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Inleiding. 
 

 
In dit strategisch beleidspuntenplan wordt het strategisch beleid van de Stichting Verenigde 

Christelijke Scholen Opsterland (Tot 1 april 2021 de Vereniging Christelijke scholen Opsterland) 

beschreven voor de periode 2019-2023.     
 

 
Als titel is gekozen voor :  ….in verbondenheid…..  
 

 
Deze titel sluit aan bij de ontwikkeling die de scholen en schoolbesturen de afgelopen decennia 

hebben doorgemaakt. Een lange periode van samenwerking op bestuurs- en directieniveau, het 
afstemmen van beleid op regionaal niveau telkens met het christelijke karakter van onze scholen hoog 

in het vaandel. We voelen ons nauw met elkaar verbonden. Daarbij willen we ook in alle openheid en 
transparantie zoveel mogelijk elkaars vrijheid en autonomie respecteren en waarborgen, maar dat 

willen we doen in verbondenheid met elkaar.  

 
Dit beleidspuntenplan vormt een aanzet tot het vaststellen van beleid waarbinnen de VCSO scholen 

zich de komende jaren willen ontwikkelen. Het vormt de basis voor genoemde vier schooljaren. Het 
geeft een kader voor het nog te vormen beleid. De (meerjaren-) begrotingen vormen het financiële 

kader.  

De scholen kunnen de beleidslijnen mee als uitgangspunt gebruiken voor de schoolplannen.  
 

Omdat de VCSO-scholen op dit moment (begin 2019) nauwere bestuurlijke samenwerkingsvormen 
verkennen, is ervoor gekozen een beknopt beleidspuntenplan voor vier jaar op te stellen. De 

verwachting is dat binnen twee jaar duidelijk wordt hoe een vernieuwde VCSO er bestuurlijk uit zal 
zien. Dat zal consequenties hebben voor nieuw strategisch beleid en zal dan ook leiden tot een nieuw 

meerjarig strategisch beleidsplan. Gezien onze hechte samenwerking gaan we ervan uit dat dit 

beleidspuntenplan de eerste periode na de fusie ook leidend zal kunnen zijn. Dat geeft ons de ruimte 
om ons nu eerst te richten op realisatie van die fusie en om daarna in goed overleg te komen tot een 

nieuw gedegen strategisch beleidsplan dat qua periode ook overeenkomt met de schoolplannen. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

n.b.  
De fusie is gerealiseerd per 1-4-2021. De opmaak van dit plan is aangepast aan de nieuwe huisstijl en 
de tekst is waar nodig aangepast aan de situatie vanaf de fusiedatum. De herziene versie is na 
instemming van de GMR op 13 juni 2022 vastgesteld door het bestuur op 21 juni 2022. 
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Wat is de VCSO ? 
 

VCSO (Stichting Christelijke Scholen Opsterland) is een stichting voor protestants christelijk 

basisonderwijs. Het werkgebied omvat de gemeente Opsterland. 
 

Op 30 april 1952 werd de Scholenbond opgericht. Een organisatie gericht op het behartigen van de 
belangen van het PC onderwijs bij de (lokale) overheid. In 2004 werd de verenigingsvorm gewijzigd. 

De VCSO (vereniging christelijke scholenbond Opsterland) was een feit.  

Vanaf augustus 2014 werd gewerkt vanuit een vernieuwde organisatiestructuur. De VCSO kende haar 
eigen bestuur, samengesteld uit 6 leden waaronder een voorzitter en een bestuursdirecteur.  

Vanaf de fusie per 1 april 2021 is de VCSO een stichting met een Raad van Toezicht en een College 
van bestuur. 

 
Het doel van de VCSO 

 

De VCSO vindt de gemeenschappelijke ideële basis voor haar handelen en de inhoud van het 
onderwijs in de grondslag en doelen van de stichting, zoals die zijn weergegeven in de statuten van 

de VCSO. Het christelijk geloof staat daarbij centraal. 
De pedagogische opdracht van de scholen is kinderen een leeromgeving te bieden, waarin kinderen 

leren zelfstandig keuzes te maken. De toegevoegde waarde van ons onderwijs ligt in onze identiteit, 

waar waarden als recht, respect, vertrouwen, verantwoordelijkheid en zorg de vormgevers zijn binnen 
de stichting.  

 
Statutair is de doelstelling – kort samengevat - als volgt verwoord: “het in stand houden en 

ontwikkelen van goed onderwijs op Bijbelse grondslag, het bevorderen van de samenwerking en het 
behartigen van de individuele en gemeenschappelijke belangen”. 

 

De stichting tracht dit doel te bereiken door o.a.: 
- het uitwisselen van kennis en ideeën 

- het uitvoeren van dit strategisch beleidspuntenplan 
- het bevorderen van de deskundigheid bij zowel personeel als bestuur 

- het ontwikkelen en uitvoeren van gemeenschappelijk beleid op het gebied van facilitaire zaken  

- het goed uitoefenen van de bestuurlijke taken en verantwoordelijkheden  
 

Voor alles geldt dat waar mogelijk bestuurders en de scholen elkaar proberen te helpen, te onder-
steunen en te versterken. 

 

  
Wat doet de VCSO? 

 
Zoals hiervoor al is aangegeven verzorgt de VCSO protestants christelijk basisonderwijs in de 

gemeente Opsterland. Bij de stichting zijn vijf scholen aangesloten met ongeveer 725 leerlingen. Er 
zijn ongeveer 75 personeelsleden werkzaam binnen onze scholen. De personeelsleden zijn in dienst bij 

de stichting. De stichting wordt aangestuurd door het College van Bestuur, waarbij de dagelijkse 

leiding wat de stichting betreft vooral ligt bij de voorzitter (bestuursdirecteur). Het College van 
Bestuur wordt ondersteund en gecontroleerd door de Raad van Toezicht.  

 
De scholen zijn in hoge mate zelfstandig. Ze verschillen onderling in onderwijsvorm en uitstraling naar 

de omgeving. Dat is historisch zo gegroeid, doordat de omgeving waarin de school functioneert op 

elke locatie anders is, evenals de wensen/behoeften van leerlingen en ouders. De directeur-
bestuurder is integraal verantwoordelijk voor het functioneren van de school. 

Ouders kunnen door ouderwerkgroepen, ouderavonden en de medezeggenschapsraden actief 
deelnemen aan en hun invloed uitoefenen op het schoolgebeuren. 

 
Op stichtingsniveau wordt voor alle scholen door de bestuursdirecteur gewerkt aan een gelijke aanpak 

op afgesproken onderdelen m.b.t. beleid, personeel, ICT, huisvesting en financiën.  
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De komende jaren zullen de accenten liggen op: 

- het aangaan van een nauwere bestuurlijke samenwerking en de uitwerking daarvan in de praktijk 

- het borgen van bestuurlijke kwaliteit 
- het realiseren van goede huisvesting voor alle scholen,  

- het aangaan van samenwerkingsscholen  
- continueren van de kwaliteit van het onderwijs in brede zin  

 

De VCSO wil een moderne organisatie zijn die midden in de maatschappij staat en die weloverwogen 
inspeelt op veranderende en onzekere omstandigheden. 

 
 

Waar moet de VCSO de komende jaren rekening mee houden? 
 

Voordat dit strategisch beleidspuntenplan geformuleerd kon worden, is eerst gekeken naar 

ontwikkelingen waarmee de organisatie de komende jaren te maken krijgt. 
 

Krimp van de bevolking.  
 

In het werkgebied van de stichting moet rekening gehouden worden met een doorgaande krimp van 

de bevolking. Die ontwikkeling is al jaren gaande en zal volgens het CBS de komende decennia 
doorzetten. Overheden beraden zich op maatregelen. Afname van de bevolking leidt tot minder 

kinderen en dus minder leerlingen in het algemeen en naar het zich laat aanzien dus ook voor de 
VCSO. Minder leerlingen kan leiden tot kleinere of minder scholen. Minder leerlingen leidt ook tot 

minder inkomsten. Deze krimpontwikkeling vormt een concrete bedreiging voor de afzonderlijke 
scholen. Hoewel het gaat om een lange termijneffect is het zaak om er bij beleidsbeslissingen 

rekening mee te houden, bijvoorbeeld bij zaken als huisvesting en personeel. In ieder geval moet de 

ontwikkeling gevolgd worden en moet er worden nagedacht over consequenties, zodat we bij te 
maken keuzes zelf de regie hebben en niet achter de feiten aan lopen. 

 
Minder geld. 

 

Voor de meeste scholen geldt: er moet bezuinigd worden op de uitgaven, zodat die gelijk blijven 
oplopen met de inkomsten. Dit betekent dat er weinig ruimte is voor nieuwe ontwikkelingen en dat 

het geld voor ontwikkeling op een creatieve manier gezocht moet worden binnen de bestaande 
exploitatie. We zien dit overigens als een uitdaging die creativiteit stimuleert en kansen biedt 

 

Bedreiging identiteit van protestants christelijk onderwijs. 
 

De eigen identiteit kan de komende jaren op een aantal manieren in de knel komen. Het is mogelijk 
dat vanuit de rijksoverheid, mogelijk door bezuiniging of door gewijzigde parlementaire verhoudingen, 

het christelijk onderwijs onder druk komt te staan. 
Verder geldt dat het voor ouders met een protestants christelijke achtergrond steeds minder 

vanzelfsprekend is dat hun kinderen naar een pc-school gaan. Vaker speelt de geboden onderwijs-

kwaliteit en ook de ligging en bereikbaarheid van de school een rol.  
Dit laatste geldt overigens ook voor ouders zonder pc-achtergrond, die hun kinderen om genoemde 

redenen graag op een pc school willen hebben. Daardoor neemt het aantal leerlingen zonder 
kerkelijke achtergrond toe op onze scholen. Dat kan de identiteit van de school ongemerkt 

beïnvloeden.  

Ook is er het risico dat een school omwille van`aantrekkingskracht’ en ‘concurrentiepositie’ concessies 
doet ten aanzien van de identiteit. Dit laatste kan op langere termijn een bedreiging zijn voor het 

voortbestaan van de stichting Het aanbieden van protestants christelijk onderwijs is immers de 
hoofdopdracht van de stichting.  
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Onderwijskundige ontwikkelingen. 
 

Vanuit de rijksoverheid is een te grote claim gelegd op het aanleren van basisvaardigheden als 

rekenen en taal. Dat is belangrijk, maar kinderen hebben behoefte aan meer. Het is een uitdaging in 
de huidige opzet ruimte te maken voor het aanbieden van meer cultuur-, natuur- en 

bewegingsonderwijs, en ook aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. De 
druk van de leerlingvolgsystemen is nog te groot. Opbrengstnormen en kwaliteitsnormen bepalen in 

hoge mate het onderwijsproces. Kinderen komen daardoor soms in de knel. 

 
Beschikbaarheid van personeel 

 
Onderwijs kan niet zonder onderwijzend personeel. Het is een uitdaging om goed personeel te 

werven. In al onze scholen zijn de vrouwen voor de klas in de meerderheid. Mannen worden zeldzaam 
in het basisonderwijs, maar zijn wel noodzakelijk voor een goede afspiegeling van de maatschappij in 

het onderwijs en evenwichtige opbouw van de schoolteams.  

De beschikbaarheid van invalkrachten bij afwezigheid van eigen personeel is minimaal. De instroom 
van studenten aan de pabo’s en van zij-instromers en herintreders compenseert niet de uitstroom van 

oudere medewerkers.  
 

 

Wat gaat de VCSO doen? 
 

Hieronder staan de uitgangspunten voor het strategische beleid die door het VCSO bestuur zijn 
gekozen voor de komende jaren. Die uitgangspunten geven de richting aan waar naartoe gewerkt 

moet worden. In de kaders bij de uitgangspunten staan de strategische doelen vermeld, samen met 
een vertaling naar tactisch beleid. Op schoolniveau vormt dit mee de input voor de schoolplannen. In 

de schoolplannen kunnen concrete acties worden aangegeven om bepaalde doelen te bereiken.  

 
Identiteit 

Vanuit de doelstelling en grondslag van de stichting zijn de volgende strategische doelen 
geformuleerd. 

 

Strategisch doel Tactische doelen Realisatie   

Behoud van de vijf VCSO-scholen in 
de gemeente Opsterland.  

Werken aan een duidelijke 
profilering van de scholen op de 

dorpen met accent op de diversiteit 
en het brede christelijke karakter 

van de school die daarmee van 
meerwaarde is.  

  

Waar nodig en mogelijk in goede 

harmonie afspraken maken met het 
Openbaar basisonderwijs hoe 

elkaars positionering te accepteren 

en voor het dorp en ouders een 
acceptabele en kwalitatief 

hoogstaande keuze te laten 
bestaan. 

  

Versterken van de kwaliteit en de 

toekomstbestendigheid van de 
besturen van de scholen  

Een verkenning uitvoeren aar 

mogelijk bestuursvormen die tot 
een nauwere bestuurlijke vorm 

leiden, vervolgens een keus maken. 
Na effectuering de samenwerking 

verder vorm geven en borgen. 

  

 
 

 
 



Strategisch beleidspuntenplan 2019-2023 Verenigde Christelijke Scholen Opsterland     

             

6 

Onderwijs 
Onderwijskwaliteit wordt in het onderwijs deels bepaald door resultaten op basisvaardigheden. 

Rekenen en taal zijn belangrijk, maar er is meer. De VCSO streeft naar een brede ontwikkeling van 

kinderen. Daar hoort ook kunst, cultuur, muziek en sport en spel bij.  
 

Om de komende jaren de onderwijskwaliteit te garanderen stellen wij de volgende doelen: 
 

Strategisch doel Tactische doelen Realisatie 

De kwaliteit van het onderwijs op 
de VCSO-scholen is op niveau 

Op bestuursniveau zijn meetbare 
doelen, o.a. via eindtoets en 

leerlingvolgsysteem, geformuleerd 
voor het beoordelen van de 

leerlingprestaties en aan de hand 

van een vast format wordt jaarlijks 
over elke school een  

managementrapportage opgesteld 

 

Realiseren van Passend Onderwijs 
op iedere school 

Het gemeenschappelijk kader (VCSO 
en COMPRIX) voor het zorgaanbod 

bewaken, uitbouwen en bijstellen. 

 

Structurele samenwerking met zorg 
verlenende en pedagogische 

instellingen en andere ketenpartners 
voor noodzakelijke interventie op 

leerlingniveau realiseren. Werken 

met duidelijke routes voor leerlingen 
die verwezen moeten worden naar 

het SBO of SO. 

  

Voldoende aanbod realiseren voor 
meerbegaafde leerlingen op alle 

scholen. Zoeken naar samen-
werkingsmogelijkheden binnen de 

VCSO. 

  

Realiseren van passende 
huisvesting voor alle scholen 

Schoolbesturen begeleiden bij de 
ontwikkelingen per dorp n.a.v. de 

afspraken gemaakt in het IHP   

 

 
 

 
 

Ouderbetrokkenheid 

Zonder ouders zijn er geen leerlingen. Ouders zijn belangrijk als ‘klant’ van de scholen. Eveneens zijn 
ouders van leerlingen belangrijk als klankbord en voor medezeggenschap. Doel voor de komende 

jaren t.a.v. het vergroten en continueren van de ouderbetrokkenheid is: 
 

Strategisch doel Tactische doelen Realisatie 

Stimuleren betrokkenheid leden en 
ouders bij de stichting.  

Verduidelijking van het VCSO-
verband bij de afzonderlijke 

scholen.  Voorstellen formuleren 

om de herkenbaarheid van de 
VCSO bij de scholen te vergroten. 

 

 
 

 

 
 

Personeel en Organisatie 
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De VCSO vindt kwalitatief hoogwaardig personeel een onmisbare schakel voor goed onderwijs. Deze 

medewerkers kunnen hun werk optimaal uitvoeren binnen een professionele organisatie. Opleiding 

van nieuw onderwijzend personeel is extra belangrijk voor de toekomst. VCSO heeft daar ook een 
taak en verantwoordelijkheid in door het beschikbaar stellen van stageplaatsen. De doelen zijn: 

 

Strategisch doel Tactische doelen Realisatie 

Opleidingsinstituut voor pabo- en  

onderwijsassistent studenten 
 

Het streven is voor de kleine 

scholen (tot 100 lln.) minimaal 2 
stagiaires per jaar. 

Voor de grote scholen (vanaf 100 

lln.) minimaal 4 stagiaires per jaar 

 

 Partnership met NHL/Stenden 

University op het gebied van 

opleiden in school, werkplekleren 
en uitwisselen van expertise. 

 

Meer eenheid in organisatie en 
uitstraling 

 

VCSO-scholen zijn binnen hun 
eigenheid een herkenbare VCSO-

school. 

 

Leren van elkaar op organisatie- en 
schoolniveau 

 

Intervisie en collegiale visitatie 
binnen (clusters van) scholen zijn 

geaccepteerde werkvormen om van 

elkaar te leren. In een vaste cyclus 
visiteren schooldirecteuren en 

Intern Begeleiders elkaars school. 

  

Bevorderen personele mobiliteit 

 

Actief sturen op het motiveren van 

medewerkers om periodiek te 

wisselen van werkplek.  

  

Borgen continuïteit van organisatie 

 

Aangegeven op welke wijze de 

continuïteit van de stichting is 

geborgd, met aandacht voor de 
bestuursstructuur, structuur van de 

rechtspersoon, het geld en de 
leerlingen. 

  

Voortdurend vergroten van 

efficiency 
 

Stichtingsbreed realiseren van 

aanpassingen in de organisatie en 
in het gebruik van leermiddelen om 

optimale onderwijsdiensten te 
leveren tegen aanvaardbare kosten.  

  

Verhogen professionaliteit en 

profilering  
 

De VCSO handelt professioneel en 

straalt dat uit. De VCSO heeft een 
duidelijk en herkenbaar profiel voor 

haar omgeving.  

 

Deskundigheid bestuursleden Zowel op VCSO-bestuursniveau als 
op lokaal niveau borgen van de 

kwaliteit van bestuurders d.m.v. 
bestuursprofielen en via het 

aanbieden van besturen cursussen 
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Financiën 
 

De VCSO vindt dat het aanbieden van goed basisonderwijs om een gezonde financiële situatie vraagt. 

Dat betekent dat voor de normale bedrijfsvoering de uitgaven de inkomsten niet overtreffen. 
Daarnaast moet er voldoende vermogen zijn om ongewone voorvallen op te vangen en mogelijke 

risico’s af te dekken. Planmatig werken gecombineerd met goed budgetbeheer is een voorwaarde voor 
een financieel gezonde organisatie. 

 

Strategisch doel Tactische doelen Realisatie   

Strak budgetbeheer en financiële 

verantwoordelijkheid op een niveau in 

de organisatie waar dat het meest 
effectief is. 

Effectief gebruik maken van en 

betrokken zijn bij de financiële 

planning- en control cyclus van 
Onderwijsbureau Meppel.  

  

Werken met een transparant 

financieringssysteem inzake Passend 
Onderwijs 

De budgetten van Passend 

Onderwijs worden ingezet op 
basis van heldere doelstellingen 

en komen zoveel mogelijk ten 
goede van de deelnemende 

besturen. 

 

Vergroten efficiency Onderzoeken op welke wijze 
schaalvoordelen kunnen worden 

behaald binnen de stichting. 

  

 
Hoe gaat de VCSO dat doen? 

 
De hiervoor genoemde uitgangspunten en doelen geven de ambitie van de VCSO aan voor de 

genoemde periode. De strategische doelen zullen worden geconcretiseerd in tactische doelen die hun 
uitwerking gaan vinden in specifiek beleid op stichtingsniveau en op schoolniveau.  

 

Doelen bereiken vraagt concrete activiteiten. Activiteiten kosten geld. Voor zover het gaat om 
activiteiten die passen binnen gangbare bedrijfsvoering en bekostiging, of in de plaats komen van 

eerdere activiteiten, hoeft er geen bijzondere financiële dekking gezocht te worden.  
Voor activiteiten waar nog geen geld voor is, moet geld worden gezocht. Dat kan vanuit externe 

geldstromen. Voor zover het uit eigen middelen moet komen, moet er ruimte worden gezocht binnen 

de begroting. 
 

Het VCSO bestuur monitort minimaal jaarlijks de voortgang en legt verantwoording af aan de Raad 
van Toezicht. 

 

Het bestuur van de VCSO verwacht van de aangesloten scholen, dat zij het beleid dat op hoofdlijnen 
in dit plan beschreven is, zullen uitwerken in hun schoolplannen en er concreet vorm aan zullen 

geven. 
 


