Strategisch Beleid
2019–2023
Van:

Voorwoord

Waarom doen we dit? En wat moet het ons brengen?
Dit was de eerste regel in ons Strategisch Beleidsplan 2015-2020. Nu we terug kunnen kijken, weten we dat veel van wat we ons hadden voorgenomen is gelukt. En
waarom we het doen blijft overeind. We hebben geleerd van de vorige periode en inzicht ontwikkeld waarin we willen groeien. Het huidige Strategisch Beleid is nog meer
gericht op het besef van de rol van strategisch beleid: Waarmaken van het gewenste
gedrag. We kiezen bewust voor een volgende stap, voor groei in hoe we met het
strategisch beleid omgaan. De groei wordt helder in de gekozen woorden maar ook
in de functie van dit document. Het wordt een groeidocument voor iedere betrokkene. Je kunt jouw ontwikkeling toevoegen aan het strategisch beleid en dat is waar
het om gaat: waar brengt het jou, waar brengt het ons als groep en ons als systeem?
Er ligt weer een helder plan. We zijn trots op het gezamenlijke proces dat we
doorlopen hebben. Alle betrokkenen hebben de gelegenheid gehad om een bijdrage
te leveren. We willen nu vooral stappen zetten en verder leren en ontwikkelen.
Het strategisch beleid wordt steeds minder gedetailleerd en meer richtinggevend.
Uitgangspunt blijft ruimte aan eigen initiatief en zelforganisatie vanuit de kaders. We
zetten een volgende stap in het vertalen van visie via strategie naar gedrag.

Leren als individu, als team en als systeem
De keuze voor de 5 speerpunten in het vorige Strategische Beleidsplan was gebaseerd
op een goede analyse van de werkelijkheid en zicht op de wenselijke situatie.
Intussen is het onderwijs in Nederland geconfronteerd met complexe problemen die
we niet van vandaag op morgen kunnen oplossen. Het gebrek aan personeel maakt
anders organiseren van het onderwijs noodzakelijk. Passend Onderwijs staat onder
druk en aansluiten bij de behoeften van kinderen lijkt moeilijker dan ooit. Hoe meer
veranderingen in de omgeving, hoe groter de noodzaak om te leren en ontwikkelen
als individu, als team en als systeem. Dat heeft geleid tot een nuancering van de 5
speerpunten, vastgelegd in de Vijf Grote Doelen.
Het strategisch beleid vraagt aandacht voor de kaders, voor de inhoud, voor proces
en opbrengsten. We geven alle betrokkenen de ruimte om zelf de regie te nemen
binnen de kaders van het geheel. De richting is duidelijk. We nemen zelf en samen
de verantwoordelijkheid en we leren van het proces en de resultaten zodat we verder
groeien en ontwikkelen. We leggen meer nadruk op de kwaliteit van reflectie, zodat
we steeds beter beseffen waar onze acties toe leiden. Het vorige Strategisch Beleidsplan evolueert zo naadloos in het huidige Strategisch Beleid, waarbij de nadruk
verplaatst wordt van het PLAN naar het GEDRAG dat nodig is om het Strategisch
Beleid waar te maken.
Waarom is dat belangrijk?
Een kwalitatief goed plan - mooi vormgegeven - leidt niet per se tot de gewenste
veranderingen. Die zijn een gevolg van hard werken aan het resultaat, met behulp
van een goed ontwerp en een helder richtinggevend kader. We wensen onszelf en
alle betrokkenen mooie opbrengsten, in alle opzichten.
Jan Bot & John Deckers
College van Bestuur Stichting Kopwerk en Stichting Schooltij
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HET KADER

De Vijf Grote Doelen

In de periode 2019 – 2023
1. Heeft iedere school een passend Kopwerk/Schooltij arrangement
(Onderwijs en Kwaliteit)
2. Is iedere school verbonden met de samenleving
(Onderwijs en Samenleving)
1. Werkt iedere medewerker, iedere dag aan een professionele organisatie
(Professioneel Gedrag)
2. Heeft iedere school een helder en herkenbaar profiel, passend bij de kernwaarden van Kopwerk/Schooltij (Identiteit)
3. Zorgt iedere school voor een doorgaande lijn voor ieder kind
(Doorgaande Ontwikkeling)

Om de Vijf Grote Doelen te realiseren is het van belang dat we met beide voeten in
de klei leren van en met elkaar. We nemen ons wat voor, reflecteren op het resultaat en
maken daarbij gebruik van de richtinggevende kaders. Zo ontstaat meer begrip voor
onszelf, de ander en het systeem en de natuurlijke vertraging die een rol speelt in het
streven naar optimale resultaten (zie toelichting pag. 8).
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Kopwerk/Schooltij 2019

Wat vraagt deze tijd van ons
De principes van een levend systeem zijn:
onderlinge verbondenheid, diversiteit en
zelforganisatie. Een levend systeem kenmerkt zich door het vermogen zich te
kunnen aanpassen in een veranderende
omgeving. De mate van aanpassen wordt
bevorderd door:
• De capaciteit om te kunnen leren
• Het kunnen maken van een keuze
tussen vasthouden aan en/of loslaten
van bestaande patronen
• Het creëren van nieuwe
mogelijkheden.
Kopwerk/Schooltij staat in verbinding met
de wereld. Maar heeft geen pasklaar antwoord op wat de wereld in deze tijd van
ons als mens en als professional vraagt.
Visie en inspirerende vergezichten zijn
een bron om ons te leiden in het creëren van de toekomst. Dat kan spanning
veroorzaken met de werkelijkheid waarin we nu leven en wat we gewend zijn.
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Wat is het resultaat?
Een levend systeem is onvoorspelbaar. We kunnen daarom
vooraf niet vaststellen wat de
resultaten moeten zijn. Maar we nemen
ons wel voor om te werken aan een aantal
grote doelen. Tijdens het proces reflecteren we op het voornemen, het verloop
van de route en de mate waarin we de
gewenste situatie dichterbij brengen. Aan
het einde kunnen we op basis van reflectie
duiden welke ontwikkelingen gerealiseerd
zijn, waar we ons voornemen voorbijgestreefd zijn en waarin we ons voornemen
niet hebben waargemaakt. We kunnen ook
verhelderen welke natuurlijke vertraging
aan de orde is.
In dit proces is de kwaliteit van reflectie
een belangrijke hefboom. Hoe hoger de
kwaliteit van reflectie, hoe groter de basis
voor leren en ontwikkelen.
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HET LEREN
VAN HET INDIVIDU

HET LEREN VAN
DE ORGANISATIE

Waarnemen en besef
We nemen waar op basis van feiten en
kijken kritisch naar onszelf, de ander en
het systeem. We maken een scherpe analyse van de werkelijkheid, verbinden dat
met ons voornemen en duiden het verschil tussen beide op basis van een professionele houding.

Richtinggevende kaders
Onze richtinggevende kaders helpen ons
als referentiekader om zelf, als team en als
systeem boven onszelf uit te stijgen en te
groeien en ontwikkelen.

Houding en overtuiging
We staan open voor de veranderingen
die passen bij deze tijd. We zijn gericht
op leren en ontwikkelen door te werken
aan gedrag. Stap voor stap. We hebben
een op groei gerichte houding en weten
dat verinnerlijking kan plaatsvinden als we
werken aan nieuwe routines.
Vaardigheden en capaciteiten
We ontwikkelen de vaardigheden en capaciteiten die nodig zijn om te transformeren van de huidige situatie naar de gewenste situatie.

Voor ons zijn de richtinggevende kaders
De Lerende Organisatie, het Rijnlands
Denken en Autopoiesis.
Deze richtinggevende kaders zijn nog niet
optimaal verinnerlijkt en toegepast. Dat is
de bedoeling: ze geven richting in ons handelen. Ze zijn gekozen omdat ze passen bij
deze tijd, bij een organisatie als een levend
systeem. Een levend systeem is lerend (Lerende Organisatie), wordt op een lerende
manier georganiseerd (Rijnlands denken)
en creëert zichzelf (Autopoiesis).
De kwaliteit van het proces en het resultaat wordt gedurende het proces met
behulp van kwalitatief hoogwaardige reflectie gevolgd en bijgesteld. Dit gebeurt
door vallen en opstaan. We leren van en
met elkaar tijdens de route. Samenwerken
is voor ons een belangrijke hefboom om
het leren te versnellen.
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Methoden, instrumenten en tools
We kiezen methoden, instrumenten en
tools om ons leren te verdiepen en te bevorderen, maar niet om ons leren te verankeren in karrensporen die steeds dieper
worden. Hulpmiddelen helpen ons om het
leren makkelijker te maken waardoor we
kunnen versnellen. De methoden, instrumenten en tools zijn middelen en geen
doel op zichzelf.
De route
De route is gericht op het organiseren
van het proces. Elke ontwikkeling begint
met een eerste stap. Welke stappen kan
ik nog meer voornemen en organiseren
zodat ontwikkeling optimaal kan worden?
Het gaat hier niet om het van begin tot
einde voorschrijven van de weg. Zie het
als het creëren van het pad dat kan gaan
leiden tot een weg. Het is een zoektocht
die goed georganiseerd is.
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Verinnerlijken, operationaliseren
en natuurlijke vertraging
Ontwikkeling is zichtbaar in het gedrag
van het individu, het team en het proces
van de organisatie. De verinnerlijking is
persoonlijk en gaat over de mate waarin je
bepaalde vaardigheden beheerst en deze
combineert met inzicht. Je kunt iets toepassen onder alle omstandigheden. Wat
heb ik al geleerd en kan ik zonder problemen toepassen? Als je nog niet zover bent
is er sprake van natuurlijke vertraging. Je
hebt nog oefening nodig en dat vergt tijd
en energie.
Operationaliseren gaat over het toepassen
van het geleerde in een systeem, een organisatie. De kwaliteit van het proces van toepassen in de organisatie (operationaliseren)
versnelt het proces van verinnerlijken van
elk individu en ook dat kost tijd, aandacht,
energie, oefening, reflectie en vooral bewust werken aan ontwikkeling.
Ontwikkeling als individu, als team en als
systeem vraagt om een ontwerp van een
route, kost aandacht, oefening, herhaling,
verdieping, vallen en opstaan en heeft
vooral tijd nodig. Vertraging is natuurlijk,
maar mag niet meer dan natuurlijk zijn. Het
gaat erom met behulp van goede reflectie
de kwaliteit van de ontwikkeling, van het
leerproces te duiden. Dat is bepalend voor
de kwaliteit van het resultaat.
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DE KERNWAARDEN
Duurzaam
Kopwerk/Schooltij staat in 2019 voor
duurzaam onderwijs waar geen talent
verloren gaat. Kopwerk/Schooltijscholen
gaan verder dan het focussen op hoge
opbrengsten voor rekenen en taal. Ze
kijken naar het kind en de omgeving als
geheel. Leerlingen ontwikkelen de competenties die belangrijk zijn voor hun toekomstig leven. Denk daarbij bijvoorbeeld
aan het samenwerken met elkaar, leren
keuzes maken, het ontwikkelen van de eigen persoonlijkheid en creatief zijn en hoe
we deze capaciteiten inzetten ten dienste
van het geheel. Dit is de essentie van de
drie perspectieven op duurzaamheid gezien vanuit Autopoiesis: duurzaamheid
als mens (mijn optimale ontwikkeling), als
professional (onze optimale ontwikkeling
als team) en als bewoner van deze planeet
(onze optimale bijdrage aan het geheel).
Inclusief
De Kopwerk/Schooltijscholen zijn toegankelijk voor alle leerlingen, ongeacht nationaliteit, godsdienst of levensbeschouwing, waarvan de ouders zich kunnen
vinden in het concept van de school en
de grondslag respecteren. Maar inclusief
onderwijs gaat verder. Geen kind, geen
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organisatie wordt uitgesloten. Kinderen
met specifieke behoeften, die extra zorg
en aandacht nodig hebben, zijn van harte
welkom in ons systeem als geheel. Dit is
ons morele kompas.
Doorgaande lijn
Elk kind heeft een doorgaande ontwikkeling. Daarin kunnen we geen vertraging
accepteren die meer dan natuurlijk is.
Daarom streeft Kopwerk/Schooltij naar een
doorgaande lijn binnen het onderwijs passend bij de doorgaande ontwikkeling van
kinderen. De organisatie speelt een actieve rol bij het aanbieden van voorschoolse
educatie en werkt structureel samen met
het voortgezet onderwijs in de regio.
Lokaal wat kan en centraal wat oplevert
Kopwerk/Schooltijscholen
krijgen
alle
ruimte en de bewegingsvrijheid die nodig
is om iedere school een eigen kleur te laten uitstralen naar de kinderen, de wijk en
het team. Daarnaast werken de Kopwerk/
Schooltijscholen en de staf onderling intensief samen om de kwaliteit van het leren en
opvoeden zo goed mogelijk vorm te geven.
Keuzes maken
Het primair onderwijs staat zwaar onder
druk. Tekort aan personeel, veranderende
wetgeving, krimp, verwachtingen van ou-

ders, etc. leggen een steeds grotere druk
bij medewerkers in het onderwijs om hun
taken uit te voeren. Doordat er minder
financiële middelen beschikbaar komen,
moeten scholen soms moeilijke keuzes
maken.
De vraag dringt zich op of alle medewerkers individueel of als groep op verschillende plekken in de organisatie en het
systeem als geheel zijn toegerust op deze
veranderende taak, rol of functie. Dit betekent dat wij zicht moeten krijgen op de
veranderende omgeving en een manier
moeten vinden om daarmee om te gaan.
We verhelderen de huidige stand van zaken van de organisatie, de school en de
medewerkers in 2019. De fundamentele waarden, de missie en de visie geven
ons richting voor de jaren daarna. Door
het schetsen van een wenkend perspectief ontwikkelt de organisatie zich in de
richting die we samen belangrijk vinden.
Tussen 2019 en 2023 groeit de organisatie in die richting en reflecteren we op de
opbrengsten en hoe die zich verhouden
tot wat we ons hebben voorgenomen. Op
basis van de reflectie maken we keuzes en
stellen we het proces bij.
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Een Kopwerk/Schooltij-school is een autonome school met ambitie. Maar wat betekent dit dan? Hoe merk je dat als kind? Als
ouder? Waar zie je dat aan? Welk gedrag
zie je wanneer je naar de school kijkt? Dat
zijn zaken die in de schoolplannen van de
verschillende scholen beschreven zijn en
wat je waarneemt in gedrag. Ook voor de
staf en ondersteunende diensten geldt
dat zij goed over hun toegevoegde waarde hebben nagedacht.

Perspectief 2023:
Ik Sta Samen Sterk
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Natuurlijk is er ook een aantal zaken die
de hele organisatie belangrijk vindt en
die je dus op alle scholen zult terugzien.
Deze zijn samengevat in de Vijf Grote
Doelen:
• Elke school heeft een passend
Kopwerk/Schooltij-arrangement.
Kwaliteit is De Hele Olifant.
• Iedere school staat in verbinding met
samenleving.
• Op elke school werkt iedere
medewerker iedere dag samen met
collega’s aan een professionele
organisatie.
• Iedere school heeft een helder en
herkenbaar profiel (brede identiteit)
en de medewerkers dragen dat
consequent uit.
• Iedere school werkt aan een
doorgaande ontwikkeling voor ieder
kind. Daarbij is een doorgaande lijn
van 0 tot 14 jaar essentieel.
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Van groot denken naar klein handelen
Hoe zorgen we er nu voor dat deze beloften worden waargemaakt? Hoe maken we
de doelen concreet? Hoe voorkomen we
dat we over vier jaar terugkijken en niet
helder kunnen duiden welke stappen zijn
gemaakt ten aanzien van de Grote Doelen? En – nog belangrijker – hoe zorgen
we ervoor dat de Grote Doelen niet iets
abstracts blijven maar juist iets van ons allemaal zijn? Dus van jou en mij, van ons!
Op de volgende pagina’s worden alle
Grote Doelen uitgelicht. Op elke pagina
is per doel ruimte beschikbaar om voorbeelden van jouw toepassing (zelf, team,
systeem) te visualiseren of verwoorden.
Graag nodigen we je uit om van deze
ruimte gebruik te maken. Door te schrijven en te visualiseren hoe je deze Grote
Doelen zelf, met jouw team en jouw systeem waarmaakt. Zo zorgen we ervoor dat
het Strategisch Beleid niet statisch blijft,
maar een uitnodiging is tot het zetten van
stappen in de richting die we graag samen
willen gaan. Van Beleid naar Gedrag.

KWALITEIT IS
DE HELE OLIFANT

Wat is kwaliteit? Kwaliteit kunnen we definieren als het geheel van eigenschappen en
kenmerken dat van belang is voor het voldoen aan vastgestelde of vanzelfsprekende
wensen en verwachtingen van het systeem.
Dat betekent dat we een beeld moeten
vormen bij de vraag wat we van onszelf,
het team en het systeem mogen wensen
en verwachten. En welke eigenschappen
en kenmerken daarbij horen. En uiteraard
wat wij daaraan kunnen bijdragen.
Bij Kopwerk/Schooltij gaan we uit van het
geheel. Alles wat een kind nodig heeft om
zich in de maatschappij stevig te kunnen
neerzetten is belangrijk. We kijken naar
‘De Hele Olifant.’ Dat verhaal komt er in
het kort op neer dat een aantal blinde
mannen een olifant ‘verkent.’ De een voelt
de slagtand, en weet nu dat een olifant
een speer is. Een tweede voelt de slurf en
weet zeker dat een olifant een slang is. En
zo zit het als je niet oppast ook met kwaliteit. Dat je kwaliteit definieert als de staart,
of het oor. Bij Kopwerk/Schooltij gaan we
voor brede kwaliteit. Voor de hele olifant.
Kijk op https://bit.ly/380MkgA voor het verhaal
van De Hele Olifant’
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En als je het zo bekijkt dan wordt kwalitatief
goed onderwijs gegeven op scholen waar
– om in inspectietermen te blijven - het basisarrangement gerealiseerd is en ze alle
aspecten die ervoor zorgen dat een kind
zich ontwikkelt in kaart hebben. En waar al
die aspecten een rol spelen bij het ontwerpen van het leerproces. Natuurlijk, kinderen moeten goed leren lezen, schrijven en
rekenen.
• Maar kunnen zich ook uiten?
• Hebben ze zicht op hoe
de wereld in elkaar zit?
• Hebben ze zicht op hun eigen
kwaliteiten en kunnen ze die inzetten?
• Zijn ze creatief?
• Kunnen ze kritisch denken?
• Kunnen ze samenwerken?
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Hoe meet je of een kind ‘zicht heeft op
hoe de wereld in elkaar zit?’ Dat is nogal
wat. Daar helpen goed of fout niet en kun
je lastig met je rode pen uit de voeten.
Toch hebben we daar als professionals
een beeld bij. En kunnen we daar in het
team een gesprek over voeren. Of beter
nog: met het kind zelf. We hebben verwachtingen die we vooraf vaststellen. Of
die vanzelfsprekend zijn in onze situatie.
Bij het aanleren van kritisch denken, samenwerken, het inzetten van je eigen
kwaliteiten is het van belang dat de lerende zelf reflecteert en beoordeelt. Als leerkracht kunnen we het kind aan het denken
zetten. Zodat het zelf in staat wordt gesteld om te reflecteren op de eigenschappen en kenmerken die daarbij horen. En
de mate waarin het vindt dat het aan de
wensen en verwachtingen die het kind zelf
heeft voldoet.
Brede Kwaliteit
Geef een aantal voorbeelden van jouw
praktijk waarin je eigenschappen en
kenmerken van het Grote Doel Brede
Kwaliteit concreet maakt:

• Welke kritische vraag kun je daarbij
stellen?
• Welke oorzaak-gevolg conclusies kun
je trekken?
• Welke mentale modellen/aannames
spelen een rol?
• Welke volgende stappen ga je zetten?
o Zelf
o Als team
o Als systeem
• Wat betekent dit voor jou, je team, het
systeem?
• Hoe handel je, handelt de groep,
het systeem naar aanleiding hiervan?
Welke stappen worden gezet die ertoe
doen?



Welke blinde vlekken hebben wij als systeem, als groep en heb jij als professional
als het gaat om kwaliteit van onderwijs?
Kun je bovenstaande vragen ook beantwoorden voor de organisatie Kopwerk/
Schooltij?

• Welk gedrag neem je waar?
• Welke patronen zie je ontstaan? Zie je
in het waargenomen gedrag patronen,
of is dit een incident.
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IEDERE SCHOOL STAAT
IN VERBINDING MET DE
SAMENLEVING.
Wanneer je kinderen wilt voorbereiden
op de samenleving, is het van belang de
samenleving te kennen en je ermee te
verhouden. Wat verstaan we onder onze
samenleving? Wie en wat hoort erbij?
Voor elk probleem is onze samenleving
de oplossing. In de verbinding met elkaar
en met het geheel kunnen we elke probleem hanteren, kunnen we ontwikkeling
realiseren.
Elke Kopwerk/Schooltij-medewerker heeft
daarom een helder beeld van de samenleving en relevante ontwikkelingen daarin.
In de wijde wereld, maar ook dicht bij huis,
in de eigen buurt, wijk of dorp nemen we
waar wat ertoe doet. Wat betekent het om
een helder beeld te hebben? Wat zijn relevante ontwikkelingen? Wat ontluikt er in
onze samenleving? Hoe maak je zelf en samen hanteerbaar wat we waarnemen? Een
goede relatie opbouwen met ouders en
andere betrokkenen, samen dingen doen,
laten zien wat je doet en kijken wat anderen in jouw omgeving doen, etc.

18

Mijn verbinding met de samenleving
Wat neem jij waar? Wat nemen kinderen
waar en wat betekent dat voor ons als samenleving? Hoe verbind jij school en samenleving in het waarnemen, de dialoog
en het handelen? Hoe verbind je team,
school en samenleving? Hoe verbindend
is het hele systeem en wat betekent dat
voor ons als school en samenleving?
Geef een aantal voorbeelden van jouw
praktijk van relevante ontwikkelingen die je
waarneemt in de samenleving en hoe jij de
verbinding realiseert en wat dat betekent.

• Hoe handel je, handelt de groep,
het systeem naar aanleiding hiervan?
Welke stappen worden gezet die ertoe
doen?



Welke blinde vlekken hebben wij
als systeem, als groep en heb jij als
professional als het gaat om verbinding
met de samenleving?
Kun je bovenstaande vragen ook
beantwoorden voor de organisatie
Kopwerk/Schooltij?

• Welk gedrag neem je waar?
• Welke patronen zie je ontstaan?
Zie je in het waargenomen gedrag
patronen, of is dit een incident.
• Welke kritische vraag kun je daarbij
stellen?
• Welke oorzaak-gevolg conclusies kun
je trekken?
• Welke mentale modellen/aannames
spelen een rol?
• Welke volgende stappen ga je zetten?
o Zelf
o Als team
o Als systeem
• Wat betekent dit voor jou, je team,
het systeem?
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PROFESSIONEEL
GEDRAG
In elke school en op het stafbureau werkt
iedere medewerker iedere dag samen met
collega’s aan een professionele organisatie.
In een professionele organisatie is de invloed van het (lijn)management relatief
beperkt. Hun belangrijkste rol is het bespreekbaar maken van het geheel en de
samenhang van de delen. De professionals hebben op grond van hun vakdeskundigheid impact. Ze maken ontwikkeling zichtbaar en zorgen zodoende voor
versnelling van het leren en de ontwikkeling. Een schoolorganisatie is bij uitstek
een professionele organisatie. Dat biedt
veel ruimte. Voor het inrichten van je eigen werk en ontwikkeling. Maar het vraagt
ook veel van elkaar. Je bent samen verantwoordelijk voor het gehele systeem.
Als medewerker ben je in staat om de feitelijkheid scherp waar te nemen en daarover te communiceren door middel van
dialoog in plaats van discussie. Je weet
bovendien jouw waarnemingen en de dialoog daarover te verbinden met de visie
en de missie van de school en de organisatie. Vervolgens ben je in staat om dat te
vertalen in handelen gericht op wat in de
situatie nodig is. Zo doe je wat ertoe doet.
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Mijn Professioneel Gedrag
In een professionele cultuur is men er primair op gericht om individueel en samen
betere professionals te worden. Dit klinkt
logisch, maar we weten allemaal dat hier
veel winst valt te behalen. Het vraagt ander gedrag van iedereen in de organisatie. Niet alleen voor de klas, maar ook in
het management.
De vraag is niet Wat zou ik allemaal kunnen doen? Maar eerder Wat gaan we
samen doen en wat betekent dat voor
mijn handelen? Dan gaat het dus om het
handelen als systeem. En doen wat ertoe
doet voor het geheel, voor ons als groep
en voor onszelf.
• Welk gedrag neem je waar?
Waar kunnen we nog groeien en
ontwikkelen?
• Welke patronen zie je ontstaan?
Zie je in het waargenomen gedrag
patronen, of is dit een incident.
• Welke kritische vraag kun je daarbij
stellen?
• Welke oorzaak-gevolg conclusies kun
je trekken?
• Welke mentale modellen/aannames
spelen een rol?

• Welke volgende stappen ga je zetten?
o Zelf
o Als team
o Als systeem
• Wat betekent dit voor jou, je team,
het systeem?
• Hoe handel je, handelt de groep,
het systeem naar aanleiding hiervan?
Welke stappen worden gezet die
ertoe doen?



Welke blinde vlekken hebben wij
als systeem, als groep en heb jij
als professional als het gaat om
professioneel gedrag?
Kun je bovenstaande vragen ook
beantwoorden voor de organisatie
Kopwerk/Schooltij?
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BREDE IDENTITEIT

Iedere school heeft een helder en herkenbaar profiel (brede identiteit) en de
medewerkers dragen dat consequent uit.
Het bestaansrecht van een school komt
tot uiting in haar identiteit. Op basis daarvan kiezen ouders voor een school. De
identiteit van de school duidt wat mensen mogen verwachten. Het is het kompas van de school. In de identiteit liggen
de waarden van de school besloten. Het
is het fundament voor alle zelf-organiserend gedrag. Kun jij in drie zinnen schetsen waar jouw school voor staat. En als
dat ingewikkeld is, wat heb je dan nodig
om dat wel te kunnen?
Ook als je goed in staat bent om je identiteit onder woorden te brengen, wil dat
niet zeggen dat dat ook bij anderen overkomt. Je identiteit draag je uit. Laat je
zien in gedrag. Uit welk gedrag blijkt jouw
identiteit? Hoe laat je zien dat je verbonden bent met de identiteit? Op welke wijze
wordt dat in de praktijk gebracht? Ben je
je bewust hoe jouw school gezien wordt.
Dan hebben we het over het imago.
In de ideale situatie komen identiteit en
imago met elkaar overeen.
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Is dat ook zo in jouw systeem, jouw team,
in jou?
Mijn brede identiteit

Welke blinde vlekken hebben wij
als systeem, als groep en heb jij als
professional als het gaat om brede
identiteit?



Schets hier de identiteit van jouw school:

.............................................................

Kun je bovenstaande vragen ook
beantwoorden voor de organisatie
Kopwerk/Schooltij?

Beschrijf voorbeelden van hoe je dat
waarmaakt / in de praktijk laat zien
• Welk gedrag neem je waar?
Is het gedrag in overeenstemming met
de identiteit?
• Welke patronen zie je ontstaan?
Zie je in het waargenomen gedrag
patronen, of is dit een incident.
• Welke kritische vraag kun je daarbij
stellen?
• Welke oorzaak-gevolg conclusies kun
je trekken?
• Welke mentale modellen/aannames
spelen een rol?
• Wat betekent dit voor jou, je team, het
systeem?
• Hoe handel je, handelt de groep, het
systeem naar aanleiding hiervan?
Welke stappen worden gezet die ertoe
doen?
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DOORGAANDE
ONTWIKKELINGSLIJN

Iedere school werkt aan een doorgaande
ontwikkeling voor ieder kind. Daarbij is
een doorgaande lijn van 0 tot 14 jaar essentieel.
Wanneer we praten over een doorgaande lijn voor kinderen, is het merkwaardig
te moeten constateren dat deze lijn in het
Primair Onderwijs begint op vierjarige
leeftijd en stopt rond 12-of 13-jarige leeftijd. Terwijl de ontwikkeling van kinderen
nergens zo snel gaat als in de eerste levensjaren. Ook de stap naar het Voortgezet Onderwijs is voor veel kinderen groot.
Doel van Kopwerk/Schooltij is regie te
voeren over voorzieningen voor kinderen
tussen 0 en 14 jaar. Ook voor en na ons
aandeel in de ontwikkeling van kinderen
hebben wij een verantwoordelijkheid.
Door samen te werken met partners in de
kinderopvang en het Voortgezet Onderwijs. Daar is nog veel te winnen.
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Mijn doorgaande lijn
Integrale verantwoordelijkheid voor alle
kinderen tussen 0 en 14 jaar, dat vraagt een
gedachtenomslag van alle betrokkenen.
Dat vraagt om meer samenwerking met
Pedagogisch Medewerkers. Om meer
afstemming met onderwijspartners die
voor- en na ons komen in het proces.

Welke blinde vlekken hebben wij
als systeem, als groep en heb jij
als professional als het gaat om de
doorgaande ontwikkelingslijn?



Kun je bovenstaande vragen ook
beantwoorden voor de organisatie
Kopwerk/Schooltij?

Geef een aantal voorbeelden uit jouw
praktijk waar kansen liggen en waar jij en/
of je collega’s verantwoordelijkheid nemen voor een doorgaande ontwikkeling
van kinderen.
• Welk gedrag neem je waar?
• Welke patronen zie je ontstaan? Zie je
in het waargenomen gedrag patronen,
of is dit een incident.
• Welke kritische vraag kun je daarbij
stellen?
• Welke oorzaak-gevolg conclusies kun
je trekken?
• Welke mentale modellen/aannames
spelen een rol?
• Wat betekent dit voor jou, je team, het
systeem?
• Hoe handel je, handelt de groep,
het systeem naar aanleiding hiervan?
Welke stappen worden gezet die ertoe
doen?
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Route 2019-2023
Het Strategisch Beleid van Kopwerk/
Schooltij kent vijf Grote Doelen. Elke
school kan op basis van zelforganisatie
werken aan elk van de hoofdthema’s. Wel
zijn er richtinggevende kaders die leidend
zijn voor iedereen. Bij alle thema’s stellen
we twee kernvragen:
• In welke mate verinnerlijken we het beleid en de daarbij behorende thema’s
als persoon, als team en als systeem?

• In welke mate passen we het beleid in
de organisatie toe (operationaliseren)?
In 2015 – 2020 spraken we van een Strategisch Beleidsplan. Nu maken we de
transformatie naar Strategisch Beleid
2019-2023. Wat ga jij verinnerlijken en wat
ga je operationaliseren in de komende 4
jaar? En hoe gebruik jij het Strategisch Beleid 2019-2023 daarbij als inspiratie en als
richtinggevend kader? De nadruk ligt op
het gedrag dat we willen ontwikkelen als
individu, als team en als organisatie.
De route ziet er als volgt uit:

De volgende zaken staan centraal:
VISIE
De visie van Kopwerk/Schooltij
staat in de statuten omschreven
als: ‘Onze opdracht is om onderwijs te
geven gericht op het volgen en begeleiden
van kinderen in hun ontwikkeling tot zelfstandig denkende en handelende mensen
met besef van normen en waarden.’
Dat is mooi. Maar het gaat erom dat we
deze visie laten resoneren. In het onderwijs
op onze scholen laten we dat elke dag weer
zien. We gaan voor een schoolomgeving
die uitdaagt tot leren. Voor onderwijs dat
wordt gegeven met visie, zorg, deskundigheid en toewijding. Elke school kiest daarbij haar eigen vertrekpunt, afhankelijk van
de grondslag van de school. De Christelijke waarden, een Humanistisch perspectief
of het Antroposofisch mensbeeld.
Leidend hierbij zijn twee uitgangspunten.
• ieder kind is uniek, mag er zijn en doet
ertoe
• we willen de talenten van de aan ons
toevertrouwde kinderen zo goed mogelijk tot ontwikkeling laten komen en
zo ‘eruit halen wat erin zit’
In het ontwikkelingsproces van het werken vanuit het talent stimuleren we de
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ontwikkeling van vaardigheden die nodig
zijn om te kunnen bestaan in de wereld
en om de uniciteit verder te laten groeien.
HET FUNDAMENT
In het fundament waarop Kopwerk/
Schooltij is gebouwd, zien we Duurzaamheid, Inclusief onderwijs, zelfstandige
scholen en een stevig servicehuis. Een stevig geloof in de kracht van samen: Ik Sta
Samen Sterk. Het innovatieproces steunt
op de werkwijze van Autopoiesis: zelf-creatie op basis van onderlinge verbondenheid, diversiteit en zelforganisatie.
Het Toezichtkader
De raad van toezicht hanteert bij haar toezicht op het strategisch beleid van Kopwerk-Schooltij de volgende kaders:
Kopwerk-Schooltij bestaan, opdat alle
kinderen:
1. Persoonsvorming: Zich optimaal
ontwikkelen als mens in relatie tot
zichzelf, in relatie tot de ander en in
relatie tot ‘het’ (Subjectificatie)
2. Zich optimaal ontwikkelen als mens in
de samenleving (Socialisatie)
3. Zich kennis en vaardigheden eigen
maken die nodig zijn voor het verdere
leven (Kwalificatie).
4. Een waardevolle schooltijd beleven.
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DE UITDAGINGEN
De weg naar 2023
is niet voorspelbaar.
Wetgeving verandert, de samenleving
vraagt meer, en bij de gezamenlijke wens
om te veranderen zitten we onszelf soms
in de weg. We willen ons niet laten leiden
door problemen of toeval maar een goed
ontwerp maken waar we ons aan kunnen
houden en ook van af kunnen wijken als
de ontwikkeling dat van ons vraagt. Onze
structuren, patronen en mentale modellen over hoe iets werkt kunnen soms belemmeren. Onder stress is het risico van
terugvallen in oude en bekende patronen
voor de hand liggend. Het systeem zal
ook in de komende periode stress ervaren. Hoe zorgen we ervoor dat we dan zelf
en samen blijven gaan voor de ontwikkeling die we werkelijk belangrijk vinden?
Professioneel gedrag, kritische vragen
stellen en samen reflecteren helpen bij het
omgaan met veranderingen en stress.
DE RUGZAK
Zonder bagage is het slecht reizen.
Scholen worden ondersteund tijdens de
tocht. Stichting Onderstroom faciliteert
Kopwerk/Schooltij-medewerkers bij het
vergaren van kennis en vaardigheden,
maar ook wanneer zij persoonlijke ondersteuning nodig hebben. Begeleiding is
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beschikbaar om het proces van zelfcreatie
in beweging te brengen en te houden. De
methodische aanpak van zelf-creatie als
individu, als team en als systeem versnelt
het innovatieproces en geeft houvast in de
natuurlijke vertraging.
HET MEERJARENPLAN
Het meerjarenplan lijkt lineair
maar wordt zo niet gehanteerd.
Elk jaar plaatsen we een thema centraal
en verdiepen we inzichten, houding en
vaardigheden. Daarmee formuleren we
de standaard waaraan we allemaal willen
voldoen. Het is aan de school welke route zij neemt om die standaard te halen.
Dat moet wel binnen de beleidsperiode
plaatsvinden. Alle scholen maken een
eigen keuze wanneer ze dat betreffende
thema aandacht geven. Elk volgend thema verdiept het voorgaande door ermee
te verbinden en aanvullende perspectieven te bieden. Een school die al gewerkt
heeft aan een thema geeft richting aan de
standaard en daarmee de ontwikkeling
op andere scholen.
Het werken aan innovatie is cyclisch en
dynamisch. Elk thema komt jaarlijks terug en wordt actief verbonden met de
overige thema’s. Dat is de essentie van
met en van elkaar leren. Elk jaar staat een
thema centraal waarin scholen met en van

elkaar kunnen leren. Dat doen we - zoals
aangegeven - met behulp van autopoiesis,
zelfcreatie. Wilt u daar meer over weten?
Kijk eens op www.kopwerk.nl. Daar is een
handzame samenvatting van het boek ‘Autopoiesis, perspectief op duurzaam, betekenisvol Onderwijs.’ Het gaat om ontwikkelen van de mogelijkheden als individu en
de organisatie tot zelfcreatie. Wie wil ik zijn
en wie willen we zijn in de lokale en globale
(glocal) samenleving? De Lerende Organisatie staat hierbij centraal.
DE LERENDE ORGANISATIE
Leren is de essentie van leven. We willen
bewust leren bevorderen. Niet alleen in
het hoofd maar ook in handen en hart.

Leren gebeurt in samenhang en is altijd
gericht op het individu en het geheel.
Het concept van de Lerende Organisatie
helpt ons om meer bewust te kijken naar,
te denken over en handelend omgaan
met ons lerend vermogen. Als mens, als
professional en als onderdeel van deze
samenleving. Meer informatie hierover
is te vinden op www.kopwerkschooltij.nl.
Vast staat dat de komende jaren voor
Kopwerk/Schooltij en haar medewerkers
inspirerende en betekenisvolle jaren worden. We werken vanuit visie aan gedrag
en vanuit gedrag reflecteren we of dit gedrag de visie dichterbij brengt. Zodoende
creëren en realiseren we gezamenlijk de
visie van Kopwerk/Schooltij.
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Ten slotte
Ethiek is hoe we ons gedragen als we ergens bij horen.
Waar horen we bij en wie of wat hoort bij ons? Hoe kijk ik naar de wereld om me heen en
hoe kijkt de wereld naar mij? Wat als ik word geboren in een proces van migratie, oorlog
of rijkdom? Wat als ik een zeepaardje ben dat zich vastklampt aan een wattenstaafje?
Hoor ik erbij? Ook als wattenstaafje? Hoe mooi is het om bij een organisatie te mogen
horen waar diversiteit wordt gezien als waardevol?

Hoe evalueren wij?

Een levend systeem kun je niet corrigeren of verbeteren. Je kunt het alleen
opnieuw beginnen. Na elke reflectie of
feedback starten we opnieuw en leren we
van onze ervaringen (zie Austin’s butterfly:
https://bit.ly/2PcXDcG )
Gedurende het hele jaar reflecteren de
scholen regelmatig op hun proces en de
opbrengsten en nemen ze zich voor waar
zij in het komende schooljaar aan gaan
werken. In januari en juni vindt er een
tussentijdse evaluatie plaats om te bepalen of de school op koers ligt, of dat het
ontwerp en de ontwikkelplannen bijgesteld moeten worden. In april, mei en/of
juni gaan de directies van de scholen met
elkaar, het bestuur en de staf in gesprek
over de gerealiseerde ontwikkelingen en
wat daarbij geleerd is.
30

De nadruk ligt op reflectie van elke lerende, van het team en van het systeem.
Wat heb ik als mens, als professional en
als bewoner van deze planeet geleerd en
wat heb ik gecreëerd? Hoe heb ik zelf en
samen een bijdrage geleverd aan de zelfcreatie van het systeem? Wat hebben we
in de klas, in de school, in de regio gerealiseerd?
We stellen onszelf en elkaar regelmatig de
vraag of we nog steeds bewust doen wat
we ons voorgenomen hebben en wat daarvan de resultaten zijn. We zijn ons bewust
van de natuurlijke vertraging en we kijken
kritisch naar vertraging die meer dan natuurlijk is en maken dit bespreekbaar.

In deze tijd is het risico van polarisatie groot. Je ontleent je kracht en macht op basis van
de sterkte van de een en zwakte van de ander. Door het plaatsen van de ander buiten
het systeem wordt het eigen systeem sterker. Het is een overblijfsel van een achterhaald
systeem. Een levend systeem verbindt, is inclusief, ook waar en wanneer dat moeilijk is.
De wereld is complex en we kunnen de kinderen niet belasten met alle zorgen voor de
toekomst. Maar we kunnen ze wel leren dat verbinding het fundament voor de toekomst
is. Als we de kinderen leren hoe ze zich met zichzelf, met de ander en met het grote
geheel kunnen verbinden geven we hen een sterke basis waarmee ze zichzelf kunnen
creëren in relatie tot zichzelf, de ander en tot de wereld.
We wensen onszelf, alle betrokkenen en het systeem verbinding met onszelf, elkaar en
de wereld. Dat iedereen erbij mag horen.
Ik sta samen sterk

Postadres
Postbus 79
1760 AB Anna Paulowna
info@kopwerk.nl
info@schooltij.nl

Bezoekadres
De Verwachting 7
1761 VM Anna Paulowna
Tel. 0223 - 203 000
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