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Voorwoord

Met trots presenteer ik ons strategisch beleidsplan 
‘Wind in de zeilen, blik op de einder’ voor de jaren 
2021-2025. In dit plan zijn de belangrijkste ont-
wikkelingen, uitdagingen en ambities van Stichting 
Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland 
(hierna: ‘Stopoz’) voor de komende jaren opgeno-
men. In diverse inspirerende bijeenkomsten hebben 
we de afgelopen periode verhalen verzameld. Fysiek 
én digitaal: in het onderwijscafé voor medewerkers, 
maar ook in gesprekken met medewerkers, school-
leiders, GMR, ouders en andere stakeholders. Ver-
halen en ideeën over de wensen voor vandaag en 
morgen, over de waarde(n) van ons openbaar on-
derwijs, over samenwerking, over passie voor het 
werk en over de ontwikkeling van kinderen als onze 
belangrijkste inspiratiebron. Die verhalen en ideeën 
hebben we bij de ontwikkeling van dit plan als start-
punt genomen. Het verhaal van de eilandengroep 
Stopoz op pagina 4 neemt u mee in de reis die we 
als stichting zijn gestart naar een archipel van ne-
gen prachtige eilanden.

In ons strategisch beleidsplan worden de beleids-
uitgangspunten en de doelen geformuleerd waar-
aan we als stichting in alle geledingen en op alle 
scholen willen werken in de komende (vier) jaren. 
Omdat het strategisch beleidsplan de lijnen uitzet 
voor alle scholen van Stopoz, geeft het tegelijker-
tijd onze verbondenheid weer. Het strategisch plan 
geeft richting aan de centrale ontwikkeling vanuit 
Stopoz. Tegelijkertijd is er ruimte om de doelen te 
vertalen naar de schooleigen context en op passen-
de wijze invulling te geven aan de focusgebieden en 
doelen in dit plan. Zowel op bovenschools niveau als 
op schoolniveau zullen we ons strategisch beleids-
plan steeds omzetten in een jaarplan met daaraan 
gekoppeld een jaarverslag (evaluatie van het jaar-
plan).

Ons strategisch beleidsplan steunt inhoudelijk, 
naast de gesprekken die we voerden met onze sta-
keholders, op twee grondige zelfevaluaties: de eer-
ste op basis van het vorige strategisch beleidsplan, 
de tweede op basis van het Onderzoekskader 2017 
van de Inspectie van het Onderwijs. 

In dit beleidsplan beschrijven we onze organisatie 
(hoofdstuk 1), onze missie en visie(s) (hoofdstuk 
2), de trends en ontwikkelingen die de komende ja-
ren een rol gaan spelen in ons onderwijs (hoofd-
stuk 3), en ten slotte – in hoofdstuk 4 – de negen 
beleidsthema’s die we belangrijk vinden voor onze 
stichting en onze scholen: (1) Onderwijs, (2) Perso-
neel, (3) Identiteit, (4) Marketing en profi lering, (5) 
Financiën en beheer, (6) Gebouwen en huisvesting, 
(7) Organisatie, (8) Kwaliteitszorg en (9) Samen-
werken met de ouders en de omgeving. Per beleids-
thema beschrijven we onze uitgangspunten en onze 
aandachtspunten (verbeterdoelen) op zowel boven-
schools als schoolniveau. De aandachtspunten op 
bovenschools niveau hebben we opgenomen in een 
groslijst (A) met daarbij een opdeling naar de vier 
jaarplannen (jaarverslagen). De aandachtspunten 
op schoolniveau zijn ook opgenomen in een groslijst 
(B) en deze worden – op basis van keuzes – meege-
nomen in de schoolplannen van de scholen.

We nodigen iedereen uit die heeft bijgedragen aan 
dit plan, en die de ontwikkeling van onze kinderen 
een warm hart toedraagt, om dit stuk met interesse 
te lezen. Uw gedachten en feedback zijn van harte 
welkom. Daarmee houdt u ons scherp, zodat we er 
niet alleen voor kunnen zorgen dat onze kinderen 
zichzelf en de wereld leren ontdekken, maar ook dat 
we elkaar blijven inspireren om het onderwijs van 
vandaag te verbinden met de wereld van morgen.

Maarten Stuifbergen
Voorzitter College van Bestuur Stopoz
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Van negen eilanden naar één eilandengroep
Negen mooie eilanden liggen in de Zuid-Kennemer golfstroom. Ieder eiland 
heeft zijn eigen naam, identiteit, logo en z’n eigen verhaal te vertellen. Ze liggen 
geografi sch dicht bij elkaar en daarom ligt een betekenisvolle samenwerking 
voor de hand: de bewoners werken, leren en spelen met elkaar.  Binnen de archipel hebben we te maken met eilanden van verschillend formaat. 
De grootte is niet waar het om gaat, ook de kleine eilanden zijn van grote bete-
kenis voor de eilandengroep.  Het is mooi om te zien hoe de eilanden onderling verschillen. Het ene eiland 
heeft een schat aan inheemse fl ora en fauna, een ander reusachtige bergen 
en het verste eiland is beroemd om zijn rijke historie. De eilanden hebben ook 
overeenkomsten: het is overal prettig toeven en watersporters kunnen hun hart 
ophalen.  
Een belangrijk uitgangspunt op de eilanden is dat ze allemaal openbaar zijn: 
iedereen is welkom, los van religieuze of levensbeschouwelijke achtergrond.
Samen zijn de inwoners verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling en die 
van het eiland. 

Samen bruggen bouwen naar de toekomst
De eilanden hebben elkaar veel te bieden. Vanuit de historie en geografi sche 
ligging is er veel expertise opgebouwd, passend bij de bewoners en de natuur. 
Duurzaam omgaan met fl ora en fauna, beschermen van cultureel erfgoed, sa-
menwerken en de ondernemende geest zijn hier enkele voorbeelden van. Diver-
siteit wordt binnen de archipel gezien als een kracht. De eilanden kunnen elkaar 
inspireren en van elkaar leren. De eilanden kunnen duurzame samenwerkingen 
starten, kennis delen, verhalen schrijven en ingenieus onderzoek doen; om 
samen sterker te worden. De eilandengroep Stopoz werkt op die manier iedere 
dag samen aan een betere wereld. Er worden stevige houten bruggen gebouwd 
tussen eilanden en tussen sommige eilanden varen pontjes. Er is zelfs een snelle 
tunnelverbinding aangelegd; de verbinding tussen de eilanden wordt steeds 
sterker. De burgemeesters van alle eilanden overleggen regelmatig samen over 
de toekomst en uitdagingen van morgen. Op het ene eiland stijgt het water hard 
en brokkelt de kade langzaam af, een ander kampt met tegenvallende oogst. De 
toekomst van de eilandengroep wordt een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
De eilanden hebben een kleinschalige, maar stevige serviceboot die de eilanden 
ondersteunt en helpt. Deze serviceboot meert regelmatig aan bij een eiland om 
te helpen met fi nanciën en personeel, maar ook met strategische plannen voor 
de toekomst of het onderhoud van de eilanden.  
Zo houden we samen de eilandengroep vitaal en toekomstbestendig.

Het verhaal van de eilandengroep StopozRaad van Kinderen

‘De stem van de kinderen van Stopoz klinkt luid en duidelijk’

Het fundament onder onze strategische doelen is de actieve belofte die we doen aan alle stakeholders.
Deze is in lijn met onze missie en kernwaarden.

De Raad van Kinderen van Stopoz is speciaal voor de strategische koers bij elkaar geweest om input te leve-
ren voor de strategische koers. De RvK is meegenomen in het narratief van de eilandengroep en heeft allerlei 
creatieve ideeën bedacht om samenwerking tussen scholen te bevorderen.
De input van de kinderen is meegenomen in de totstandkoming van dit strategisch beleidsplan.

“We zijn trots op onze scholen, omdat iedereen er welkom is. Het maakt niet uit waar 
je vandaan komt of waar je in gelooft. Op onze scholen wordt goed samengewerkt 
tussen kinderen van verschillende leeftijden. Juffen en meesters kunnen veel van 
elkaar leren door bij elkaar op bezoek te gaan of projecten samen te organiseren, 
samen excursies te organiseren of elkaars klassen te bezoeken”.

De Raad van Kinderen van Stopoz:
Lotte, Ergi, Hugo, Jet, Olivia, Kasper, Jules, Isa, Lucas en Nathalia

De Raad van Kinderen van Stopoz:
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1 Beschrijving van de organisatie

1.1 Bestuur 

Stopoz is een organisatie voor openbaar primair on-
derwijs. Stopoz telt negen basisscholen die geves-
tigd zijn in de gemeenten Bloemendaal, Haarlem-
mermeer, Heemstede en Zandvoort. Stopozscholen 
zijn toegankelijk voor alle leerlingen die aangemeld 
worden, wanneer de principes van ouders aanslui-
ten bij de kaders van het openbaar onderwijs. 
De scholen zijn gehuisvest in negen schoolgebou-
wen. Ze variëren in omvang van 68 tot 430 leerlin-
gen. Per 1 oktober 2020 telde onze stichting 
2.183 leerlingen en 213 personeelsleden.

Daarvan was 18,3% (39) man en 81,7% (174) 
vrouw. Het aantal fte’s bedraagt 138.
Het toezicht en het bestuur van onze stichting wer-
ken sinds 2016 met een code voor goed bestuur. 
Daarom is er sprake van een scheiding tussen toe-
zicht en bestuur. De Raad van Toezicht bestaat uit 
vijf personen. Het bestuur bestaat uit één persoon: 
drs. M.P. Stuifbergen geeft samen met het stafbu-
reau leiding aan onze organisatie. Onze stichting 
participeert in het samenwerkingsverband Passend 
Onderwijs Zuid-Kennemerland. 

1.2 De besturingsfi losofi e

Onze stichting realiseert zich dat (een) goed bestuur 
van groot belang is voor de eigen organisatie en dat 
(een) goed bestuur bijdraagt aan goed onderwijs 
voor ieder kind. We onderschrijven in dit verband 
de nieuwe Code Goed Bestuur (PO-raad, 2020).

Bij de besturing van de organisatie gaan we naast 
onze eigen kernwaarden (zie de missie van de or-
ganisatie) uit van de kernwaarden van het openbaar 
onderwijs, die van belang zijn voor de competenties 
en het gedrag van onze medewerkers: 

• Gelijkwaardigheid: binnen Stopoz gaan we uit 
van verschillen. Hoeveel we ook van elkaar 
verschillen, iedereen heeft recht op een ge-
lijke behandeling, een gelijke stem en gelijke 
kansen. Iedereen is evenveel waard. 

• Vrijheid: binnen Stopoz kun je jezelf zijn en 
je eigen stem laten horen. Je leert zelfstandig 
en kritisch denken. Je neemt verantwoorde-
lijkheid en houdt rekening met de vrijheid van 
de ander.

• Ontmoeting: binnen Stopoz zijn we nieuws-
gierig naar het verhaal van de ander. We dra-
gen zorg voor elkaar en voor onze omgeving. 
Op school ontmoet je de hele wereld. 

Onze besturingsfi losofi e heeft verder de volgende 
kenmerken: 

• Het eigenaarschap ligt zo laag mogelijk in de 
organisatie 

• We geven maximale ruimte voor ontwikkeling 
• We streven naar synergie door samenwer-

king 
• We focussen met name op (de kwaliteit van) 

onderwijs 
• We staan in nauwe verbinding met onze om-

geving 
• We werken integer en transparant aan geza-

menlijke verantwoording 

Onze besturingsfi losofi e en de Code Goed Bestuur 
zijn onderwerpen die jaarlijks terugkomen in het 
jaarplan dat opgesteld wordt door de Voorzitter Col-
lege van Bestuur. 

1.3 Het bestuurskantoor 

Het bestuurskantoor van Stopoz ondersteunt het 
College van Bestuur en de directeuren van de scho-
len. Het team bestaat uit een bestuursadviseur 
(hoofd HR) en een controller. Daarnaast beschikt 
het team over een medewerker huisvesting, een 
functionaris gegevensbescherming en een stafme-
dewerker HR. De managementassistente onder-
steunt het College van Bestuur, het bestuurskantoor 
en het directieteam. 
Voor komend schooljaar is de ambitie uitgesproken 
om een medewerker Onderwijs, Kwaliteit en Inno-
vatie aan te stellen. 

1.4 De leiding van de scholen 

Onze stichting heeft negen scholen. Iedere school 
wordt geleid door een directeur. De directeur is te-
vens voorzitter van de schoolleiding, waarin naast 
de directeur bijvoorbeeld de bouwcoördinatoren 
en de IB’ers functioneren. Iedere school heeft in 
het schoolplan beschreven wat zij verstaat onder 
‘schoolleiding’. Alle directeuren hebben de opleiding 
tot schoolleider gevolgd en staan geregistreerd in 
het schoolleidersregister. De directeuren participe-
ren in verschillende bovenschoolse werkgroepen. 

1.5 Onze medewerkers 

Onze medewerkers – zowel onderwijsgevend als 
niet-onderwijsgevend – zijn betrokken en ambiti-
eus. Ze stellen zich samen-lerend op en ze tonen 
eigenaarschap. Het streven naar kwaliteitsverbe-
tering is vanzelfsprekend: ze willen vooroplopen in 
de nieuwste ontwikkelingen, ze zijn ambitieus en 
ze nemen geen genoegen met middelmaat. In het 
kader van eigenaarschap worden de medewerkers 
uitgedaagd om verantwoordelijkheid te nemen voor 
hun eigen ontwikkeling en die van de school. Onze 
leraren zijn gericht op de omgeving van de school 
en benutten vanuit die verbinding kansen voor de 
verrijking van het onderwijs.

1.6 De omgeving 

Stopoz speelt een prominente en invloedrijke rol 
in de regio. Waar mogelijk zoeken we samenwer-
king om op te komen voor de belangen van onze 
leerlingen, de ouders en de medewerkers. Stopoz 
participeert in verschillende regionale overleggen en 
platforms die actualiteiten bespreken en afspraken 
maken voor de regio. 
Onze stichting streeft er bewust naar om verbon-
den te zijn met onze omgeving. Het is van belang 
om samen op te trekken in het aanpakken van pro-
blemen, maar ook om een regionale strategische 
agenda vast te stellen en mede uit te voeren. We 
beschouwen de onderwijswereld niet vanaf de zij-
kant; we nemen waar mogelijk initiatief, we willen 
nadrukkelijk meedoen. 
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2.1 De missiekern 

Op onze openbare scholen verbinden we het onder-
wijs van vandaag met de wereld van morgen. Onze 
scholen richten zich op kwalifi catie, socialisatie en 
persoonsvorming. Deze drie functies binnen het on-
derwijs geven richting aan ons handelen en zorgen 
ervoor dat onze kinderen en leerkrachten een actie-
ve bijdrage leveren aan een humane, inclusieve en 
duurzame samenleving. 
Wij zorgen voor een plek waar kinderen samen spe-
len, samen leren en zichzelf leren kennen in relatie 
tot de snel veranderende wereld waarin we opgroei-
en. 

In deze minisamenleving is ruimte voor ieders ver-
haal. We richten ons op het aanleren van een breed 
pakket aan kennis, vaardigheden en attitudes, 
waardoor kinderen met succes kunnen deelnemen 
aan passend vervolgonderwijs en kunnen participe-
ren in een pluriforme democratische samenleving. 

Onze scholen hebben de vrijheid om binnen de ka-
ders van deze missie hun eigen accenten aan te 
brengen en deze te beschrijven in hun eigen school-
plan. 

2.2 Visie

Binnen Stopoz kijken we actief naar buiten om te 
bepalen wat er binnen de organisatie nodig is om 
onze kinderen op een goede manier toe te rusten 
voor de toekomst. De vertrouwde en vaste kaders 
en structuren zijn in de samenleving van morgen 
onzeker. De toename aan technologische trends en 
innovaties heeft direct invloed op de manier waar-
op we leven, communiceren en groeien. De wereld 
waarin onze kinderen opgroeien verandert razend-
snel, dus het onderwijs zal op een bepaalde manier 
mee veranderen. 

Hoe die verandering er exact uit komt te zien? Dat 
is voor ons allemaal een betekenisvolle zoektocht, 
maar dat het onderwijs volop in beweging is, dat 
staat vast. De komende vier jaar stellen we ons 
wendbaar op, kijken we naar buiten en zoeken we 
naar creatieve oplossingen.

2.3 Onze slogan 

Onze stichting heeft een slogan: ‘Onderwijs van 
vandaag verbinden met de wereld van morgen.’ We 
bouwen aan de toekomst (van onze maatschappij) 
door onze leerlingen toekomstgericht onderwijs te 
geven, en door ze te vormen tot mensen die een 
actieve bijdrage leveren aan de samenleving van 
morgen.

Het werkwoord ‘verbinden’ heeft een belangrijke 
plaats in het koersplan voor de komende vier jaar. 
We streven naar een hechte en professionele verbin-
ding tussen de scholen onderling en een betekenis-
volle verbinding tussen Stopoz en de maatschappij. 

2 De missie van de organisatie

2.4 Onze belofte 

Het fundament onder onze strategische doelen is de actieve belofte die we doen aan alle stakeholders.
Deze is in lijn met onze missie en kernwaarden.

Stopoz, met aandacht voor elkaar! 
Wij bereiden ons voor op een verande-rende, nog onbekende wereld. Op onze scholen leren we de vaardigheden die we hiervoor nodig hebben in een omge-ving die ons uitdaagt. In de wereld, in beweging, vanuit nieuwsgierigheid ont-dekken wat we elkaar willen meegeven. Hoe die toekomst er ook uit gaat zien, wij zijn er straks klaar voor! 

Elke dag staan wij klaar om elkaars talenten te ontdekken en alle moge-lijkheden te bieden om dit talent te ontwikkelen. Het geeft ons een goed gevoel om je ‘s ochtends vol energie binnen te zien komen en jou vol vuur en met aandacht te zien leren en ont-wikkelen. Samen vormen we één grote leergemeenschap. 

Wij realiseren ons dat je er zelf iets voor moet doen om het tot een suc-ces te maken, het gaat niet vanzelf. Afwachten is dan ook geen optie, we doen het samen. Samen werken we hard aan onze toekomst en daar zijn we trots op. 

Want Stopoz, dat zijn wij!
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2.5 Onze kernwaarden 

De kernwaarden van Stopoz laten zien waar wij voor staan. Ze horen onlosmakelijk bij onze missie en visie. 
We kiezen hierbij bewust voor werkwoorden,
omdat hier een activerende lading in zit.

Onze kernwaarden zijn:

Verbinden
Binnen Stopoz gaan we uit van verschillen. We werken vanuit de gedachte dat iedereen anders is en hebben 
oog voor elkaars kwaliteiten.Vanuit een betekenisvolle verbinding werken we aan krachtig openbaar onderwijs 
dat adequaat voorbereidt op de toekomst. We kennen elkaar, zijn op de hoogte van elkaars talenten en weten 
deze goed te benutten. Deze gedachte is leidend bij ons onderwijskundig fundament en klinkt door in alle 
facetten van onze organisatie. 

Vertrouwen 
Binnen Stopoz werken we vanuit een betekenisvolle relatie met onze collega’s en stakeholders. We zorgen sa-
men voor een organisatie die niet werkt vanuit controle, maar vanuit vertrouwen. We werken met vertrouwen 
vanuit de beste intenties en hebben oog en begrip voor elkaars mogelijkheden en beperkingen. We zien elkaar, 
spreken met elkaar en bouwen vanuit vertrouwen aan een prikkelend onderwijslandschap. 

Ontwikkelen
Binnen Stopoz zijn we constant in ontwikkeling. We kennen elkaars talenten en maken gebruik van de experti-
se van de ander. Samen vormen we een professionele leergemeenschap en leren we van elkaar en de wereld. 
De kinderen krijgen de ruimte en de handvatten om zich te ontwikkelen tot burgers die het verschil kunnen 
maken in de wereld van morgen. De ontwikkeling van onze kinderen richt zich op een balans van kwalifi catie, 
socialisatie en persoonsvorming. 

Ondernemen 
Binnen Stopoz hebben we een ondernemende geest. We richten ons op de wereld van morgen. Dat betekent 
dat wij daarvoor vandaag betekenisvolle stappen zetten vanuit ondernemerschap. In ons onderwijs hebben we 
expliciet aandacht voor het verwerven van een ondernemende geest bij kinderen. 

Samenwerken 
Binnen Stopoz zoeken we actief de samenwerking op. Op de scholen en op bovenschools niveau werken en 
leren we met elkaar en hebben we oog voor elkaars talenten. Ook met externe stakeholders leggen we bete-
kenisvolle verbindingen en starten we waardevolle samenwerkingen, met als uiteindelijk doel de verrijking en 
versteviging van onze kerntaak: het onderwijs van vandaag verbinden met de wereld van morgen. 

2 De missie van de organisatie

2.6 Onze grote doelen 

Op basis van ons gehele strategische beleidsplan hebben we een aantal grote gedurfde doelen vastgesteld. 
Deze grote doelen vormen de leidraad voor de komende vier jaar. De aandachtspunten die we oppakken, wil-
len we steeds verbinden met onze grote doelen. De scholen zullen in hun schoolplan een koppeling beschrijven 
tussen de hieronder geformuleerde speerpunten en de eigen grote gedurfde doelen.

1 We zijn een stichting waar iedereen welkom is en waar de waarden van het openbaar
onderwijs als fundament gelden.

2 We bouwen aan een cultuur van vertrouwen, waar iedereen zich thuis voelt.

3 We hechten waarde aan de individuele ontwikkelbehoeften van kind en collega.

4 De relatie en interactie tussen kind en leraar staan centraal.

5 We bouwen aan een bovenschoolse infrastructuur voor scholing en ontwikkeling.

6 We geven actief ruimte aan innovatief en verrijkend onderwijs.

7 We maken zichtbaar waar we goed in zijn.

8 We zien ondernemerschap en strategisch personeelsbeleid als een essentieel onderdeel van 
schoolontwikkeling en ontwikkeling van Stopoz.

9 We hebben oog voor de creatieve denkkracht van kinderen en geven de stem van het kind een 
prominente plaats in de organisatie.

10 We hechten belang aan een doorgaande leerlijn voor kinderen van 0 tot 12 jaar.

11 We verkennen de samenwerking met externe onderwijspartners.

12 We zijn verbonden met de directe omgeving.
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3.1 Trends en ontwikkelingen 

Trends en ontwikkelingen in onze ‘omgeving’ (lokaal, regionaal en landelijk) zijn van invloed op ons beleid. 
We moeten en willen inspelen op relevante maatschappelijke ontwikkelingen, omdat we een organisatie willen 
zijn die midden in de samenleving staat. De trends en ontwikkelingen hebben wij geanalyseerd vanuit het 
DESTEP-model. Dit model bevat de volgende onderdelen die in de paragrafen hierna zijn uitgewerkt:

• Demografi sche factoren 
• Economische factoren
• Sociaal-culturele factoren 
• Technologische factoren 
• Ecologische factoren 
• Politiek-juridische factoren 

3 Trends en ontwikkelingen

3.2 Demografi sche factoren 

Onze scholen baseren de prognose van leerlingaan-
tallen op demografi sche gegevens die worden ver-
strekt door de gemeenten en DUO, waarbij actuele 
lokale ontwikkelingen door onze schooldirecteuren 
en bestuur worden betrokken. 
De leerlingprognose (2020) voor de scholen in de 
gemeente Bloemendaal laat het volgende beeld 
zien: het geprognosticeerd totaal aantal leerlingen 
voor de gemeente Bloemendaal tot en met 2038 
laat kleine fl uctuaties zien. Voor de Stopozscholen 
wordt verwacht dat het leerlingenaantal over deze 
periode op de Julianaschool, Bornwaterschool en 
Vondelschool gelijk blijft en op de Sparrenbosschool 
groeit. 
Het leerlingenaantal in de gemeente Heemstede 
neemt volgens de prognose toe in de jaren 2018-

2025. Na 2025 daalt het leerlingenaantal naar circa 
2.600 leerlingen, om stabiel te blijven op de lange 
termijn (2038). Op de Crayenesterschool zal in de 
periode tot en met 2038 het leerlingenaantal licht 
dalen. De verwachting is dat het leerlingenaantal op 
de Voorwegschool zal toenemen. 
Voor de Margrietschool in de gemeente Haarlem-
mermeer toont de prognose (2021) ten opzichte van 
de laatste teldatum (2020) een daling, om vervol-
gens tot het einde van de leerlingprognose (2041) 
een stabiliserend aantal leerlingen te laten zien. 
Voor de scholen in Zandvoort toont de prognose een 
stabilisatie van het aantal leerlingen.
De demografi sche gegevens geven geen aanleiding 
tot verandering in beleid. 

3.3 Economische factoren 

Door de economische groei is er een hoogconjunc-
tuur ontstaan, die ingrijpende consequenties heeft 
voor de arbeidsmarkt. Dat uit zich binnen het on-
derwijs in een groeiend personeelstekort. Binnen 
de stichting is de zorg rondom dit tekort groot. 
Bestuurlijk zijn we nauw betrokken bij lokale ont-
wikkelingen, regionale kernteams en acties. Door 
de coronacrisis zien we een trend van jongeren die 
kiezen voor een baan in het onderwijs. Het is op de 
langere termijn afwachten of deze trend zich na de 
coronacrisis doorzet. 

Bestuurlijk is er een aantal acties ondernomen: 
• Samenwerking met Hogeschool Inholland te 

Haarlem (samen opleiden); 
• Samenwerking met de kinderopvang (combi-

natie-functies); 
• Bovenformatief personeel aannemen ten laste 

van Vervangerspool, vooruitlopend op komen-
de tekorten (zij-instroom);

• Actieve werving en profi lering via sociale me-
dia. 

Bestuurlijk blijven we alert en proactief in het on-
dernemen van nieuwe acties die het lerarentekort 
binnen onze stichting kunnen verkleinen, dan wel 
voorkomen. 

Daarbij wordt gedacht aan: 
• Intensiveren van de samenwerking met ver-

schillende opleidingsinstellingen; 
• Afstemmen van arbeidsvoorwaarden; 
• Differentiëren in rollen en taken binnen de or-

ganisatie.

(een concreet voorbeeld zijn de gelden die vrijge-
maakt zijn tijdens en na de coronacrisis). Het is voor 
Stopoz een continuerend aandachtspunt om alert te 
zijn op het aanvragen van dergelijke subsidiebron-
nen. 

3.4 Sociaal-culturele factoren 

De stichting ervaart op het gebied van sociaal-cultu-
rele factoren de volgende ontwikkelingen: 

• Verhoogde instroom van internationaal geori-
enteerde leerlingen / gezinnen; 

• Verhoogde wens rondom programma’s gericht 
op inclusie en diversiteit; 

• Intensievere samenwerking met sociale part-
ners binnen de lokale context; 

• Betrokkenheid van de leerling bij de eigen 
ontwikkeling.

Deze trends laten zich vertalen naar de volgende 
bestuurlijke acties: 

• Zoeken naar oplossingen voor knelpunten die 
gepaard gaan met de verhoogde instroom van 
internationals; 

• Voorwaarden creëren om de stem van de leer-
ling een plaats te geven in de organisatie van 
de verschillende scholen; 

• Kaders scheppen voor intensieve samenwer-
king door de afzonderlijke scholen en andere 
stakeholders (zoals kinderopvangorganisa-
ties) binnen het lokale speelveld; 

• Bewustwording en benutting van de kansen 
van diversiteit binnen onze populatie en or-
ganisatie.
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3.5 Ecologische factoren 

Het begrip duurzaamheid neemt een steeds belang-
rijkere plaats in binnen onze maatschappij.
Omdat we als stichting een venster naar de wereld 
willen zijn, proberen we zo mogelijk aan te sluiten 
bij deze ontwikkeling. 
Binnen het onderwijs willen we kinderen leren om 
zorg te dragen voor de omgeving en voor elkaar. Dit 
wordt weerspiegeld in de waarden van openbaar on-
derwijs: gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting. 

We geven dit concrete handvatten binnen onze 
stichting door: 

• Energieneutrale scholen als uitgangspunt te 
nemen (binnen de begrenzingen van de huidi-
ge gebouwen). 

• Duurzaamheid als belangrijk deel van burger-
schap een plaats te geven binnen ons onder-
wijs. 

3 Trends en ontwikkelingen

3.6 Politieke factoren 

Deze tijd kenmerkt zich door verhoogde druk vanuit 
het onderwijsveld op de politiek. 
Het gaat hierbij over onder andere de volgende za-
ken: 

• Werkdruk 
• Personeelstekort 
• Huisvesting (ventilatie) 
• Kansengelijkheid 

Deze maatschappelijke trends hebben invloed op 
het politieke debat, de cao-ontwikkeling en daar-
mee uiteindelijk op de bekostiging voor de bestu-
ren. Daarnaast is er ontwikkeling in de wetgeving 
die de relatie werkgever-werknemer regelt. Denk 
hierbij aan de nieuwe wetgeving WAB. Tot slot zijn 
de verkiezingen van maart 2021 van invloed op de 
politieke koers voor de komende jaren.

Als stichting zijn en blijven we nauw aangesloten bij 
lokale politieke overleggen. Daarnaast volgen we de 
landelijke ontwikkelingen en handelen naar de ver-
anderende wetgeving. 

Samen met ons administratiekantoor zorgen we er-
voor dat veranderingen in onder andere de cao cor-
rect worden doorgevoerd voor onze medewerkers. 

Met regelmaat sluiten we bestuurlijk aan bij klank-
bordbijeenkomsten vanuit het Ministerie van Onder-
wijs, Cultuur en Wetenschap. Zo benutten we onze 
invloed op het ambtelijke speelveld maximaal. 

3.7 Technologische factoren 

De technologische ontwikkelingen bieden zowel 
kansen als bedreigingen voor Stopoz en de visie 
die de stichting heeft op onderwijs. Zoals eerder 
genoemd gaat onze stichting uit van een open en 
betrokken relatie tussen de leraar en het kind, met 
als doel vanuit deze relatie voor goed onderwijs te 
zorgen voor al onze kinderen. Daarbij zijn de tech-
nische mogelijkheden die binnen het bereik van de 
scholen van Stopoz liggen een middel om deze rela-
tie en het goede onderwijs te ondersteunen en be-
geleiden. 
Stopoz wil voorkomen dat technologische ontwikke-
ling de relatie tussen leraar en kind verstoort of uit 
balans brengt.

Daarnaast is de stichting niet blind voor de talloze 
mogelijkheden die technologie biedt om het onder-
wijs te ondersteunen en te optimaliseren. 
Voorbeelden van versterking in de begeleiding zijn 
de toegang tot informatie en de mogelijkheden om 
deze informatie meer tot de verbeelding van het 
kind te laten spreken. Denk daarbij aan ontwikke-
lingen op het gebied van gepersonaliseerd leren en 
het verrijken van lessen door middel van artifi cial 
intelligence en augmented reality.
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4.1 Onderwijs 

Bij Stopoz verbinden we het onderwijs van vandaag met de wereld van morgen. Onderwijs en ondersteuning 
geven is onze kernactiviteit. We gaan daarbij uit van het principe: ‘de relatie tussen leraar en kind staat cen-
traal’. 
Op de scholen kijken we naar onderwijs vanuit drie invalshoeken: 

• Kwalifi catie (kennis verwerven) 
• Socialisatie (je verhouden tot de cultuur / wereld waarin we leven) 
• Persoonsvorming (je persoonlijke ontwikkeling in relatie tot de wereld). 

Het onderwijs op de scholen van Stopoz richt zich op een brede vorming van kinderen in een continu veran-
derende maatschappij, door het aanleren van de kernvakken (taal, rekenen en zaak- en expressievakken) 
en daarnaast ruime aandacht voor de 21-eeuwse vaardigheden en persoonlijkheidsvorming, socialisatie en 
burgerschap. We vinden het van belang om kinderen eigenaar te maken van hun ontwikkeling. De stem van 
het kind doet ertoe. 

Goed onderwijs geven wij vorm vanuit de volgende pedagogische principes: 
Wij: 

• willen kinderen leren keuzes te maken; 
• willen kinderen leren hun eigen waardevolle bijdrage te leveren aan het samenleven met anderen;
• doen dit vanuit de waarden en identiteit van het openbaar onderwijs en de daarbij behorende bronnen. 

De leraren volgen de ontwikkeling van ieder kind, analyseren deze ontwikkeling en stellen vervolgens hun han-
delen bij. Op alle scholen wordt handelingsgericht gewerkt en leraren houden rekening met de onderwijsbe-
hoeften van de kinderen. In het schoolondersteuningsprofi el van de scholen staat beschreven hoe de scholen 
gestalte geven aan de ondersteuning en begeleiding, en wat de mogelijkheden zijn voor extra begeleiding. 

Aandachtspunten scholen Prioriteit

De scholen realiseren tussen- en eindopbrengsten die boven de vastgestelde nor-
men liggen

3 - laag

In 2025 wordt de buitenruimte als onderwijsleerplaats gebruikt bij de invulling van 
het onderwijs

2 - gemiddeld

In het onderwijs is bij kinderen expliciet aandacht voor burgerschap en het ver-
werven van een ondernemende geest.

2 - gemiddeld

In 2025 hebben alle scholen de drieslag kwalifi catie, socialisatie en persoonsvor-
ming verwoord en in handelen omgezet in de scholen.

1 - hoog

In 2025 beschikken alle scholen over een kinderraad en is er een bovenschoolse 
kinderraad.

1 - hoog

Scholen formuleren beleid in passende balans omtrent de balans tussen kwalifi ca-
tie; socialisatie en persoonsvorming

2 - gemiddeld

In 2025 geven alle scholen ruimte aan de gepersonaliseerde ontwikkeling van kind 
en collega

2 - gemiddeld

4 De domeinen

4.2 Personeel 

Stopoz vindt de kwaliteit van de medewerkers van doorslaggevend belang in relatie met de kwaliteit van de 
school. De directeuren geven, in samenwerking met hun managementteam, leiding aan de schoolontwikke-
ling, waarbij persoonlijke ontwikkeling een wezenlijk onderdeel is. 

Vanzelfsprekend zorgen de directeuren in de eerste plaats voor hun eigen professionele ontwikkeling. Daar-
naast ontwikkelen zij op hun school een professionele cultuur die borgt dat de leraren met en van elkaar leren. 
Een kernbegrip daarbij is ‘professioneel kapitaal’: Het kapitaal waarover medewerkers moeten beschikken om 
zichzelf te kunnen ontwikkelen en zo effectief mogelijk te kunnen presteren. Iedereen is leerling en kan vanuit 
deze rol expertise delen in leernetwerken; zo vormen we een professionele leergemeenschap. Op deze manier 
zijn we een onderwijsleerplek voor toekomstige leraren en ondersteuners.

Kernwoorden zijn vakmanschap en eigenaarschap. Medewerkers geven invulling aan de eigen professionele 
ontwikkeling en nemen zoveel mogelijk deel aan de school- en beleidsontwikkeling. Zo is iedereen onderdeel 
van de ontwikkeling. 
Om het onderwijs te verbinden met de wereld van morgen, is het van belang dat alle medewerkers actief in-
vulling geven aan hun eigen professionele ontwikkeling en dit ook bespreken met schoolleiding en collega’s. 

Voor de ontwikkeling van onze kinderen is het van belang dat de kennis, vaardigheden en expertise van 
medewerkers actueel zijn. Duurzame inzetbaarheid en werkgeluk vormen samen de werkbeleving van onze 
medewerkers, waarbij duurzame inzetbaarheid vraagt om structureel investeren in fysieke en geestelijke ge-
zondheid en scholing. Werkgeluk is een bron van voldoening, zingeving en plezier. Deze laatste richt zich op 
twee pijlers: ‘purpose’ en ‘pleasure’. Onze medewerkers werken graag op een school waar ze iets bijdragen 
aan het grotere geheel en zich betrokken voelen bij de missie van de organisatie (purpose). Dit willen ze doen 
met plezier in het werk, door het samen met collega’s leuk te hebben (pleasure). Door de toename in de be-
wustwording rondom duurzaamheid willen medewerkers steeds meer investeren in zichzelf. We zien daarmee 
een nauwe samenhang tussen werkgeluk en het thema duurzame inzetbaarheid.

Aandachtspunten bestuur Prioriteit

Stopoz richt een denktank lerarentekort in en creëert oplossingen voor het werven 
en binden van toekomstig personeel.

1 - hoog

We dragen actief bij aan de ontwikkeling en scholing van nieuwe leraren en school-
leiders (we bouwen aan een professionele leergemeenschap: Stopoz Academie).

2 - gemiddeld

In 2025 geven alle scholen ruimte aan de gepersonaliseerde ontwikkeling van kind 
en collega.

2 - gemiddeld

In 2025 hebben we vernieuwd Arbobeleid. 1 - hoog
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4.3 Identiteit 

Stopoz is een stichting van negen openbare scholen. Ons onderwijs richt zich op kwalifi catie (kennisverwer-
ving), socialisatie en persoonsvorming. In het kader van de sociale ontwikkeling hechten we veel waarde aan 
de ontwikkeling als persoon, aan de omgang met zichzelf in relatie tot de ander en de wereld. Wie zijn kansen 
in de maatschappij wil benutten, moet zich als persoon kunnen ontwikkelen en zijn positie ten opzichte van 
anderen in de samenleving vinden. Het onderwijs helpt leerlingen te ontdekken wie ze zijn en willen worden, 
wat ze belangrijk vinden en hoe ze zich tot anderen en de wereld om zich heen verhouden. Ze ervaren dat ze 
trots mogen zijn op wat ze gemaakt of geleerd hebben. Kinderen leren om zelfstandig keuzes te maken en 
verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen handelen. Ze ontwikkelen een ondernemende, initiatiefrijke 
houding: ze worden weerbaar (gemaakt), krijgen zelfvertrouwen en leren dat het fi jn is om samen met ande-
ren tot een mooi resultaat te komen en het verschil te kunnen maken. 

Persoonsvorming houdt ook in dat leerlingen op een gepaste manier vorm leren geven aan hun emoties en 
rekening houden met de positie, de belangen en de gevoelens van anderen. Respect, hulpvaardigheid en 
empathie helpen hen met anderen samen te leven. Zo ontdekken ze wat ze nodig hebben om voor zichzelf 
en voor anderen te zorgen. Die basis draagt bij aan hun welzijn en hun sociale gedrag in hun latere leven. 
Onderwijs dat bijdraagt aan persoonsvorming motiveert en vormt leerlingen in brede zin. Het sluit aan bij wat 
ze aanspreekt, maar verbreedt ook hun horizon en laat ze kennismaken met zaken waar ze niet uit zichzelf 
mee in aanraking komen. 

Alle scholen besteden gericht aandacht aan socialisatie en burgerschap. Het is ons doel dat de leerlingen in 
onze Nederlandse samenleving kunnen participeren als volwaardige burgers. Om kinderen te helpen verant-
woordelijke burgers te worden, leren ze kritisch na te denken en probeert het onderwijs ze verantwoordelijk-
heid bij te brengen voor hun eigen handelen – of het nu gaat om duurzaamheid, hun eigen gezondheid, hun 
leefomgeving of hun fi nanciële mogelijkheden. Ze leren zich internationaal te oriënteren en verder te kijken 
dan de grens van hun stad of land.

Aandachtspunten bestuur Prioriteit

We zijn een stichting waar iedereen welkom is en waar de waarden van het open-
baar onderwijs als fundament gelden.

2 - gemiddeld

In 2025 hebben we een geoptimaliseerd communicatiebeleid 1 - hoog

Bovenschoolse Leerlingenraad is geïnstalleerd 2 - gemiddeld

Aandachtspunten scholen Prioriteit

Elke school heeft een actieve leerlíngenraad 2 - gemiddeld

4 De domeinen

4.4 Profi lering en marketing 

Stopoz wil zich de komende jaren sterk profi leren als een organisatie die zorgt voor goed onderwijs aan de 
kinderen. Onderwijs van vandaag voor de wereld van morgen. Onze scholen, ons onderwijs moet aantrekke-
lijk zijn voor kinderen, personeel en ouders. Hierbij spelen onze kernwaarden een belangrijke rol: verbinden, 
vertrouwen, ontwikkelen, ondernemen en samenwerken. Het algemene doel is dat onze scholen aantrekkelijke 
en toekomstgerichte ontwikkelplaatsen zijn voor onze kinderen en dat werknemers graag bij onze stichting 
willen werken. 

Net zoals onze organisatie beschikt iedere school over een school-eigen vertaling van de gezamenlijke missie, 
een heldere visie, kernwaarden en een heldere beschrijving van haar profi el. Het profi el bevat de ambities 
van de school met betrekking tot onderwijs, personeel, ouders en omgeving. De ambities zijn ook werkelijk 
ambitieus; bij het opstellen daarvan hebben de scholen in ieder geval rekening gehouden met toekomstgericht 
onderwijs (vertrouwen, ontwikkelen, ondernemen) en educatief partnerschap (samenwerken, verbinden). 

We streven naar scholen die marktgericht denken en handelen. Daarbij is het van belang dat de organisatie 
en de scholen zich bewust zijn van de huidige en gewenste marktpositie. Onze organisatie beschikt over een 
communicatieplan en de scholen hebben daar hun eigen pr- en communicatiebeleid van afgeleid. Alle betrok-
kenen analyseren periodiek hun marktpositie en nemen effectieve maatregelen om die positie te verbeteren. 

In het kader van profi lering en marketing is het communicatiebeleid van belang. Het profi el van de organisatie 
en de scholen moet ‘bekend’ zijn bij onze doelgroep. Belangrijke middelen zijn: de nieuwsbrief, de schoolgids, 
de website, sociale media etc. Deze middelen worden gebruikt om onze huidige stakeholders te informeren, 
maar ook om nieuwe mensen te werven. In het kader van werving formuleert iedere school beleid om nieuwe 
leerlingen (en ouders) en toekomstige personeelsleden te enthousiasmeren voor de school.

Aandachtspunten scholen Prioriteit

In 2025 besteden alle scholen gericht aandacht aan strategische communicatie, PR 
en marketing

1 - hoog
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4.5 Financiën en beheer 

In ons onderwijs verbinden we het onderwijs van vandaag met de wereld van morgen. Wij zorgen voor een 
plek waar kinderen samen spelen, samen leren en zichzelf leren kennen in relatie tot de snel veranderende 
wereld waarin we opgroeien. Om het onderwijs constant af te kunnen stemmen op toekomst die voor ons ligt, 
is het van belang om helder en toekomstbestendig fi nancieel beleid te voeren. 

Hierbij zijn goede faciliteiten en voorzieningen voorwaardelijk. Dit vraagt om voldoende fi nanciële middelen 
die we vooral willen inzetten voor het verhogen van de onderwijskwaliteit en de ambities van de scholen, zo-
als geformuleerd in hun schoolplannen. Wij verwerven en besteden de onderwijsbekostiging rechtmatig, dat 
wil zeggen conform de wet- en regelgeving. Wij streven ernaar om een gezonde en solide stichting te zijn. 
Om de continuïteit te waarborgen beschikken we over meerjarenbeleid en bespreken we ons fi nancieel beleid 
regelmatig met de interne toezichthouder, de GMR, de auditcommissie en de accountant. De fi nanciële kaders 
in de kaderbrief behorende bij de begroting 2021 en meerjarenbegroting 2022-2025 zijn de basis van ons 
meerjarenbeleid. 

Een punt van zorg is de daling van ons leerlingaantal. Van 2.183 leerlingen in 2020 verwachten we een daling 
naar 2.065 leerlingen in 2025. Dit heeft uiteraard consequenties voor onze meerjarenbegroting en vraagt dat 
we hierop anticiperen qua bekostiging van de formatie en materiële instandhouding. Begin 2021 wordt er een 
risicoanalyse uitgevoerd. Op basis hiervan kunnen we bepalen hoe hoog het eigen vermogen dient te zijn 
waarmee de onvoorziene risico’s kunnen worden opgevangen.

Kwaliteitsindicatoren
Kenmerkend voor ons is...

De liquiditeit bedraagt minimaal 0,75

De solvabiliteit 2 bedraagt minimaal 30%

De rentabiliteit ligt tussen de 0% en 1%

De huisvestingsratio is minder dan 10%

Het weerstandsvermogen is minimaal 5%

Beoordeling Score Waardering

Zelfevaluatie Continuïteit [bestuur] (FB1) 2,91 zwak / matig

Zelfevaluatie Doelmatigheid [bestuur] (FB2) 3,00 (ruim) voldoende

Zelfevaluatie Rechtmatigheid [bestuur] (FB3) 3,50 goed / uitstekend

4 De domeinen

4.6 Gebouwen en huisvesting 

Het merendeel van onze schoolgebouwen is authentiek en beeldbepalend in de (woon-)omgeving in de kern 
waar de school is gevestigd. In combinatie met de schoolpleinen vormen ze het visitekaartje voor de huidige 
en de potentiële ouders: ze vormen het gezicht naar buiten toe. We onderschrijven de samenhang tussen een 
schoon, goed onderhouden gebouw en een plezierige werk- en leeromgeving. Enkele schoolgebouwen dateren 
uit de jaren 30 van de vorige eeuw en bieden geringe mogelijkheden om in het kader van onderwijsvernieu-
wing (zelfstandig samenwerken, groepsopdrachten etc.) en passend onderwijs te voldoen aan de behoefte van 
een andersoortige indeling of leerpleinen in de scholen. De schoolgebouwen bestaan voornamelijk uit lokalen, 
gangen en kleine nevenruimtes. We moeten vooral inzetten op het aanpassen van de scholen aan de eisen van 
nu en de toekomst. Dit is geen eenvoudige opgave en vraagt om samenwerking met gemeenten, waarbij de 
vastgestelde Integrale Huisvestingsplannen binnen deze gemeenten de leidraad zijn om te komen tot moderne 
en op de onderwijsvisie ingerichte schoolgebouwen. 

Gezien de maatschappelijke ontwikkelingen willen we ook inzetten op duurzaamheid. Duurzaamheid wordt 
vaak aangeduid als een containerbegrip, maar dat is het niet. Het is een paraplu voor alles wat met duurzaam 
leven te maken heeft en dat is veel. Het betreft een denkwijze die te omschrijven valt als ‘de aarde niet meer 
exploiteren,, maar er verantwoordelijkheid voor nemen’. We willen van onze gebouwen duurzame gebouwen 
maken, gedefi nieerd vanuit de begrippen people, planet en profi t. We streven naar veilige, schone en gezonde 
gebouwen waar het voor iedereen prettig (samen) werken en leren is. Gebouwen met een prettig binnenkli-
maat en met fl exibele, multifunctionele ruimtes (people). We hebben de ambitie om verantwoord en duurzaam 
om te gaan met materialen, om hergebruik te stimuleren en om te zorgen voor een laag en zuinig energie- en 
watergebruik (planet). Tot slot: we streven naar reële en verantwoorde investerings- en exploitatiekosten (zie 
ons meerjarenonderhoudsplan), naar het benutten van leegstand en naar het steeds vragen naar concurre-
rende offertes voor onderhoud e.d. (profi t).
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4.7 Organisatie 

Stopoz bestaat uit negen scholen. De schoolleiders zijn integraal verantwoordelijk voor de eigen school en het 
eigen beleid. In die zin is er binnen onze stichting sprake van eigenheid in gebondenheid. Maar niet voor niets 
zijn wij één stichting: waar mogelijk en wenselijk stemmen we beleid op elkaar af en is er meer sprake van 
centraal beleid. Onze visie luidt: de stichting (het bureau) is er voor de scholen en niet andersom. De stichting 
(het bestuur) ondersteunt de scholen en stimuleert ze om kwaliteit te leveren. 

Stopoz hecht aan een ondernemende houding: wij zijn een invloedrijke speler in de regio en geven volop 
ruimte aan onderwijsinnovaties. Daarom zijn we gericht op het ontdekken van kansen, vernieuwingen en 
verbeteringen en het oplossen van problemen (die wij zien als kansen). Kernwoorden daarbij zijn: creativiteit, 
initiatief en proactief handelen. We nemen geen genoegen met de middenmoot, met een zesje: we stellen 
hoge doelen en we streven naar een hoge kwaliteit. 

Bij een toekomstgerichte organisatie hoort een zeer goede en transparante communicatievoorziening, die 
sterk gericht is op verbinding (maken) met partners. Een specifi ek punt van aandacht is de belangenbehar-
tiging in de politiek, vanwege de zichtbaarheid en de naamsbekendheid van onze organisatie. Maar ook hier 
gaat het in essentie om het bundelen van krachten, omdat ons aller doel moet zijn: sterk onderwijs in de regio 
Zuid-Kennemerland. 

Bij het zoeken naar verbinding kan niet onvermeld blijven dat we voortdurend (kritisch) zoeken naar moge-
lijkheden voor samenwerking. We geloven dat onze stichting nog effectiever en slagvaardiger wordt als we 
partners aan boord krijgen die ons kunnen versterken bij de uitvoering van onze maatschappelijke opdracht.

Aandachtspunten bestuur Prioriteit

We bouwen aan een cultuur van vertrouwen en waar iedereen zich thuis voelt. 1 - hoog

Directeuren werken samen als collega’s en kritische partners. 2 - gemiddeld

In 2025 zijn we een aantrekkelijke werkgever, waar leraren en schoolleider graag 
samen werken. Dit komt tot uiting in een positieve beoordeling van werknemers.

2 - gemiddeld

In 2025 hebben we een integriteitscode en beleid op het gebied van integriteit en 
veiligheid.

1 - hoog

In 2025 organiseren we jaarlijks een Stopozbrede inspiratiedag, die in lijn is met 
de inhoud van het SBP en die mede georganiseerd wordt door leraren en directeu-
ren.

2 - gemiddeld

In 2025 hebben de scholen van Stopoz een geprofessionaliseerde (G)MR die vol-
gens de meeste recente wijzingen vanuit de WMS constructief fungeert als kriti-
sche partner en handelt vanuit vertrouwen.

1 - hoog

In 2025 participeren alle scholen in de Stopoz Academie 1 - hoog

4 De domeinen

4.8 Kwaliteitszorg 

De scholen van onze stichting plegen systematisch kwaliteitszorg. Ze beschikken over een systeem voor kwa-
liteitszorg en ze werken vanuit een meerjarenplanning aan de continue ontwikkeling van de kwaliteit van de 
school en de medewerkers. 
We beschouwen kwaliteitszorg en personeelsbeleid als onlosmakelijk, omdat ons personeel de kern van kwa-
liteit vormt. In beginsel werken alle scholen vanuit de PDCA-cyclus. 
Ze hebben hun kwaliteit beschreven (zie ook de schoolplannen) en handelen daarnaar. Vervolgens beoordelen 
ze regelmatig – conform de meerjarenplanning – of de kwaliteit van de school in orde is (zelfevaluatie). Ook 
laten ze hun kwaliteit systematisch door ouders en leerlingen beoordelen met behulp van vragenlijsten. 

Ten slotte beoordelen de scholen elkaar via een systeem voor collegiale consultatie. Op basis van de beoorde-
lingen worden er verbeterpunten gekozen en nader uitgewerkt (zie daarvoor de jaarplannen van de scholen). 
Gelet op de documenten die een rol spelen bij kwaliteitszorg geldt: alle scholen werken met een schoolplan, 
een jaarplan en een jaarverslag. 

Op bestuursniveau wordt de kwaliteitszorg gemonitord. Speerpunten daarbij zijn de onderwijsresultaten, het 
lesgeven (de onderwijsleerprocessen), de zorg en begeleiding en het schoolklimaat (met name veiligheid). 
Tijdens de managementrapportagegesprekken zijn de kwaliteitszorg van de school, de resultaten, de diver-
se beoordelingen en de verbeterplannen prominente gespreksthema’s. Indien de monitoring uitwijst dat de 
onderwijskwaliteit tekortschiet, worden – na analyse –  verbeteringen doelgericht doorgevoerd. Het bestuur 
beschikt over een plan van aanpak voor scholen waar de onderwijskwaliteit een risico vormt of dreigt te gaan 
vormen. In dat plan is (onder meer) de verantwoordelijkheidsdeling tussen bestuur en de school beschreven. 
Het bestuur heeft voor haar scholen ‘tegenspraak’ georganiseerd door één keer per vier jaar een externe audit 
te organiseren voor de scholen. Met betrekking tot de kwaliteitszorg gaat onze stichting uit van de volgende 
prestatie-indicatoren:

• Onze scholen halen een eindscore die boven de ondergrens en de eigen schoolnorm ligt.
• Onze scholen halen tussenresultaten die boven de eigen schoolnormen liggen.

Beoordeling Score Waardering

Zelfevaluatie Kwaliteitszorg (KA1) 2,80 zwak / matig

Zelfevaluatie Kwaliteitscultuur (KA2) 3,00 (ruim) voldoende

Zelfevaluatie Verantwoording en dialoog (KA3) 3,20 (ruim) voldoende

Aandachtspunten bestuur Prioriteit

De scholen plegen systematisch kwaliteitszorg 1 - hoog

Het interne toezicht wordt betrokken bij de beleids- en besluitvorming van de 
scholen

1 - hoog

Interne audits 3 - laag

Monitoring gebruik WMK 2 - gemiddeld
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4.9 Samenwerken met de ouders en de omgeving 

Stopoz vindt de betrokkenheid van de ouders/verzorgers bij onze scholen van groot belang. Ouders zien wij als 
educatieve partners; hun inbreng bij de ontwikkeling van hun eigen kind is voor onze scholen onontbeerlijk. 
We beseffen dat we de handen ineen moeten slaan om kinderen maximaal te ondersteunen bij het leer- en 
ontwikkelproces. 

De school en de ouders zijn gelijkwaardige partners en gezamenlijk verantwoordelijk voor de ontwikkeling van 
het kind. Wel onderstrepen we dat beide partners een eigen specifi eke verantwoordelijkheid hebben, vanuit de 
erkenning van elkaars professionaliteit en deskundigheid. Al onze scholen hebben een visie ontwikkeld op de 
relatie tussen de school en de ouders. In dat visiestuk komen rechten, plichten en verwachtingen aan de orde. 
Immers, educatief partnerschap vraagt aandacht en inspanning van twee kanten. Een mooi voorbeeld van dit 
partnerschap zien we terug in de samenwerking met ouders in de totstandkoming van dit plan. 

Stopoz hecht veel waarde aan een intensieve samenwerking met andere stakeholders in de regio. Naast ouders 
zien we bijvoorbeeld ook de voorschoolse educatie, de gemeente, het voortgezet onderwijs, de jeugdzorg, de 
schoolbesturen uit de regio en het Samenwerkingsverband PO-ZK als betekenisvolle samenwerkingspartners. 
Deze samenwerking is waardevol bij het versterken van de uitvoering van de maatschappelijke opdracht van 
Stopoz: het onderwijs van vandaag verbinden met de wereld van morgen.

Aandachtspunten bestuur Prioriteit

In 2025 werken we op inhoudelijke punten samen met een andere
onderwijsstichting.

2 - gemiddeld

In 2025 hebben alle scholen een actieve en betekenisvolle samenwerking met een 
buitenschools programma (bijvoorbeeld kinderopvangorganisatie).

2 - gemiddeld

In 2025 heeft Stopoz externe samenwerkingen waaraan de individuele scholen 
vorm geven.

1 - hoog

In 2025 hebben we een convenant met een of meerdere opleidingsinstituten. 1 - hoog

We hechten belang aan een doorgaande leerlijn voor kinderen van 0 tot 12 jaar. 1 - hoog

Aandachtspunten scholen Prioriteit

De scholen betrekken de ouders bij de schoolontwikkeling. 2 - gemiddeld

De leraren en de ouders zijn gericht op de gezamenlijke ontwikkeling van het 
(hun) kind.

1 - hoog

In 2025 heeft iedere school ruimte en aandacht voor het opleiden van toekomstige 
collega’s.

1 - hoog

4 De domeinen

4.10 Privacy 

Privacy is een grondrecht dat in Nederland is uitgewerkt in de AVG (Algemene verordening gegevensbescher-
ming). Omdat leerlinggegevens ook persoonsgegevens zijn, is de AVG voor onze stichting en onze scholen van 
belang. Leerlinggegevens bevatten vaak gevoelige informatie en deze bijzondere persoonsgegevens worden 
door de scholen alleen vastgelegd als dat echt noodzakelijk is voor de begeleiding van de leerlingen of om 
bijzondere voorzieningen te kunnen treffen. Het bevoegd gezag is eindverantwoordelijk voor de privacy van 
leerlingen. De scholen handelen volgens de wet en gaan daarbij behoorlijk en zorgvuldig te werk. Die ver-
antwoordelijkheid houdt ook in dat we als bevoegd gezag ouders en leerlingen volledig informeren over het 
gebruik van persoonsgegevens én hoe ouders gebruik kunnen maken van hun rechten. 

Als bevoegd gezag willen we helder en transparant zijn naar ouders over het gebruik van leerlinggegevens, 
over de afspraken die we maken met de leveranciers van leermiddelen, over de rechten die ouders hebben en 
de rol van de (G)MR daarbij. De huidige ontwikkelingen vragen van ons (en van de scholen) dat we de ouders 
optimaal informeren over het gebruik van foto’s en video’s op (school)websites en sociale media.
Ten slotte willen we ook vastleggen welke informatie we wel of niet geven als een kind overstapt van de ene 
naar de andere school. 

Scholen kunnen in een privacyreglement, protocol en/of beleidsstuk vastleggen hoe de school omgaat met 
privacy. Een privacyreglement is ook een goed middel om de verwerking van persoonsgegevens voor ouders 
inzichtelijk en transparant te maken. In het reglement staat hoe de school omgaat met de persoonsgegevens 
van leerlingen én medewerkers. En hoelang de gegevens worden bewaard. Een privacyreglement of -protocol 
is niet wettelijk verplicht. Het geeft de school wel een basis om privacy goed te regelen én dit inzichtelijk te 
maken voor medewerkers en ouders. 
In het reglement garandeert de school dat de persoonsgegevens zorgvuldig worden behandeld. Dat betekent 
dus ook dat de informatie die zij in de schooladministratie vastlegt juist, nauwkeurig én volledig up-to-date is. 
Scholen plaatsen het reglement in de schoolgids en/of op hun website.

Kwaliteitsindicatoren
Kenmerkend voor ons is...

Iedere school beschikt over een privacyreglement.

Iedere school waarborgt de privacy van leerlingen en persoonsgegevens.

Iedere school beschikt over afspraken over de leerlinggegevens.

Aandachtspunt scholen Prioriteit

Scholen voeren de praktische verwerking vanuit de AVG uit. 2 - gemiddeld
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Thema: Speerpunt Prioriteit

We zijn een stichting waar iedereen welkom is en waar de waarden van het open-
baar onderwijs als fundament gelden.

1 - hoog

We bouwen aan een cultuur van vertrouwen, waar iedereen zich thuis voelt. 1 - hoog

We hechten waarde aan de individuele ontwikkelbehoeften van kind en collega. 1 - hoog

De relatie en interactie tussen kind en leraar staan centraal. 1 - hoog

We bouwen aan een bovenschoolse infrastructuur voor scholing en ontwikkeling. 1 - hoog

We geven actief ruimte aan innovatief en verrijkend onderwijs. 1 - hoog

We maken zichtbaar waar we goed in zijn. 1 - hoog

We zien ondernemerschap en strategisch personeelsbeleid als een essentieel on-
derdeel van schoolontwikkeling en ontwikkeling van Stopoz.

1 - hoog

We hebben oog voor de creatieve denkkracht van kinderen en geven de stem van 
het kind een prominente plaats in de organisatie.

1 - hoog

We hechten belang aan een doorgaande leerlijn voor kinderen van 0 tot 12 jaar. 1 - hoog

We verkennen de samenwerking met externe onderwijspartners.  s 1 - hoog

We zijn verbonden met de directe omgeving. 1 - hoog

Thema: Personeel Prioriteit

Stopoz richt een denktank lerarentekort in en creëert oplossingen voor het werven 
en binden van toekomstig personeel.

1 - hoog

We dragen actief bij aan de ontwikkeling en scholing van nieuwe leraren en school-
leiders (we bouwen aan een professionele leergemeenschap: Stopoz Academie)

2 - gemiddeld

In 2025 geven alle scholen ruimte aan de gepersonaliseerde ontwikkeling van kind 
en collega.

2 - gemiddeld

In 2025 hebben we vernieuwd Arbobeleid. 1 - hoog

Thema: Kwaliteitszorg Prioriteit

 Interne audits 3 - laag

Monitoring gebruik WMK 2 - gemiddeld

5 Aandachtspunten 2021-2025

Thema: Identiteit Prioriteit

We zijn een stichting waar iedereen welkom is en waar de waarden van het open-
baar onderwijs als fundament gelden.

2 - gemiddeld

In 2025 hebben we een geoptimaliseerd communicatiebeleid. 1 - hoog

Een bovenschoolse leerlingenraad is geïnstalleerd. 2 - gemiddeld

Thema: Organisatie Prioriteit

We bouwen aan een cultuur van vertrouwen, waar iedereen zich thuis voelt. 1 - hoog

Directeuren werken samen als collega's en kritische partners. 2 - gemiddeld

In 2025 zijn we een aantrekkelijke werkgever, waar leraren en schoolleider graag 
samen werken. Dit komt tot uiting in een positieve  beoordeling van werknemers.

2 - gemiddeld

In 2025 hebben we een integriteitscode en beleid op het gebied van integriteit en 
veiligheid.

1 - hoog

In 2025 organiseren we jaarlijks een Stopozbrede inspiratiedag, die in lijn is met de 
inhoud van het SBP en die mede georganiseerd wordt door leraren en directeuren.

2 - gemiddeld

In 2025 hebben de scholen van Stopoz een geprofessionaliseerde (G)MR die volgens 
de meeste recente wijzigingen vanuit de WMS constructief fungeert als kritische 
partner en handelt vanuit vertrouwen.

1 - hoog

In 2025 participeren alle scholen in de Stopoz Academie 1 - hoog

Thema: Samenwerken met de ouders en de omgeving Prioriteit

In 2025 werken we op inhoudelijke punten samen met een andere onderwijsstich-
ting.

2 - gemiddeld

In 2025 hebben alle scholen een actieve en betekenisvolle samenwerking met een 
buitenschools programma (bijvoorbeeld kinderopvangorganisatie).

2 - gemiddeld

In 2025 heeft Stopoz externe samenwerkingen waaraan de individuele scholen vorm 
geven.

1 - hoog

In 2025 hebben we een convenant met een of meerdere opleidingsinstituten. 1 - hoog

We hechten belang aan een doorgaande leerlijn voor kinderen van 0 tot 12 jaar. 1 - hoog
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