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2. Inleiding 
Voor u ligt het bestuursbeleidsplan van Stichting PCPO Midden-Brabant voor de periode 2015 – 2019. Anders 
dan bij de vorige editie is gewerkt met een uitgebreid voortraject, begeleidt door een externe partij, met de 
clusterdirecteuren, de directeur, de adjunct-directeur en de locatiecoördinatoren. Het beleidsdeel is een 
werkdocument dat ruimte biedt voor aanpassing en bijstelling gedurende de planperiode. De selectie van de 
beschreven doelen is centraal gedaan. Binnen dit document is een aantal strategische doelen opgenomen en 
een aantal meer “hygiënische” doelen. De doelen op schoolniveau komen terug in de schoolplannen van onze 
scholen en vinden hun basis in dit document. Conform de uitgangspunten van policy governance vertaalt de 
clusterdirecteur de strategische doelen naar het niveau van het cluster.  
Om de jaarlijkse evaluaties binnen het plan inzichtelijker te maken voor de scannende lezer is het 
stoplichtsysteem toegepast: hiermee wordt op transparante wijze de ervaren voortgang weergegeven: groen 
staat voor “volgens planning”, geel voor “loopt achter op planning” en rood voor “niet of nauwelijks sprake van 
voortgang/resultaat”.  
In dit document worden, om te beginnen, achtereenvolgens de beginsituatie, de visie en de missie geschetst. 
Daarna wordt ingegaan op onze bestuurlijke structuur, wordt het governance-model gekoppeld en worden de 
Demingcirkel en het ESH-model nader verklaard die worden gebruikt voor beleidsontwikkeling. 
 

3. Looptijd 
Het bestuursbeleidsplan geldt voor een periode van 4 jaar, te beginnen op 31 augustus 2015. De gestelde 
doelen worden jaarlijks in dit document geëvalueerd, waarbij wordt gestreefd naar twee evaluatiemomenten 
per schooljaar. Wijzigingen in de omgeving of aangepaste wet- en regelgeving door de overheid worden scherp 
in de gaten gehouden en kunnen eventueel leiden tot het aanpassen van het bestuursbeleidsplan. We 
proberen echter zoveel als mogelijk vooruit te kijken, onze eigen visie te volgen, maar houden wel rekening 
met de verschillende akkoorden die zijn afgesloten binnen onze sector. (Bestuursakkoord, sectorakkoord e.d.) 
 

4. Beginsituatie 
Stichting Protestants Christelijk Primair Onderwijs Midden-Brabant (PCPO Midden-Brabant) is op 1 mei 1998 
ontstaan uit zes verschillende besturen in de regio. Doel destijds was om de krachten te bundelen en 
verantwoordelijkheden te spreiden. In de periode vanaf de oprichting heeft Midden-Brabant vele fasen 
gekend. Fasen waarin werd gewerkt met steeds verschillende bestuur filosofieën, wisselende bestuurders en 
(interim-)management. Per 25 oktober 2006 is de huidige bestuurder in functie. Dit is het derde 
Bestuursbeleidsplan in de historie van de stichting. Voor het eerst wordt uitgegaan van strategische doelen. 
 

5. Grondslag 
De grondslag of verantwoorde identiteit van de stichting en haar scholen kan geformuleerd worden als: “Het 
geheel van herkenbare en relatief stabiele kenmerken, waardoor de stichting c.q. de scholen zich 
onderscheidt/onderscheiden van een andere stichting / school”.  
 
Identiteit dient herkenbaar te zijn in het handelen van de bestuurder, de leidinggevenden en de 
onderwijsgevenden als pedagogische leiders. Alle geledingen dienen een afgesproken beleidskader inzake de 
protestants-christelijke identiteit ter beschikking te hebben om de scholen te ondersteunen bij de 
waardeoverdracht van het afgesproken en vastgestelde geheel aan waarden en normen op stichtings-, school- 
en klassenniveau.  
De basiswaarde van onze grondslag zijn: 
 
Nastreven van kwalitatief goed onderwijs, waarbij het niveau van de school tenminste ligt op de door de 
onderwijsinspectie gehanteerde norm (= ondergrens) die hoort bij de doelgroep, maar waarbij gestreefd wordt 
naar beter. 
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Dit strategische doel streven wij na:  

 vanuit de basis van onze christelijke visie en levenshouding;Aandacht te besteden aan de brede 
ontwikkeling van kinderen, dus op het gebied van hoofd, hart en handen; 

 door het maximale uit ieder kind te halen en zo ieders talenten te benutten, waarbij gewaakt wordt 
voor overbelasting en overvraging; 

 ontwikkeling van kinderen tot kritische Europese wereldburgers, die in staat zijn zelf keuzes te maken 
op basis van zorgvuldige afwegingen; 

 door de school breed toegankelijk te houden. De school is vrij toegankelijk voor kinderen vanuit 
gezinnen met alle overtuigingen mits de ouders

1
 de identiteit van de school respecteren;  

 door ons in te spannen voor het in stand houden en waar mogelijk uitbouwen van het christelijk 
onderwijs in onze regio; 

 in samenwerking met de schoolomgeving. 
 

6. Strategische visie  
Als strategische visie hanteren we: 

 Het bestuur zal de aangesloten clusters zo zelfstandig mogelijk laten functioneren, onderlinge 
samenwerking bevorderen en ondersteunen binnen duidelijk vastgestelde beleidskaders; 

 Het bestuur faciliteert in overleg met alle betrokkenen (gevraagd en ongevraagd) zo goed mogelijk en 
kan en zal daarvoor taken en bevoegdheden overdragen; 

 De samenwerking tussen de organisatiedelen beoogt het werken aan kwaliteitsverbetering (leren van 
elkaar), het voeren van een gezamenlijk beleid en het bundelen van expertise met name op het gebied 
van personeel, financiën, onderwijs en kwaliteit en huisvesting; 

 Het bestuur bepaalt met de clusters en andere betrokkenen de doelen en toetst de totstandkoming 
daarvan gezamenlijk. 

 

7. Visie (nader uitgewerkt): 

7.1 (Levensbeschouwelijke) identiteit 

Het onderwijs in onze clusters is gebaseerd op een algemeen protestants-christelijke levensvisie, waarbij de 
christelijke normen en waarden leidend zijn. Denk hierbij aan de tien geboden, het met elkaar lezen van 
Bijbelverhalen en het met elkaar leren over de levensgeschiedenis van Jezus Christus. Deze visie impliceert 
respect en betrokkenheid voor mens en milieu, gelijkwaardigheid van alle volken en overtuigingen als één van 
haar belangrijkste uitgangspunten.  
In de praktijk betekent dit dat er godsdienstles wordt gegeven in onze clusters, dat binnen de clusters aandacht 
wordt geschonken aan de christelijke feestdagen en dat elkaars cultuur en de uitvloeiselen daarvan worden 
gewaardeerd en erkent.  
Discriminatie wijzen wij af, op basis van welke eigenschap dan ook. Elke mens is voor ons waardevol, ongeacht 
zijn of haar overtuiging, ras of (seksuele) geaardheid. 
Scholen stimuleren ook een verantwoorde en bewuste omgang met het milieu en hun directe leefomgeving. 
Onze levensbeschouwelijke basis is tevens zichtbaar in de wijze van omgang met elkaar. Wij willen 
functioneren als een gemeenschap waarin het samen leren en ontwikkelen een belangrijke waarde is en waarin 
ieder individu gekend en gerespecteerd wordt.  

7.2 Sociale ontwikkeling 

In de huidige tijd waarin er heel veel mogelijkheden zijn om met elkaar te communiceren is het elkaar 
ontmoeten geen vanzelfsprekendheid meer. Aan de andere kant wordt er wel een groeiend beroep gedaan op 
de menselijke vermogens om samen te werken en informatie te delen. Naast cognitieve ontwikkeling worden 
sociale vaardigheden belangrijker en krijgt het onderwijs een grotere taak om kinderen ook oefensituaties te 
bieden voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden. 

                                                      
1 Waar in dit document wordt gesproken over ouders worden zowel ouders, verzorgers als voogden en verzorgenden bedoeld. 
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7.3 Pedagogisch-didactisch handelen 

Op de scholen van PCPO Midden-Brabant worden diverse pedagogisch didactische uitgangspunten gehanteerd. 
Ons onderwijskundig handelen wordt ingevuld met behulp van verschillende modellen en werkvormen. De 
wijze van aanpak en organisatie is een keuze van de clusterleiding met haar

2
 team. Het handelen van al onze 

clusters is erop gericht om kinderen te laten leren, ze te leren zich te ontwikkelen en om hen in de gelegenheid 
te stellen zich nieuwe vaardigheden eigen te maken. Ook proberen we kinderen op te leiden tot betrokken en 
verantwoordelijke wereldburgers. Met andere woorden kinderen opleiden tot mensen die ontwikkelingen 
steeds toetsen aan hun eigen normen- en waardenpatroon en op basis daarvan besluiten al dan niet deel te 
nemen aan deze ontwikkelingen. Mensen ook die oog hebben voor hun omgeving en bereid zijn hier een 
positieve bijdrage aan te leveren. Binnen onze organisatie is respect een belangrijke waarde. Dat betekent dat 
gedrag van leerling naar leraar

3
 en van leraar naar leerling omkeerbaar moet zijn en dat ook hier wederzijds 

respect de belangrijkste waarde is.  

7.4 Leren 

Binnen de clusters van PCPO Midden-Brabant staat de lerende centraal. Het leerarrangement wordt hierbij 
steeds, zoveel mogelijk, afgestemd op de wensen en behoeften van de lerende. Ontwikkelen is onze 
basisactiviteit, want een van de doelen van ons onderwijs is om onze leerlingen zo goed mogelijk voor te 
bereiden op het voortgezet onderwijs. Binnen dit leren is sprake van differentiatie. Differentiatie vindt plaats 
op meerdere niveaus, te weten op het niveau van instructie, verwerking en leerstofaanbod. Hierbij proberen 
we, in toenemende mate, rekening te houden met de verschillende leerstijlen van kinderen. 

7.5 Leerlingenzorg 

Op iedere school binnen PCPO Midden-Brabant is een goed werkend ondersteuningssysteem opgezet dat 
voldoet aan de normen van modern en kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Als analyse-instrument beschikt 
iedere school over een goed werkend en actueel leerlingvolgsysteem en worden de gegevens van kinderen 
veilig en centraal bewaard. Alle clusters maken hierbij gebruik van het systeem Parnassys.  
Binnen het Regionaal Samenwerkingsverband Breda (RSV PO 30-03, OOK) waarin onze scholen participeren zijn 
specifieke doelen vastgesteld op het gebied van de ondersteuning waar naar toe wordt gewerkt. 
Leerlingenzorg is opgenomen in de kwaliteitssystemen van de scholen en wordt regelmatig, tenminste één 
keer in de vier jaar, geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.  
Binnen onze regio wordt gestreefd om thuisnabij passend onderwijs te realiseren, zodat ieder kind, zo dicht 
mogelijk bij huis, de juiste vorm van onderwijs kan worden aangeboden.  

7.6 Leiderschap en professioneel handelen: de beroepshouding 

Iedere school van PCPO Midden-Brabant heeft een eigen directeur. Deze eindverantwoordelijke laat zich vaak 
bijstaan door diverse lijn- of staffunctionarissen. Binnen onze clusters werken professionals. Professionals 
onderscheiden zich doordat zij in staat zijn om te reflecteren op hun eigen handelen en gericht zijn op hun 
professionele ontwikkeling. De personeelsleden staan open voor veranderingen en zijn continue bezig met hun 
eigen professionele ontwikkeling. De leiderschapsstijl van de leidinggevenden is afgestemd op het omgaan met 
professionals. Dat betekent dat het personeel zelf verantwoordelijkheden krijgt en neemt voor hun 
ontwikkeling en (gedelegeerde) verantwoordelijkheden draagt en neemt voor delen van de schoolorganisatie. 

7.7 Onderwijs en kwaliteit: 

Binnen de clusters van PCPO Midden-Brabant worden kinderen stap voor stap voorbereid op de overgang naar 
het voortgezet onderwijs. Hierbij streven we naar resultaten die tenminste voldoen aan de inspectie-eisen voor 
de doelgroep. De uitdaging echter is om het beter te doen. We houden ons echter niet alleen bezig met leren 
en kennis. We helpen kinderen en begeleiden hen bij het zich ontwikkelen als actieve, kritische wereldburgers 
met zorg voor de omgeving en medemens. Onder een actief kritische wereldburger verstaan we een persoon 
die, op basis van zijn eigen, op (protestants) christelijke leest geschoeide normen en waarden, deelneemt aan 
de maatschappij en die ontwikkelingen steeds toetst aan zijn eigen normen- en waardenpatroon. Hiernaast 
stimuleren we de creatieve en culturele ontwikkeling. Dit alles doen we vanuit onze (protestants)-christelijke 
levensvisie. 

                                                      
2 Waar de vrouwelijke vorm gebruikt wordt, kan ook de mannelijke vorm worden gebruikt 

3
 Waar in dit document gesproken wordt over leraar worden zowel vrouwelijke als mannelijke onderwijsgevenden bedoeld 



 

Bestuursbeleidsplan Stichting PCPO Midden-Brabant  te Breda.                                                                                                         Pagina  7 van 35 

7.8 Financieel: 

Het financiële beleid van PCPO Midden-Brabant is er op gericht om de clusters zo goed mogelijk toe te rusten 
voor hun taken. Dat betekent dat we efficiënt omgaan met de middelen en ernaar streven om de overhead 
beperkt te houden. De clusterdirecteuren zijn binnen hun begroting budgetverantwoordelijk en nemen binnen 
de gestelde financiële kaders besluiten. De financiële doelen en procedures zijn uitgewerkt in een document 
“Administratieve en interne organisatie.” 

7.9 Personeel: 

Het personeel is het werkkapitaal van elke organisatie; ook van de onze. Het personeelsbeleid is vastgelegd in 
een personeelsbeleidsplan. Het bestuur stelt de algemene kaders vast, waarna het beleid cluster- of 
schoolspecifiek wordt uitgewerkt en toegepast. In het kader van “Ontwikkelen werkt” wordt met elk 
individueel personeelslid afspraken gemaakt over scholing en ontwikkeling. Het persoonlijk ontwikkelingsplan, 
dat deel uit maakt van het bekwaamheidsdossier, beschrijft de ontwikkeling van het personeel gerelateerd aan 
de schoolontwikkeling. Bij de scholing/ontwikkeling van het personeel wordt het samen leren en kennis delen 
bevorderd en wordt gestreefd naar het behalen van maximale synergie-effecten.  
Ieder personeelslid is zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van haar bekwaamheidsdossier. Namens het 
bestuur ziet de clusterdirecteur hierop toe. Conform de wet wordt er iedere drie jaar een welzijnsonderzoek 
gedaan onder het personeel. Hierin wordt de sociale veiligheid meegenomen. Deze onderzoeken worden 
centraal geregisseerd vanuit het bestuurskantoor. 
Alle zaken die de aanstelling betreffen zijn in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de clusterdirecteur.  

7.10 Omgeving 

De clusters, de diverse geledingen en het bestuur van PCPO Midden-Brabant maken deel uit van vele 
gemeenschappen, samenwerkingsverbanden en netwerken. In al deze samenwerkingsverbanden proberen 
onze vertegenwoordigers zich steeds constructief op te stellen. We voelen ons als PCPO niet alleen 
verantwoordelijk voor onze eigen organisaties, maar proberen ook een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van 
het onderwijs binnen de wijk/buurt en binnen de samenwerkingsverbanden en netwerken waarin wij 
participeren. Hierbij zoeken we zo veel mogelijk de samenwerking met ander instellingen die bezig zijn met 
leefklimaat, leren en ontwikkelen, onderwijs, peuterspeelzaalwerk en kinderopvang. 

7.11 Gebouwen en facilitaire zaken 

We vinden dat kinderen les moeten krijgen in een schone, veilige en uitdagende omgeving. Het gebouw dient 
geschikt te zijn voor het gehanteerde onderwijsconcept. Waar het de veiligheid betreft wordt gestreefd naar 
bundeling van contracten om de efficiëntie en frequentie te bewaken. De clusterdirecteuren zijn, vanwege hun 
integrale verantwoordelijkheid, eerst verantwoordelijken voor alle huisvestingszaken die de scholen in hun 
cluster betreffen. Waar het besluiten betreft buiten de marges van het vastgestelde jaarplan is de toestemming 
van het bestuur nodig. 
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8. Missie: 
Het beleid is erop gericht om het protestants-christelijk (en overig bijzonder primair) onderwijs in stand te 
houden en waar mogelijk uit te breiden. Dat doen wij door samen te werken met andere instellingen in onze 
omgeving met als gezamenlijk streven de kansen voor kinderen, hun ouders en de samenleving in het 
algemeen te verbeteren. Dat betekent onder andere dat we open staan voor het opnemen van nieuwe scholen 
binnen onze stichting.  
Alle clusters van PCPO Midden-Brabant streven naar het bieden van waardenvol onderwijs dat bijdraagt aan 
zowel de cognitieve, de creatieve als de emotionele ontwikkeling van elk kind. De scholen dienen te beschikken 
over een goed werkend kwaliteitssysteem en streven ernaar op alle inspectiecriteria van de onderwijsinspectie 
tenminste “voldoende” te scoren, waarbij wordt gestreefd naar beter. 
 
We vertaalden onze missie in het volgende missionstatement:  
 

 
 

8.1 Kernwaarden 

Als resultaat van de studie tweedaagse in mei 2014 maakten we het hieronder staande woordveld. Deze 
kernwoorden zien wij als een belangrijke inspiratiebron voor de komende jaren: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In een lopende tekst verwoordden we die als volgt: 
 
Het onderwijs binnen alle PCPO-clusters  heeft een mensgerichte focus. Hierbij staat het kind, samen met het 
gezin waarin het kind opgroeit, centraal. Naast een mensgerichte focus is ook sprake van humaan gedrag. We 
dragen zorg voor onze medemens, wat bijvoorbeeld vertaald wordt in het steunen van goede doelen en onze 
inzet ten behoeve van de medemens, zoals het bezoeken en helpen van specifieke doelgroepen, zoals 
bejaarden. 
In ons onderwijs gaat het over meer dan opbrengsten en resultaten. Het mens worden heeft ook nadrukkelijk 
onze aandacht, waarbij wordt ontdekt waar de passie ligt van elk kind. Hier sluiten we zoveel mogelijk op aan 
met ons onderwijs.  
We maken bij het leer- en ontwikkelingsproces gebruik van de natuurlijke nieuwsgierigheid van elk kind. 
Kinderen worden gestimuleerd om creatief te zijn in zowel handelen als denken. We erkennen en waarderen 
daarbij diversiteit op vele terreinen. Ieder kind mag anders zijn en uniciteit wordt gewaardeerd. 
Vanuit onze Christelijke identiteit betekent dit ook dat er tijd is voor spiritualiteit en bewustwording: we 
maken ruimte voor bezinning en reflectie. 
Ons onderwijs bereidt kinderen voor op hun rol als lid van de Europese gemeenschap. Onze (materialistische) 
welvaart is afhankelijk van economische ontwikkeling in de wereld. Het gaat hierbij om meer dan alleen een 

mensgericht 

spiritualiteit 

diversiteit 

bewustwording 

humaniteit 

economische ontwikkeling 

passie 

creatief 

technologie/ICT 
nieuwsgierig 

netwerken/samenwerken 

communicatie 
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kenniseconomie, maar ook om productiviteit en vakkennis. Om kinderen kansen te bieden in de toekomstige 
maatschappij moeten ze in staat zijn om goed en verzorgd te kunnen communiceren, moeten ze vaardigheden 
hebben op het gebied van technologie en ICT en moeten ze in staat zijn om samen te kunnen leren en werken 
in netwerken. Hierbij wordt het traditionele rentmeesterschap, wat zo gekoppeld is aan onze levensovertuiging 
bewaakt. Al deze elementen willen we terug laten komen in ons onderwijsaanbod. 
 

8.2 Vijf pijlers 

In 2015 kreeg PCPO Midden-Brabant een nieuwe huisstijl. Met de nieuwe huisstijl werden ook de vijf pijlers van 
de organisatie geïntroduceerd. Er is een duidelijke link tussen onze vijf pijlers en onze kernwaarden. De vijf 
pijlers van PCPO zijn: 
 

     

 

8.3 Integraliteit 

Vanuit onze visie streven we naar een zo groot mogelijke samenhang in het beleid. Dat geldt voor al onze 
aandachtsgebieden, maar in bijzondere mate tussen ons personeels-, onderwijskundig en kwaliteitsbeleid. In 
een schema stellen we ons dat als volgt voor: 
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9. Bestuursmodel 

Onze stichting wordt bestuurd via het Raad van Toezichtmodel. In dit model is de bestuurder verantwoordelijk 
voor de organisatie en dus het bevoegd gezag. De diverse geledingen leggen, waar van toepassing, 
verantwoordelijkheid af naar elkaar via managementrapportages. 

Het bestuur heeft gekozen om te besturen via het model van Policy governance (J. Carver). Dit model kent een 
viertal belangrijke beleidssegmenten, namelijk: 

 Beleidsuitspraken met betrekking tot het Bestuurlijk Proces (BP). 

 Beleidsuitspraken met betrekking tot de Grenzen van de Handelingsruimte van de Directie (GHD). 

 Beleidsuitspraken met betrekking tot de Verhouding tussen Bestuur en Directie (VBD). 

 Beleidsuitspraken met betrekking tot de Doelen van de Organisatie (DO). 
 
Hieronder is deze indeling in segmenten schematisch weergegeven. 
 

 

De vie r k w ad ranten  v an  het   Polic y Go ver nanc e  model  

BP  
Belei dsuitspra ken   
m .b.t.   
het b est uurl ijk   
proc es  

DO  
Belei dsuitspra ken  
m .b.t.  
De doe len van  de  

organ isa tie  

VBD  
Belei dsuitspra ken   
m .b.t.   de verho udi ng  
van   
Het  Bestu ur  
en de  dir ect ie  

GHD  
Belei dsuitspra ken  m .b. t. 
de gr enzen van  d e  
hand elingsr uim te  
van  d e dire ctie  

 

 

De nadere uitwerking van deze keuze is terug te vinden in het door het bestuur vastgestelde document: 
“Handboek voor bestuur en management PCPO Midden-Brabant”. 
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9.1 Organigram 

 

 

Verklarende toelichting: 
 
Raad van Toezicht:  
Een toezicht houdend orgaan dat erop toeziet dat het bestuur de stichting  
goed bestuurt. De verantwoordelijkheden van de raad van Toezicht, van het  
bestuur en van de schoolleiders zijn beschreven in het managementstatuut.  
De directe link tussen RvT en directeuren is alleen een informerende ten behoeve van het goed kunnen 
uitoefenen van de toezichthoudende taak. 
 
Bestuur:  
Professioneel bestuurder, die de dagelijkse leiding heeft over de stichting. De bestuurder heeft statutair een 
groot aantal bevoegdheden en handelt in principe autonoom. Als bestuur liggen beleidsbeslissingen formeel bij 
hem. Bij beslissingen consulteert het bestuur in de meeste gevallen het directieoverleg. 
 
DO:  
Directieoverleg, vergadering van alle schoolleiders van de stichting. 
 
Directeur:  
Schooldirecteur met integrale verantwoordelijkheden voor zijn/haar school. 
 
School:  
De stichting beschikt over 8 (inclusief de primaire afdeling van de Internationale school Breda) scholen, 
waarvan sommige met meerdere locaties. 
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GMR:  
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad: raad die bestaat uit twee  
geledingen, te weten een personeelsgeleding en een oudergeleding. Deze  
raad werkt aan de hand van een statuut waarin de bevoegdheden zijn  
beschreven. Deze raad houdt zich bezig met zaken op stichtingsniveau. 
 
MR:  
Medezeggenschapsraad: dit orgaan werkt ook aan de hand van een statuut  
en houdt zich bezig met zaken die op schoolniveau spelen. 
 
Secretariaat:  
Het bestuur weet zich bij het uitvoeren van haar taken gesteund door de managementassistente.. 
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10. De Raad van Toezicht 

10.1 Toezichtkader RVT  

Tijdens de Raad van Toezicht-vergadering in oktober 2009 werd het toezichtkader vastgesteld. Hierin staat 
beschreven hoe het toezicht wordt uitgeoefend. Gedurende schooljaar 2011-2012 werd nader gesproken over 
de opzet en invulling van dit kader. De raad werkt volgens de governance code zoals die is vastgesteld door de 
leden van de ALV van de PO-raad. 
 

10.2 Werken in commissies 

Binnen de Raad is een tweetal commissies actief. De remuneratiecommissie houdt zich bezig met het 
functioneren van de bestuurder en met diens arbeidsvoorwaarden. De auditcommissie bereidt financiële 
onderwerpen voor met de bestuurder, zodat zij de overige leden van de raad tijdens de vergadering goed 
kunnen ondersteunen. 
 

10.3 Object van toezicht 

Object van toezicht is het bestuur. Bijzonder voor onze organisatie is dat er sprake is van één bestuurder die 
ondersteund wordt door één managementassistente. Dit betekent dat de organisatie kwetsbaar is door deze 
beperkte bezetting van het besturende orgaan. De raad heeft, om haar taken goed uit te kunnen voeren, 
behoefte aan de oordelen van externe deskundigen met betrekking tot het functioneren van het bestuur en de 
organisatie. Hiervoor raadpleegt zij de onderwijsinspectie, een accountmanager van het administratiekantoor 
en  de accountant frequent. 
 

10.4 Statutaire taken RVT 

1. Vaststellen begroting en jaarrekening; 
2. Bewaken van het doel en de grondslag van de stichting; 
3. Vaststellen bestuursbeleidsplan; 
4. Toetsen van de uitvoering van de geplande activiteiten op basis van het bestuursbeleidsplan; 
5. Benoemen, schorsen en ontslaan bestuurder; 
6. Benoemen accountant; 
7. Houden van periodieke doelstelling- , functionering- en beoordelingsgesprekken met de bestuurder; 
8. Eenmaal per jaar vergaderen met de leden van het van directieoverleg; 
9. Het voor toetreding tot de raad onderschrijven van de pc–identiteit;  
10. Het gevraagd en ongevraagd geven van advies aan het bestuur; 
11. Stellen van vragen en zich laten informeren over elk gewenst onderwerp. 

10.5 Commissie van Toezicht ten behoeve van de Internationale School Breda (ISB) 

Samen met haar partners Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Breda en omstreken (SKVOB) en de Kober 
Groep is PCPO Midden-Brabant bestuurlijk verantwoordelijk voor de ISB. De PO-poot van deze school valt 
juridisch en wettelijk onder de Dr. De Visserschool in het Ginneken (Breda). Ten behoeve van deze school werd 
op 11 juli 2011 een nieuwe stichting opgericht, te weten de Stg. ter bevordering van Internationaal Onderwijs 
in Zuidwest Nederland. Het bestuur van deze stichting wordt gevormd door drie bestuurders, van elke partner 
één. 
Het toezicht op de individuele bestuurders vindt plaats in de “thuisorganisatie”. Voor het toezicht op de zuiver 
voor de ISB geldende onderwerpen werd een Commissie van toezicht opgericht. De commissie bestaat uit 7 
leden, die een zuiver adviserende taak hebben. Deze taken zijn vastgelegd in de statuten van betreffende 
stichting. Vanuit de RvT van elke partner wordt één lid afgevaardigd naar de CvT van de ISB. De overige vier 
leden worden, de eerste keer, voorgedragen door de leden van de voormalige stuurgroep ISB.  
 

10.6 Adviesfunctie RVT 

De Raad geeft de bestuurder gevraagd en ongevraagd advies tijdens de reguliere vergaderingen. Indien er 
sprake is van advies buiten de vergaderingen om dan wordt hier melding van gemaakt in de vergadering. 
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10.7 Kennis, ervaring en kwaliteiten RVT 

Bij het samenstellen van de Raad wordt gestreefd personen te vinden met specifieke kwaliteiten op de 
volgende terreinen: 

1. Onderwijs; 
2. Financiën; 
3. Bestuurlijke kwaliteiten in het bijzonder binnen de politiek en/of  not for profit organisaties; 
4. Juridisch; 
5. Personeel; 
6. Communicatie en marketing; 
7. Ervaring in relevante netwerken. 

Het zelf hebben van kinderen op het primair onderwijs en het wonen in het werkgebied is een pre. 
 

10.8 Vergaderingen RVT 

De RVT organiseert 4 reguliere vergaderingen per jaar met het bestuur. Daarnaast is er 1x per jaar een 
vergadering met alle schooldirecteuren en 1x  per jaar met alle geledingen binnen PCPO Midden-Brabant (t.w. 
GMR, MR’s, BAC’s, schooldirecteuren, bestuurder en RVT). De agenda van de reguliere vergaderingen wordt 4 
weken voor aanvang opgesteld door de voorzitter van de RVT in overleg met de bestuurder. 
 

10.9 Zelfevaluatie 

Een keer per jaar houdt de Raad een zelfevaluatie. Een afschrift van deze evaluatie wordt aan de bestuurder ter 
beschikking gesteld. 
 

10.10 Informatiebehoefte RVT 

1. Kwaliteit van onderwijs: rapportages( intern verzorgd op basis van het toezichtkader van de 
onderwijsinspectie)  interne audits en gesprek met inspectie; 

2. Financiën: begroting, jaarrekening, bestuursverslag, softcloses (3x per jaar), gesprekken met extern 
deskundigen; 

3. Gang van zaken binnen PCPO Midden-Brabant: nieuwsbrieven, site en notulen DO, bijeenkomst DO, 
bijeenkomst geledingen, verslagen GMR; 

4. Personeel: managementrapportages, zoals ziekteverzuim, ontwikkelingen in personeelsbestand, het 
functiehuis etc. Contact tussen RvT en GMR-afvaardiging; 

5. Samenwerkingsverbanden / Gemeentelijke overheden: nota’s en mededelingen tijdens reguliere RVT 
vergaderingen; 

6. Interne organisatieontwikkelingen: nota’s over inrichtingsvraagstukken, ontwikkelingen 
schooldirecteuren; 

7. Incidenten en klachten die PCPO Midden-Brabant en/of de aangesloten scholen raken. Rapportage 
betreffende ( afhandeling) ingediende klachten bij het bestuur. 

 

11. Het bestuur 

11.1 Code goed bestuur 

Bij een autonoom bestuur, met vele verantwoordelijkheden hoort een transparante organisatie en horen 
afspraken rondom verantwoordelijkheid en ethiek. De samenwerkende bestuursorganisaties hebben hiervoor 
een protocol opgesteld. Dit protocol geldt ook als leidraad voor het besturen en verantwoording afleggen 
binnen de stichting PCPO Midden-Brabant. De tekst van het protocol is als bijlage toegevoegd aan dit 
document. 
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11.2 Professioneel 

Het bestuur van PCPO Midden-Brabant is een professioneel bestuur. Binnen de stichting zijn de schoolleiders 
integraal verantwoordelijk voor hun school. Het bestuur werkt kaderstellend en daagt de directies uit om voor 
zijn/haar school het bestuurskader nader uit te werken, te verfijnen en af te stemmen op de lokale behoeften 
en inzichten.  
Het bestuur besluit, na overleg met de verschillende geledingen en bewaakt de uitvoering van het vastgestelde 
beleid. Bij de beleidsvoorbereiding speelt het directieoverleg een belangrijke rol. Het overleg initieert 
beleidsontwikkeling en komt gevraagd of ongevraagd met voorstellen. We kennen de volgende 
beleidsgebieden: 

 Personeel 

 Financiën 

 Huisvesting 

 Onderwijs en kwaliteit 
 
 



 

12. Doelen 
 

12.1 Strategische doelen: 

 
 

Strategisch doel 1 
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

In de afgelopen jaren heeft de focus in ons onderwijs nadrukkelijk 
op leren en opbrengsten gelegen (hoofd). De ontwikkeling van de 
creativiteit (handen) en de ontwikkeling als mens (hart) is daarbij 
wat op de achtergrond geraakt. Deze onbalans willen we gedurende 
de beleidsperiode aanpakken. 
 
In ieder cluster, op iedere PCPO-school is gerealiseerd dat de 
leerlingen binnen de groepen drie tot en met acht tenminste tien 
procent meer onderwijsleersituaties aangeboden krijgen, gekoppeld 
aan helder omschreven doelen, die een beroep doen op 
vaardigheden in de domeinen “hart en handen”. Concreet gaat het 
dan over sociaal-emotionele ontwikkeling, techniek, creativiteit  en 
culturele vorming. Hierbij worden ervaringen en lesinhouden tussen 
clusters gedeeld. 
Het vaststellen en beschrijven van het aanbod start met het 
ontwikkelen van een visie op culturele vorming en de Nederlandse 
tradities. 

Voorbereiding start 
in alle clusters 

Eerste concrete 
opbrengsten op basis 
van nulmeting 
beginsituatie op de 
scholen in één 
cluster. 

Eerste concrete 
opbrengsten op basis 
van nulmeting 
beginsituatie op de 
scholen in nog twee 
andere clusters. 

Concrete opbrengsten 
op basis van nulmeting 
beginsituatie op de 
scholen in alle clusters. 
Aanbod geborgd en 
schriftelijk vastgelegd 
in de school- / 
clusterplannen. 
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Strategisch doel 2 
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Steeds vaker kost het scholen moeite om ouders te betrekken bij de 
school. Dat geldt soms voor ondersteunende taken, maar ook t.a.v. 
de ontwikkeling van het eigen kind / de eigen kinderen. Onderwijs 
wordt vaker als dienst gezien die wordt afgenomen en waarbij de 
verantwoordelijkheid bij de school ligt. Wij geloven echter in de 
positieve kracht die uitgaat van zogenaamd onderwijskundig 
partnerschap, waarbij de ouder meedenkt en/of meedoet bij de 
uitvoering van alle aspecten van het schoolleven. 
 
In ieder cluster, op elke PCPO-school, is gerealiseerd dat ouders en 
leraren partner en mede-eigenaar zijn van de brede 
ontwikkelingsprocessen van hun kinderen. Hiertoe creëert iedere 
school/ieder cluster optimale omstandigheden om de ontwikkeling 
van kinderen thuis en op school te bevorderen en af te stemmen en 
opvoeders hierin daadwerkelijk te laten participeren. Dat noemen 
we pedagogisch en didactisch partnerschap en gaat verder dan 
ouderbetrokkenheid. 
 
Elke PCPO medewerker is daartoe ook (communicatief) toegerust. 

Voorbereiding start 
in alle clusters met 
het bepalen van de 
beginsituatie: in 
welke mate hebben 
ouders/verzorgers 
een rol bij het 
leerproces van hun 
kind 

Eerste concrete 
opbrengsten op basis 
van nulmeting 
beginsituatie op de 
scholen in één 
cluster. 

Eerste concrete 
opbrengsten op basis 
van nulmeting 
beginsituatie op de 
scholen in nog twee 
andere clusters. 

Concrete opbrengsten 
op basis van nulmeting 
beginsituatie op de 
scholen in alle clusters. 
Aanbod geborgd en 
schriftelijk vastgelegd 
in de school- / 
clusterplannen. 

 

Strategisch doel 3 
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Binnen ieder cluster, op iedere PCPO-school maken duurzaamheid, 
bewust en verantwoord omgaan met het milieu, energiebesparing 
en het bijdragen aan goede doelen (voorzien van het CBF-keurmerk) 
structureel deel uit van het onderwijsaanbod. 
 
 

Voorbereiding start 
in alle clusters 

Eerste concrete 
opbrengsten op basis 
van nulmeting 
beginsituatie op de 
scholen in één 
cluster. 

Eerste concrete 
opbrengsten op basis 
van nulmeting 
beginsituatie op de 
scholen in nog twee 
andere clusters. 

Concrete opbrengsten 
op basis van nulmeting 
beginsituatie op de 
scholen in alle clusters. 
Aanbod geborgd en 
schriftelijk vastgelegd in 
de school- / 
clusterplannen. 
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Strategisch doel 4 
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Binnen ieder cluster, voor iedere PCPO-school is een 
onderscheidend onderwijsprofiel ontwikkeld, herkenbaar ingevoerd 
en gedeeld met de omgeving van de school c.q. het cluster. 
 
 

Voorbereiding start 
in alle clusters 

Eerste concrete 
opbrengsten op basis 
van nulmeting 
beginsituatie op de 
scholen in één 
cluster. 

Eerste concrete 
opbrengsten op basis 
van nulmeting 
beginsituatie op de 
scholen in nog twee 
andere clusters. 

Concrete opbrengsten 
op basis van nulmeting 
beginsituatie op de 
scholen in alle clusters. 
Aanbod geborgd en 
schriftelijk vastgelegd in 
de school- / 
clusterplannen. 

 
 

Strategisch doel 5 
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Elke medewerker van PCPO MB is zich bewust van de nieuwe 
vaardigheden die de kinderen moeten ontwikkelen om te kunnen 
participeren in de samenleving van de 21

e
 eeuw en past die toe in 

de eigen lespraktijk. Voorbeelden hiervan zijn ontwerpend en 
onderzoekend leren, samenwerken en het inzetten van ict ter 
ondersteuning van het onderwijsleerproces. 
 
 

Voorbereiding start 
in alle clusters 

Eerste concrete 
opbrengsten op basis 
van nulmeting 
beginsituatie op de 
scholen in één 
cluster. 

Eerste concrete 
opbrengsten op basis 
van nulmeting 
beginsituatie op de 
scholen in nog twee 
andere clusters. 

Concrete opbrengsten 
op basis van nulmeting 
beginsituatie op de 
scholen in alle clusters. 
Aanbod geborgd en 
schriftelijk vastgelegd in 
de school- / 
clusterplannen. 

 
 

Strategisch doel 6 
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Medewerkers kennen de koers van de organisatie. Zij zien het 
belang hiervan en handelen hier naar. 
Aan het eind van de planperiode is bereikt dat in de clusters door 
elk personeelslid op tenminste vier onderdelen een voldoende of 
hoger wordt gescoord op de bijbehorende competenties van het 
PCPO-competentieprofiel. 
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Strategisch doel 7 
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Het ontwikkelingsniveau van de leerling is leidend en niet de 
leeftijd/jaargroep van het kind. 
Het didactisch aanbod binnen alle PCPO-scholen is gericht op het 
behalen van de kerndoelen van het basisonderwijs. 
Elke medewerker van PCPO MB bereidt de leerlingen optimaal voor 
op een samenleving in de 21e eeuw. Hierbij richt zij zich naast taal- 
en rekenvaardigheden ook op competenties als: 

 Communiceren 

 kritisch denken 

 creativiteit 

 samenwerken 

 probleem oplossend denken 

 ICT geletterdheid 

 sociale en culturele vaardigheden 
waarbij een betrokken, ondernemende en nieuwsgierige houding 
van de leerling noodzakelijk is. 
Om dit te realiseren, wordt gebruik gemaakt van moderne ICT-
middelen, moderne didactische principes, de eigen professionele 
ruimte en partners in de breedst mogelijke zin (samenwerking). 

Voorbereiding start 
in alle clusters 

Eerste concrete 
opbrengsten op basis 
van nulmeting 
beginsituatie op de 
scholen in één 
cluster. 

Eerste concrete 
opbrengsten op basis 
van nulmeting 
beginsituatie op de 
scholen in nog twee 
andere clusters. 

Concrete opbrengsten 
op basis van nulmeting 
beginsituatie op de 
scholen in alle clusters. 
Aanbod geborgd en 
schriftelijk vastgelegd in 
de school- / 
clusterplannen. 
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12.2 Doelen (gemeten in percentages en bedragen): 

 

Personeelstevredenheid 

Tot nu toe werd iedere drie jaar de personeelstevredenheid en de ervaren sociale veiligheid gemeten. Hiervoor wordt een instrument gebruikt van Scholen met Succes. 
Dit instrument wordt integraal gebruikt binnen PCPO. Vanaf deze beleidsperiode wordt éénmaal in elke vierjarige beleidsperiode de tevredenheid onderzocht en wel in 
januari/februari van het derde beleidsjaar (2018) 
 
De laatste afnames waren in 2012 en 2015. 
In 2012 gaf 96% van ons personeel zich de afgelopen 12 maanden niet onveilig te hebben gevoeld (landelijks was dit 94%) 
In 2015 gaf 94% van ons personeel zich de afgelopen 12 maanden niet onveilig te hebben gevoeld (landelijks was dit 93%) 
 
Elk percentage onder de 100% is eigenlijk te laag. Het streven is om bij de volgende afname (2018) hoger te scoren dan 94%, waarbij we blijven streven naar 100%. Het landelijk 
gemiddelde wordt beschouwd als de absolute ondergrens. 
 
Ook de algemene tevredenheid wordt eenmaal per drie jaar gemeten. 
 
De algemene tevreden wordt per school uitgedrukt in een rapportcijfer per school. 
De resultaten van de 2012 afnames wordt getoond in de grafiek hieronder: 
 

 
 
Het gemiddelde landelijke cijfer was 7,6. Het gemiddelde van de PCPO scholen komt hiermee overeen. 
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De resultaten van de 2015 afnames wordt getoond in de grafiek hieronder: 

 

 

Het gemiddelde landelijke cijfer in 2015 was 7,69. Het gemiddelde van de PCPO scholen ligt op 8,03. Dat is een duidelijke toename. 
 
Voor de beleidsperiode van dit plan, met een afname in 2018, is de streefwaarde 8,2 
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Resultaat ouder-/ leerlingtevredenheidonderzoek 

Gelijktijdig met de verplicht integrale afname van sociale veiligheid en algemene personele tevredenheid nemen sommige scholen ook ouder- en of 
leerlingtevredenheidsonderzoeken af. Niet alle scholen doen dat, sommige scholen kiezen ervoor om de tevredenheid onder ouders en leerlingen te peilen met hun eigen 
instrument. Streefwaarde voor de onderzoeksronde in deze beleidsperiode is om, per school, boven het landelijk gemiddelde te scoren. 
Vanaf deze beleidsperiode is de afspraak dat alle scholen, ook weer in januari/februari van het derde beleidsjaar de tevredenheid van ouders en leerlingen peilen met het 
instrument van SmS. Hiervoor is tevens nodig dat de Fontein en de Dr. De Visser/Rietvink, die nu niet gelijk lopen qua beleidsperiode voor het schoolplan, voor de periode 2017-
2019 een plan schrijft, voor drie jaar dus, zodat de planperiode voor alle PCPO-scholen gelijk komt te liggen. 
 

Leerlingtevredenheid 

In de grafiek hieronder zijn de resultaten weergegeven van de onderzoeken die met het instrument van Scholen met Succes zijn verzameld. Er zijn geen gegevens beschikbaar, 
vanuit het SmS-instrument voor 2012. 
 
In tabel 2 wordt een overzicht gegeven van de tevredenheidscijfers van de scholen van PCPO Midden-Brabant voor de tien rubrieken waarover aan de leerlingen vragen zijn 
gesteld. De waardes in de tabel zijn van een 1 tot 3 schaal omgezet naar een 1 tot 10 schaal.   

Er is relatief een hoge mate van ontevredenheid wanneer het tevredenheidscijfer lager is dan 7.0; zo’n score krijgt een rood accent. 

Is het tevredenheidscijfer 7.0 of hoger, dan is er een relatief hoge mate van tevredenheid over dat aspect van het onderwijs of de school. Zo’n score krijgt een groen accent 

 
Legenda bij tabel 2: 

 Lager dan 6.5 = erg ontevreden 

 6.5 t/m  6.9 = ontevreden 

 7.0 t/m  7.9= tevreden 

 8.0 en hoger = zeer tevreden 
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Tabel 2: tevredenheidscijfers per rubriek 
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BS De Fontein 6.4 8.2 6.8 9.3 8.9 8.3 8.3 9.1 7.3 6.9 7.8 9.2 7.1 7.9 

BS De Schoof 6.2 8.1 6.6 9.5 8.1 7.7 8.2 8.7 7.3 8.4 7.3 9.2 7.1 7.8 

BS Menorah 6.9 8.1 6.7 9.4 7.8 7.6 8.0 9.2 7.2 7.9 7.6 9.0 6.8 7.8 

PCB Wegwijzer 5.7 7.9 5.9 9.0 8.0 7.4 8.0 8.7 6.6 6.8 6.9 8.8 6.5 7.3 

PCPO Midden-Brabant 6.4 8.1 6.5 9.3 8.1 7.7 8.1 9.0 7.1 7.6 7.5 9.1 6.9 7.8 

Referentiegroep 6.8 8.2 6.7 9.2 8.0 7.6 7.9 8.9 7.2 7.4 7.3 8.9 7.0 7.7 

 
 

Streefwaarde voor de beleidsperiode is, voor alle scholen, gemiddeld op of boven de referentiegroep. 

 

Oudertevredenheid 

 
Afname 2012: 
 
De resultaten geven duidelijk weer hoe de ouders de scholen van PCPO Midden-Brabant waarderen. 
Het landelijk gemiddelde rapportcijfer dat ouders aan de school van hun kind geven is 7.5. 
De scholen van bestuur PCPO Midden-Brabant krijgen een gemiddeld rapportcijfer van 7.6. 
 
In figuur 1 staat voor elk van de scholen het rapportcijfer vermeld. Achter de grafiek staat in kolom ‘n’ steeds het aantal respondenten vermeld dat de vraag heeft beantwoord. 
De rode verticale lijn representeert het rapportcijfer dat de ouders en verzorgers in de referentiegroep aan de school van hun kind gaven. 
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Figuur 1: Rapportcijfers 
 

 
 
 

 Van de ouders geeft 88 procent aan dat men zich goed thuis voelt op de school (landelijk is dit 86%).  

 81 procent zou andere ouders aanraden hun kind naar scholen van PCPO Midden-Brabant te sturen (landelijk is dit 76% ). 

 Volgens 84 procent van de ouders staat de school goed bekend in de wijk, 3 procent van de ouders is het daar niet mee eens. 
 
Afname 2015: 
 
Het landelijk gemiddelde rapportcijfer dat ouders aan de school van hun kind geven is 7.6. 
De scholen van bestuur PCPO Midden-Brabant krijgen een gemiddeld rapportcijfer van 7.7. 
 
In figuur 1 staat voor elk van de scholen het rapportcijfer vermeld. Achter de grafiek staat in kolom ‘n’ steeds het aantal respondenten vermeld dat de vraag heeft beantwoord. 
De rode verticale lijn representeert het rapportcijfer dat de ouders en verzorgers in de referentiegroep aan de school van hun kind gaven. 
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Figuur 1: Rapportcijfers voor 2015: 
 

 
 
 

 Van de ouders geeft 89 procent aan dat men zich goed thuis voelt op de school (landelijk is dit 88%).  

 81 procent zou andere ouders aanraden hun kind naar scholen van PCPO Midden-Brabant te sturen (landelijk is dit 77% ). 
 
Streefwaarde voor de beleidsperiode is een 7,8. 

Ziekteverzuim 

De tabel hieronder toont het ziekteverzuim gedurende de afgelopen acht jaar. 
Ziekteverzuim is gedeeltelijk beheersbaar binnen een organisatie. 
Het landelijke gemiddelde in het Primair Onderwijs schommelt momenteel rond de zeven procent 
In de beleidsperiode is onze doelstelling om het ziekteverzuimpercentage gemiddeld onder de vier procent te houden.  
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Instelling percentage

2007 3,6

2008 2,3

2009 2,78

2010 3,06

2011 2,97

2012 5,05

2013 2,97

2014 4,18

gemiddeld 3,3

 

Risicobuffer 

Het risicobuffer voor PCPO Midden-Brabant wordt berekend aan de hand van het PWC-model. Het model werkt met risicopercentages van de verschillende inkomstenbronnen. 
Ultimo 2014 was het buffer € 735.629,= bij een gewenst buffer van € 772.117,=, Het verschil tussen deze twee waarden is € 36.488,=. 
 
Voor boekjaar 2014 was de berekening als volgt: 

Risico % rijksbaten 8,70 
 

€ 8.572.649,00  
 

€ 745.820,46  

Risico % overige overheidsbijdragen 6,40 
 

€ 326.743,00  
 

€ 20.911,55  

Risico % overige baten 1,60 
 

€ 336.548,00  
 

€ 5.384,77  

Totaal 

    
€ 772.116,78  

 
Het risicobuffer van PCPO Midden-Brabant mag in de beleidsperiode niet onder de € 750.000,= zakken.  
De personele risico’s zijn binnen PCPO de grootste risico’s. Mede omdat PCPO per 01-08-2015 eigenrisicodrager (erd) wordt voor het vervangen van ziekteverzuim. Om de 
fluctuaties in het verzuim het hoofd te kunnen bieden wordt in de komende vijf jaar een bestemmingsreserve voor dit doel  opgebouwd van € 500.000,=. In deze beleidsperiode 
groeit het buffer met minimaal  € 300.000,= 
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Rentabiliteit 

De rentabiliteit geeft aan of er sprake is van een positief dan wel negatief bedrijfsresultaat in relatie tot de totale baten.  
De PO-raad adviseert om het resultaat beredeneerd te laten fluctueren tussen de -1,5 en de +1,5 en deze waarde te gebruiken als stuurgetal.  
 
In de beleidsperiode dient het gemiddelde van dit kengetal tussen de -1,5 en de 1,5 te liggen. De waarde bedroeg gedurende de afgelopen jaren gemiddeld 1,3. 
 

Jaar kengetal 

2014   1,5% 

2013   2,6% 

2012   3,3% 

2011   0,5% 

2010  -1,4% 

Gem.    1,3% 

 

Kapitalisatiefactor 

De kapitalisatiefactor geeft een indicatie hoe rijk een schoolbestuur is, dit om te signaleren of onderwijsinstellingen misschien een deel van hun kapitaal niet of inefficiënt 
benutten voor de vervulling van hun taken. Het ministerie hanteert, op advies van de commissie Don als signaleringsgrens tussen de 35% (voor grote instellingen) en de 60% 
(kleine instellingen). PCPO is een middelgrote instelling.  

 

Jaar kengetal 

2014 50,85% 

2013 53,12% 

2012 51,00% 

2011 51,30% 

2010 50,90% 

Gem. 51,43% 

 
In de beleidsperiode dient het gemiddelde van dit kengetal minimaal tussen de 45 en de 50 te liggen. 
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Weerstandsvermogen 

Het weerstandsvermogen geeft het vermogen aan om niet-voorziene tot de reguliere bedrijfsvoering behorende risico’s op te vangen. 
 

Jaar kengetal 

2014 23,8% 

2013 23,7% 

2012 21,2% 

2011 17,8% 

2010 18,7% 

Gem. 21,04% 

 
In de beleidsperiode dient het gemiddelde van dit kengetal niet onder de 19 te liggen. 
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12.3 Overige doelen (Administratieve, hygiënische en opbrengstgerichte): 

 

Doel 1: Eindopbrengsten 
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Iedere school, ieder cluster streeft jaarlijks naar eindopbrengsten 
die tenminste voldoen aan de door de inspectie gehanteerde norm 
(rapport Parnassys Inspectiekaart Eindtoets). Wanneer deze 
hoofddoelstelling een jaar niet kan worden bereikt wordt er in ieder 
geval voor gezorgd dat de tussenopbrengsten (rapport Parnassys 
Inspectiekaart) voldoen aan de inspectienorm, waarbij 
beredeneerde afwijkingen naar beneden op maximaal 3 onderdelen 
worden geaccepteerd. 

    

 

Doel 2: Passend onderwijs 
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Iedere school, ieder cluster realiseert in deze planperiode, in 
afstemming met haar partners in het voedingsgebied een 
kwalitatieve verbetering inzake de te leveren basisondersteuning, 
bijvoorbeeld door het ontwikkelen van een specialisme, doch in 
ieder geval door het verder verbeteren van het handelingsgericht 
werken in de school en het opzetten van arrangementen voor 
leerlingen die extra ondersteuning behoeven. 
Hierbij horen nieuwe afspraken, op stichtingsniveau, inzake de 
bekostiging van arrangementen en voormalige rugzakken. 
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Doel 3*: Kwaliteitssysteem 
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Aan het eind van de planperiode beschikt iedere school binnen 
PCPO Midden-Brabant over een goed werkend kwaliteitssysteem. 
Deel van dit systeem is een systematisch en frequent uitvoeren van 
onderlinge audits. 

Bepalen eisen aan 
een goed 
kwaliteitssysteem 
binnen PCPO en het 
ontwikkelen van 
een gedragen visie 
binnen de stichting. 
Bepalen van de 
minimale 
aandachtgebieden 
waarop het 
kwaliteitssysteem 
werkzaam moet 
zijn. 

Bekijken of er 
gekozen moet 
worden voor een 
systeem binnen de 
stichting of dat er 
ruimte kan blijven 
voor een keuze per 
cluster. 

Systeem van interne 
kwaliteitszorg bekijken, 
evalueren en 
aanpassen aan de 
eisen van de moderne 
tijd. Zowel binnen 
scholen, binnen de 
clusters, tussen de 
clusters en 
stichtingsbreed. Een 
mogelijke uitkomst is 
het gaan werken met 
audits binnen en 
tussen clusters 

 

 
*Gedurende kalenderjaar 2015 wordt voor het eerst geëxperimenteerd met de nieuwe vormen van toezicht. Binnen PCPO Midden-Brabant wordt een pilot gehouden op de 
Schoof (maart/april 2015). Naar aanleiding van de pilots en de verworvenheden hiervan wordt de WOT (Wet op het Onderwijs Toezicht) aangepast. Bij toekomstige bezoeken van 
de inspectie komt de focus nog meer dan nu al op het eigen kwaliteitsbeleid te liggen en op het cyclisch uitvoeren hiervan. 
 

Doel 4: Levensbeschouwelijke identiteit 
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Aan het einde van de planperiode is de (levensbeschouwelijke) 
identiteit van de stichting beschreven en is een visie ontwikkeld om 
deze stichtingsvisie door te vertalen naar het niveau van de school 
c.q. het cluster. Doel is om ook werkelijke activiteiten te koppelen 
aan de schoolspecifieke visie binnen de scholen / clusters. 

Oriëntatie op 
concept voorstel. 
Planvorming hoe 
hiermee verder te 
gaan. Begeleiding 
zoeken bij vervolg 

Onder begeleiding 
planvorming hoe de 
materie in de scholen 
aan de orde te 
stellen 

Vervolg in clusters. Traject afronden, 
identiteit beschrijven en 
activiteiten in de scholen 
borgen. 
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Doel 5: Beleidsdeel administratieve organisatie en inrichting 
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Aan het eind van de planperiode is het beleidsdeel administratieve 
organisatie weer volledig actueel en afgestemd op de dagelijkse 
praktijk. 

Nieuwe wijze van 
muteren e.d. 
opstarten via AFAS 
Insite. 
Handelingswijze 
evalueren en 
afspraken maken 
binnen PCPO en 
tussen PCPO en het 
administratiekantoor 

Start maken met 
vastleggen nieuwe 
procedures sinds 
samenwerking met 
Vizyr (financieel). 

Toevoegen 
beschrijving nieuwe 
personeel procedures 

Update overige 
beschrijvingen van 
procedures. 

 
 

Doel 6: Sociaal Veiligheidsbeleid 
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Aan het einde van de planperiode is er op stichtingsniveau een 
besluit genomen over een model Sociaal Veiligheidsbeleid en zijn 
hiervoor de bestuurlijke kaders vastgesteld. Het omgaan met crises 
wordt op stichtingsniveau beschreven en vastgesteld. Het nieuwe 
model is vanaf 2016 landelijk beschikbaar. Op basis van de 
bestuurlijke kaders wordt op clusterniveau het plan verder 
uitgewerkt. 

 Visie ontwikkelen 
sociale veiligheid op 
stichtingsniveau. 
Bestuderen 
beschikbare 
landelijke modellen. 

Opstellen en 
vaststellen bestuurlijke 
kaders en delen geldig 
voor de gehele 
stichting 

Invullen plannen op 
schoolniveau. Een 
implementatieplan 
maakt deel uit van deze 
planvorming 

 
 

Doel 7: Wetenschap en techniek 
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Voor de start van schooljaar 2017-2018 is iedere PCPO-school 
voorbereid op het verzorgen van een samenhangend en 
beredeneerd aanbod voor Wetenschap en techniek, zoals 
opgenomen in het bestuursakkoord dat de PO-raad en haar leden 
sloten met OCW. 
 

 Visie bepalen, 
gezamenlijke 
informatiesessie. 
Vaststellen 
bestuurlijke kaders 
en minimum 
kwaliteitseisen. 

Uitwerken en 
beschrijven aanbod en 
het opstellen van een 
implementatieplan. 

Implementatie, 
uitvoering en borging 
van het aanbod c.q. de 
werkwijze. 
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Doel 8: Observatie instrument didactische kwaliteit 
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Uiterlijk in 2017 wordt binnen PCPO Midden-Brabant, om te 
beginnen voor alle leraren, gebruik gemaakt van een geobjectiveerd 
observatie-instrument om hun didactische kwaliteiten in kaart te 
brengen en te kunnen evalueren aan de hand van een van te voren 
vastgestelde “kijkwijzer”. Ook dit is een afspraak uit het 
bestuursakkoord.  

 Visie bepalen, 
gezamenlijke 
informatiesessie. 
Vaststellen 
bestuurlijke kaders 
en minimum 
kwaliteitseisen. 

Uitwerken werkwijze 
en het opstellen van 
een implementatie-
plan. 

Implementatie, 
uitvoering en borging 
van het aanbod c.q. de 
werkwijze. 

 
 

Doel 9: Lessen lichamelijke oefening 
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Uiterlijk in schooljaar 2017-2018 wordt tenminste 50 procent van 
alle gymlessen op de PCPO-scholen gegeven door een hiertoe 
aanvullend opgeleide leraar met affiniteit voor het vak lichamelijke 
oefening. Het betreft hier de voorbereiding op komende wetgeving. 
Afhankelijk van het profiel van de school, de wetgeving die in 
voorbereiding is en het gemeentelijke beleid kan worden 
opgeschaald naar 3 uur sport en beweging per klas (3 t/m 8) 

Opleiden aantal 
leraren per 
school/cluster die 
bevoegd zijn omen 
interesse hebben in 
het geven van deze 
lessen. 

Opleiden aantal 
leraren per 
school/cluster die 
bevoegd zijn omen 
interesse hebben in 
het geven van deze 
lessen. 

Starten met inzetten 
gespecialiseerde 
leraren. 

Gezamenlijke start met 
het schrijven van een 
stichtingsbreed 
minimum aanbod. 
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Doel 10: Scholingsbeleid 
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Uiterlijk aan het eind van schooljaar 2017-2018 is het 
scholingsbeleid binnen PCPO Midden-Brabant geactualiseerd. Deze 
actualisatie is nodig onder andere door de afspraken die zijn 
gemaakt in de cao-po 2014. Op stichtingsniveau wordt voorzien in 
een visie en worden kaders gesteld. 
 
Onderdeel van dit plan is in ieder geval dat voor het eind van 
schooljaar 2016-2017 op alle PCPO-scholen is gerealiseerd dat alle 
personeelsleden aanvullend zijn geschoold op het gebied van het 
analyseren van de oorzaak van leerproblemen op één van de 
gebieden rekenen, spelling en technisch lezen. (zie overzicht analyse 
van inspectie) 

Oriëntatie op 
begeleiding bij dit 
onderwerp 

 Scholing op een 
volgend vak 

Scholing op een volgend 
vak, of twee volgende 
vakken 

 
 

Doel 11: Ouder-, leerling- en personeelstevredenheid 
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Alle scholen van PCPO Midden-Brabant scoren op het gebied van 
leerling-, ouder- en personeelstevredenheid tenminste het landelijk 
gemiddelde volgens de norm van Scholen met Succes en 
gebruikmakend van het instrument van Scholen met Succes. 
 

- Elke school stelt de uitslagen van de enquêtes (OTO, LTO, 
PTO) beschikbaar aan alle geledingen en bespreekt ze  

o OTO (ouders, medewerkers, bestuur, inspectie) 
etc.  

- Elke school gebruikt de uitslagen van de enquêtes als 
uitgangspunt voor verbeterplannen die gericht zijn op het 
verbeteren van de kwaliteit van de school; 

- In 2018 vult 100% van de medewerkers de 
personeelspeiling in en neemt 75% van de ouders deel.  

 
Elke school communiceert op een bij de populatie passende manier 
over de uitkomsten en de opgestelde verbeterplannen. 

  Oriëntatie op 
begeleiding bij dit 
onderwerp.  
Scholings en 
ontwikkelingstraject op 
het niveau van het BO. 
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Doel 12: Bestuurs- en directiestatuut 
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Op het einde van schooljaar 2015-2016 is het bestuursstatuut klaar 
en is een nieuw directiestatuut ontwikkeld dat een beschrijving van 
de verantwoordelijkheden bevat van bestuur en directie en wat is 
gebaseerd op de lopende ontwikkeling in het kader van het 
herstructureringsproject. Uitgangspunt hierbij is de theorie van 
Policy Governance. 

Oriëntatie op 
begeleiding bij dit 
onderwerp 

   

 
 

Doel 13: Vervangingsprotocol 
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Op het eind van schooljaar 2015-2016 is voor ieder cluster een 
invalprotocol opgesteld. Hierin zijn tenminste afspraken 
opgenomen over: 
-de rol van de zieke / afwezige leraar met betrekking tot 
voorbereiding en aanwezig materiaal. De rol en taak van de 
invallers. De eventuele inzet van onderwijsassistentes en is een 
noodpakket ontwikkeld waarmee iedere groep tenminste één dag 
verantwoord kan worden opgevangen.  

Oriëntatie op 
begeleiding bij dit 
onderwerp 

   

 
 

Doel 14: Advisering VO 
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Binnen elk PCPO-cluster is beleid ontwikkeld op het gebied van de 
adviseringstrajecten (leerlingen bovenbouw) richting het voortgezet 
onderwijs, de terugkoppeling vanuit het Voortgezet onderwijs en 
het in kaart brengen en eventueel verbeteren van de kwaliteit van 
het schooladvies. Standaard informatieverstrekking en een 
communicatieplan maakt deel uit van dit traject. 

Oriëntatie op 
begeleiding bij dit 
onderwerp 

   

 
 


