisch goed in, waarna we de juiste 

beheersmaatregelen nemen. Goed onderwijs verzorgen wordt gemakkelijker als een schoolgebouw een prettige 

leer- en werkomgeving biedt. Een goed gebouw heeft ook lage exploitatiekosten en een duurzaam karakter. 

 

Huisvesting 

- Schoolconcept  

- Faciliteiten  

Wij willen dat ouders kunnen kiezen voor een - veilig bereikbare - openbare school op een reële afstand. Hiertoe 

wil Stichting SOM proberen minimaal de huidige scholen in stand te houden en actief te streven naar mogelijke 

stichting in nieuwbouwwijken.  

Stichting SOM vindt dat een school in ieder geval een centrale functie in de wijk/buurt heeft. De scholen van 

Stichting SOM zijn als dusdanig magneetpunten in de wijk(en), buurt(en) of dorpskernen.  

Scholen streven in eerste instantie actief naar samenwerking met andere partners voor opvang, speciaal 

(basis)onderwijs en buitenschoolse activiteiten (ketendenken). Hierdoor werken we toe naar samenwerking o.a. 

met peuterspeelzalen en kinderopvangorganisaties voor leerlingen van 0-4 jaar met een ononderbroken 

ontwikkellijn.  

 

Binnen Stichting SOM moeten de schoolgebouwen zoveel als mogelijk aangepast zijn aan het gekozen unieke en 

eigentijdse onderwijsconcept. Wij willen moderne multifunctionele (multimediale) accommodaties. 

Ontwikkeling hiervan wordt, binnen de financiële ruimte, opgenomen in het bovenschoolse huisvestingsplan.  

Omdat het voor leerlingen en leerkrachten noodzakelijk is om in een verantwoorde werk- en leefomgeving te 

werken, is het noodzakelijk dat elke school aan de basale eisen van schoonmaak, hygiëne, veiligheid en 

onderhoud voldoet. De school moet bij de eerste kennismaking een positieve indruk achterlaten.  
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Financiën  

- Financiële planning & control  

- Lumpsum  

- Toereikende financiële middelen  

- Financieel gezond  

In elke organisatie spelen financiën een grote rol. Stichting SOM ontvangt jaarlijks gelden van rijk en/of gemeente 

en het is zaak om hiermee op een juiste wijze om te gaan. Om zicht te krijgen en te houden op de verschillende 

geldstromen van scholen is het van belang om planmatig met financiën om te gaan. Zicht krijgen op het 

bekostigingsstelsel, het opstellen van de begrotingen en het bijhouden van de uitgaven in vergelijking met deze 

begroting en tenslotte het vaststellen van een jaarrekening zijn van groot belang. De gelden die een school 

ontvangt zijn simpel gezegd afhankelijk van het aantal leerlingen per 1 oktober. Dat aantal is bepalend voor de 

vergoeding in het gehele daarop volgende kalenderjaar. We kennen twee categorieën: groepsafhankelijke 

vergoeding en leerling afhankelijke vergoeding. Om een goed inzicht te verkrijgen in de inkomsten en uitgaven 

van een school wordt jaarlijks een begroting opgesteld.  

 

Sinds de invoering van lumpsum (per 1 augustus 2006) dienen ook de personele inkomsten en uitgaven op de 

zelfde wijze inzichtelijk te worden gemaakt. We houden ons voornamelijk bezig met het realiseren van een 

uniforme financieringssystematiek en het bewaken en verder ontwikkelen van een goed financieel beleid. Verder 

is het van belang beleidsmatig om te gaan met de opgebouwde reserves. Daarnaast vindt er budgetbewaking 

plaats. In eerste instantie door de directeuren, in tweede instantie door het bestuur.  

 

Kengetallen 

De directies hebben actueel overzicht op de inkomsten en uitgaven. Afas software is daarbij ondersteunend. 

Stichting SOM sluit waar zinvol mantelcontracten m.b.t. levering en onderhoud.  

Stichting SOM streeft eveneens actief naar het verwerven van (aanvullende) middelen (door bv. sponsoring).  

Leerlingenprognoses voor de komende vier jaar geven na een jarenlange daling aan dat er wellicht sprake is van 

stabilisatie van het leerlingenaantal. 

 

Dit leidt tot de strategische doelstellingen voor bedrijfsvoering: 

► Stichting SOM wil haar gezonde financiële situatie voortzetten, ondanks de bezuinigingen die naar 

verwachting in deze planperiode op ons af zullen komen. 

► Stichting SOM ontwikkelt zich tot een organisatie die in staat is een ‘’in control statement’’ af te geven. 

Toelichting: Dat is de term in bedrijfsvoering, die aangeeft dat er een koppeling is tussen beleid en de 

toewijzing van financiële middelen, die aangeeft dat administratieve processen goed georganiseerd zijn 

zonder dubbelingen en met duidelijke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden per proces. 

► Stichting SOM haalt nog meer rendement uit schaalvoordelen. 

► De schoolgebouwen van Stichting SOM hebben een positieve, uitnodigende uitstraling en zijn een 

weerspiegeling van het specifieke onderwijsconcept en van modern onderwijs. 

► De scholen worden adequaat bekostigd. 

► De leer-/werkomgeving is voor zowel de leerlingen als de medewerkers inspirerend, veilig, schoon en goed 

onderhouden.  

► Stichting SOM wenst een transparante cyclische financiële planning en control op bestuurlijk niveau en op 

schoolniveau. Een cyclus die nauw verbonden is met de beleidscyclus. 

► De leermiddelen voldoen aan de kernwaarden en bieden ruime mogelijkheden voor het leren van 21st 

Century skills. 
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V Beleidsterrein Communicatie 

Onze visie op communicatie 

De kern van communicatie is interactie. Leerlingen en medewerkers concretiseren daardoor samen onze 

kernwaarden: verantwoordelijk, verbindend en authentiek. Het effect van communicatie hangt niet af van een 

goed beleidsplan, maar van de mate van betrokkenheid en eigenaarschap. 

Communicatie moet op maat zijn. Dit betekent goede afstemming op de behoefte van de gesprekspartners. Het 

typeert Stichting SOM dat we een grote diversiteit hebben in leerlingen en ouders. Onze ouders 

vertegenwoordigen de hele multiculturele samenleving. Goede communicatie is een noodzakelijke voorwaarde 

voor de realisatie van alle doelstellingen. In onze communicatie laten we zien dat we geen franchiseorganisatie 

zijn van meerdere scholen, maar een krachtig geheel vormen.  

 

Profiel en Imago  

- Sterk extern imago  

- Interne kracht  

- Marketing  

Elke school van Stichting SOM draagt een eigen onderscheidend onderwijsconcept/profiel uit. Hierbij is het 

durven uniek en ‘anders’ te zijn een sturend principe. Ouders herkennen de uitingen van dit concept in de 

dagelijkse werkpraktijk op onze scholen.  Stichting SOM streeft ernaar onderwijs van hoge kwaliteit te leveren in 

een veilige sfeer vanuit een klantgerichte houding. Stichting SOM profileert zich verder ook als een 

maatschappelijk geëngageerde organisatie en speelt – waar mogelijk en wenselijk - met buurtverenigingen, 

kinderopvangorganisaties en andere partijen in op actuele ontwikkelingen in de samenleving. Een duidelijk en 

onderscheidend profiel èn een centrale positie in de wijk(en) en buurt(en) is kenmerkend voor het ‘merk Stichting 

SOM’. Tevens is het de basis voor actieve marketing en PR die onze directeuren bedrijven. Stichting SOM streeft 

naar groei en vergroting van het marktaandeel per school. Twee keer per jaar worden prognoses gemaakt en 

tweejaarlijks omgevingsanalyses (marktkennis). De conclusies worden samen met doelgroepenbeleid 

opgenomen in een marketing-/communicatieplan op bestuurs- en schoolniveau.  

 

Dit leidt tot de strategische doelstellingen voor communicatie 

► Stichting SOM stimuleert bewust tweerichtingsverkeer in communicatie met alle belangengroepen. 

► Het profileren van de SOM scholen en het versterken van het reeds aanwezige positieve imago. 

► Het bevorderen van het gezamenlijke SOM-gevoel, waarbij de eigen identiteit van de scholen behouden blijft. 

► PR: profileren van het merk SOM; bewustwording van collega’s wat betreft Stichting SOM.  

► Communicatie tussen scholen onderling wordt gezien als een middel tot kennisdeling en is van belang om 

betrokkenheid te bevorderen. 

► Aandacht voor AVG (algemene verordening gegevensbescherming). 

 


