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I  Inleiding. 

In dit beleidsplan zetten we de lijnen uit voor ons onderwijs in de komende jaren. 
Daarbij geven wij ook aan welke voorwaarden er zijn om dit onderwijs zo goed 
mogelijk te kunnen verwezenlijken. We maken daarbij de koppeling naar het 

personeelsbeleid, het financieel beleid en het beleid op inzet van middelen en 
huisvesting. 

We realiseren ons, dat we weliswaar autonoom verantwoordelijk zijn voor de 
kwaliteit van het onderwijs binnen de stichting, maar ook dat wij deel uitmaken van 
een groter geheel in het kader van het in regionaal verband georganiseerde 

Passend Onderwijs. 
Uit ons vorige beleidsplan nemen we daarom ook mee ons streven naar een “thuis-

nabij”  en voor onze leerlingen passend onderwijsaanbod. 
 

Goed onderwijs kan alleen gegeven worden door goede leerkrachten.  
Voor de aansturing van deze leerkrachten is een integraal verantwoordelijk 

directeur met inhoudelijke kennis en strategisch visie van groot belang. 
In onze D4W-scholen is met het oog op kennis en draagvlak, gekozen voor een 

integraal verantwoordelijke directeur per school, die ondersteund door een 
managementteam het schoolbeleid uitzet en uitvoert, binnen de kaders van dit 
strategisch beleidsplan. De taken en bevoegdheden zijn beschreven in het 

managementstatuut van onze stichting. 
 

Voor kinderen en medewerkers moet het goed toeven zijn in de schoolgebouwen 
van De Vier Windstreken.  
Voor ouders moet het een goed gevoel geven hun kinderen toe te vertrouwen aan 

bekwame leerkrachten in een prettig en veilig leef- en werkklimaat. 
 

Om de kwaliteit van ons personeel, van ons onderwijs en van onze gebouwen in 
optimale conditie te houden, voeren we een solide financieel beleid, waarbij het 
streven is, om vanuit een gezonde financiële positie beleidsrijk te begroten en te 

kunnen werken aan een constante ontwikkeling van ons personeel en ons 
onderwijs. Dit met een blik op de toekomst en geworteld in onze christelijke 

traditie. 
 
Het College van Bestuur formuleert in dit plan de richtinggevende uitspraken, die 

het uitgangspunt vormen voor het meerjaren stichtingsbeleid, de (G)MR vervult 
hierbij een adviserende rol ten aanzien van de (financiële)  consequenties.  

Na overleg met de directeuren wordt het plan vastgesteld.  
De Raad van Toezicht toetst het plan marginaal aan zijn maatschappelijke 

verantwoordingstaak.  
Jaarlijks wordt de realisering van de (tussentijdse) doelen geëvalueerd, waarna het 
beleid zo nodig wordt bijgesteld. De bevindingen van deze evaluaties worden in de 

stichtingsjaarverslagen opgenomen. 
Dit meerjaren stichtingsbeleidsplan is te beschouwen als de managementover-

eenkomst tussen het College van Bestuur en de directeuren.  
Het College van Bestuur legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht. 
 

 
Arjen van Duijvenbooden, mei 2015 

voorzitter College van Bestuur 
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II  De Organisatie 
 
 
Stichting P.C.P.O.  De Vier Windstreken 
Bestuursnummer: 41194 

Bezoekadres:   Postadres: 
Heuvellaan 2   Postbus 2061 

2803 DM Gouda   2800 BE Gouda 
 
Telefoon : 0182 526 719 

Email  : stafbureau@d4w.nl 
Website : www.d4w.nl  

 
 
Raad van Toezicht  : dhr. C. de Raadt,    voorzitter 

      dhr. R.J. de Jongh,    vicevoorzitter 
      mevr. G.B. van den End-Schouten 

      mevr. J.C. Huisman-Mak 
      dhr. J.W. Goslings 
      dhr. P.J. van der Sterre 

      dhr. E.D. Möckelmann  
 

 
College van Bestuur : dhr. A.C. van Duijvenbooden  voorzitter 

 
 
Scholen:         directeur:  

Gemeente Zuidplas: 
04RV De Eendragt,       Zevenhuizen  mevr. C. Houwaard 

05VG De Nessevliet,       Oud Verlaat    dhr. R. Korf 
05QX BS Meester Lalleman,    Moordrecht   mevr. H. Luiting 
Gemeente Gouda 

09BY De Westerschool         Gouda  mevr. J. Meijers 
04PG Kon. Wilhelminaschool   Gouda  mevr. G. van der Meijden 

10QS Plaswyckschool,      Gouda  dhr. J. Moen 
22KE Goejanverwelleschool    Gouda  mevr. K. Hoekstra 
04PC Sbo Park en Dijk,       Gouda  dhr. J. Mannie 

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 
10QM De Goede Herderschool    Bodegraven  dhr. R. Versluis 

09BO Da Costaschool               Bodegraven  dhr. H. Compagne 
09YF Pr. Beatrixschool        Bodegraven  mevr. A. Sloof 
04RQ De Regenboog         Reeuwijk  mevr. N. van Galen 

07OH Pr. Wm. Alexanderschool  Waarder   mevr. J. Pater 
05QI De Wegwijzer   Driebruggen  mevr. K. ter Horst 

Gemeente Vlist 
04NT De Morgenster    Haastrecht  mevr. M. Timmer a.i. 
Gemeente Oudewater 

06YA De Immanuelschool  Oudewater  dhr. M. Woudstra 

 

mailto:stafbureau@d4w.nl
http://www.d4w.nl/
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De Raad van Toezicht (RvT) 
De RvT bestaat uit maximaal zeven personen en houdt toezicht op het 

verwezenlijken van de grondslag en doelstelling van de stichting, de uitvoering van 
de taken van het College van Bestuur (CvB) en staat dit college met raad en daad 
terzijde. 

De RvT treedt op als werkgever van het College van Bestuur en ziet toe op de 
naleving van wettelijke verplichtingen en de code voor goed bestuur. De RvT 

benoemt de accountant, die de jaarrekening van de stichting controleert. De 
begroting, de jaarrekening en het meerjaren stichtingsbeleidsplan, kunnen alleen 
worden vastgesteld na goedkeuring door de RvT. 

 
Het College van Bestuur (CvB) 

Het CvB bestaat uit tenminste één lid. Het CvB is in dienst van de stichting, 
bestuurt de stichting en voert het gezag over de onder de stichting ressorterende 
scholen. Het CvB laat zich bij haar taken adviseren door de RvT, haar beleids-

medewerkers, het directeuren overleg, de (G)MR en eventueel door haar in te 
stellen commissies. Het CvB geeft leiding aan het stafbureau. 

De bestuursfilosofie is dat de organisatie gebaat is bij eigenaarschap binnen alle 
geledingen. Daartoe wil het bestuur de verantwoordelijkheid voor haar kerntaken 
zo laag mogelijk in de organisatie leggen. Regels waar nodig, vrijheid waar 

mogelijk, verantwoording te allen tijde. 
 

 
 

Raad van Toezicht 

College van Bestuur 

Dir. Dir. Dir. Dir. Dir. Dir. Dir. Dir. Dir. Dir. Dir. Dir. Dir. Dir. Dir. Dir. 
 

Bel.medew. 
onderwijs 

Bel.medew. 
Financiën 

Bel.medew. 
Personeel 

1 6   s c h o l e n 

S t a f b u r e a u 

Dir. 
Secr. 

Stafmedew. 
F & P 

 

Stafmedew. 
PSA 

16 x  Schoolraad 16 x  
Medezeggenschapsraad 

GMR 

GSR 

MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT 

Onderwijsgevend personeel (OP) en onderwijs ondersteunend personeel (OOP) 
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De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) 
Elke school heeft een Medezeggenschapsraad, die in het kader van de Wet 

Medezeggenschap Scholen (WMS)  advies-, dan wel instemmingsbevoegd is 
aangaande een aantal zaken die in deze wet zijn beschreven. Bij De Vier 
Windstreken zijn zaken die in het algemeen de gehele stichting aangaan, belegd bij 

de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR is samengesteld 
uit ouders en leerkrachten, in een gelijke verhouding. 

 
Het Stafbureau 
Het stafbureau ondersteunt het College van Bestuur en de schooldirecteuren bij de 

uitvoering van hun taken. Ook de RvT en de GMR maken gebruik van secretariële 
ondersteuning vanuit het stafbureau. Op het stafbureau is ook de financiële en 

personele administratie van de stichting gevestigd. Beleidsmedewerkers op de 
terreinen financiën, personeel en onderwijs ontwikkelen beleid en ondersteunen bij 

de uitvoering daarvan. Gedurende deze planperiode zal ook een beleidsmedewerker 
huisvestings- en facilitaire zaken worden aangesteld. 
 

Het directeurenoverleg 
De directeuren van alle D4W-scholen komen maandelijks bijeen in het directeuren-

overleg (DO). In dit overleg komen zaken van huishoudelijke aard aan de orde en 
ook zaken aangaande het beleid van de stichting. Beleid kan worden voorbereid in 
werkgroepen die een advies kunnen uitbrengen aan het CvB. Het DO is ook de 

plaats waar kennis en ervaring wordt uitgewisseld en waar gezamenlijke scholing 
plaatsvindt.  

Directeuren zijn integraal verantwoordelijk voor het financieel-, personeel- en 
onderwijskundig beleid op hun scholen, binnen de marges van het gemeenschap-
pelijk belang en het stichtingsbeleid. Directeuren worden bij hun taak in de school 

bijgestaan door een managementteam (MT). 
 

Schoolraden 
De meeste scholen binnen de stichting hebben naast de MR ook een SR. De 
schoolraden hebben geen formele, maar wel een gewaardeerde rol binnen de 

stichting als klankbord voor de directeuren en het bestuur waar het gaat om 
ontwikkeling van beleid. Schoolraden zijn als klankbord “de oren en de ogen” voor 

de school in haar directe omgeving. 
 
De Vier Windstreken in verbinding 

Alle bovengenoemde gremia spelen een belangrijke rol bij het functioneren van 
D4W als onderwijsorganisatie. De meest belangrijke rol in onze organisatie is 

echter weggelegd voor de leerlingen en hun ouders.  
D4W wil nadrukkelijk in verbinding met haar omgeving staan. Gemeenten, wijken, 
sport- en buurtverenigingen, kerkgenootschappen en middenstand, allen zijn op 

enigerlei wijze verbonden met ons onderwijs. Dit vraagt van de organisatie en haar 
personeel een open houding en een heldere communicatie naar al deze groepen. 

Als stichting willen wij ons personeel daarin stimuleren en ondersteunen. Onze 
website biedt een prachtig platform voor de verbinding van onze scholen met hun 
omgeving, de échte verbinding vindt plaats aan de deur, in de gang en in de klas-

lokalen. Het bestuur faciliteert actief wervend én bindend beleid op alle scholen. 
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III  Missie en visie 
 

 

De Vier Windstreken  
“Talent voor Talent” 

 
 

 
Onze missie  

We zijn een professionele organisatie, die vanuit de drie christelijke grondwaarden, 
Geloof, Hoop en Liefde, kinderen begeleidt naar hun toekomst.  
We helpen hen competenties te ontwikkelen om op grond van deze waarden een 

bijdrage leveren aan de toekomstige maatschappij. 
Kernwaarden zijn daarbij openheid, sociale bewogenheid, liefde en plezier. 

Deze waarden kenmerken ook ons handelen binnen De Vier Windstreken. 
 
Onze visie: 

Ieder mens is uniek en in ieder kind schuilen unieke talenten. 
Onze leerkrachten verstaan de kunst om deze talenten aan te spreken. 

Zo ontwikkelen de kinderen hun talenten en groeien zij uit tot mooie mensen, die 
elk naar hun eigen vermogen kunnen bijdragen aan de samenleving.  
Vanuit deze visie accepteren en waarderen we elkaar met respect voor ieders 

eigenheid.  
In onze scholen werken talentvolle leerkrachten en talentvolle leerlingen gezamen-

lijk aan een betekenisvolle toekomst! 
 

 
Onze scholen staan open voor alle kinderen en hun ouders die het christelijk 
karakter van de scholen en de daaraan verbonden waarden respecteren. 

Van onze leerkrachten vragen we vakmanschap en kennis van de Bijbelse verhalen 
en waarden en de competentie deze authentiek en betekenisvol te kunnen 

overdragen aan de leerlingen. 
Van onze leidinggevenden verwachten we een inspirerende en coachende houding 
van waaruit zij de kwaliteit van ons onderwijs bevorderen en bewaken en de 

identiteit zichtbaar kunnen maken in de context van hun scholen. 
Het bestuur faciliteert de voorwaarden welke nodig zijn, om geïnspireerd en 

kwalitatief hoogwaardig onderwijs te realiseren.  
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IV  Strategische kaders. 
 
 
In april 2013 zijn in een tweedaagse strategische waardensessie met de directeuren 

van de scholen en de beleidsmedewerkers, lijnen uitgezet naar ons onderwijs in 
2020. In juli 2013 hebben het CvB en de RvT gebrainstormd over waar ons 

onderwijs staat in 2020.  
Vervolgens zijn werkgroepen, bestaande uit directeuren,  beleidsmedewerkers en 
het CvB onder de werktitel “Talent voor Talent” beleid gaan uitschrijven op de 

terreinen Onderwijs, Personeel, Financiën, Huisvesting en facilitair en Identiteit. 
 

De volgende uitspraken zijn daarbij kaderstellend: 
 
Onderwijs: 

Omdat elk mens het recht heeft tot optimale ontplooiing van zijn/haar 
competenties en omdat wij ieder kind in staat willen stellen het beste uit zichzelf 

naar voren te brengen, zetten wij de lamp niet onder de korenmaat.  
Talent voor Talent betekent dat we oog hebben voor de talenten van onze 

leerlingen en dat we deze talenten ten volle tot bloei laten komen. 
1. Wij verzorgen Passend Onderwijs in optima forma, uitgaande van 

mogelijkheden in plaats van beperkingen en in principe altijd thuisnabij. 

2. Kinderen  zijn (mede-)eigenaar van hun ontwikkelingsproces. Ouders en 
leerkrachten stimuleren dit proces in een gezamenlijke verantwoordelijk-

heid. 
3. Ons onderwijs doet recht aan de diversiteit waarin kinderen zich ontwikkelen, 

we maken daarbij gebruik van verschillende werk- en groeperingsvormen. 

4. Speciaal Basisonderwijs vormt een wezenlijk onderdeel van onze organisatie, 
daarmee doen we ook recht aan kinderen met een speciale ondersteunings-

behoefte. 
 
Personeel en leiderschap: 

Omdat goed onderwijs regelrecht afhankelijk is van de kwaliteit van de leerkracht 
en omdat de directeur zijn/haar team samenstelt, aanstuurt en leidt, maken we 

werk van leren en van leren van elkaar in een continue ontwikkeling. 
1. Personeel van De Vier Windstreken is talentvol en stelt haar talenten in 

dienst van het onderwijs. 

2. Personeel van De Vier Windstreken is betrokken op de persoonlijke, sociaal-
emotionele en cognitieve ontwikkeling van de kinderen in onze scholen. 

3. Personeel van D4W leert mee met de kinderen; een voortdurende 
persoonlijke ontwikkeling en deskundigheidsontwikkeling houdt ons 
onderwijs betrokken en actueel. 

4. Een actief mobiliteitsbeleid is gericht op talentontwikkeling en het delen van 
talenten en expertise. 

5. Er heerst een open en innovatieve cultuur, geïnspireerd door gedeeld 
leiderschap en gericht op voortdurende talentontwikkeling. 
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Organisatie: 
Omdat professionals bij De Vier Windstreken optimaal de kans krijgen om de goede 

dingen goed te doen,  leggen we de rollen van onze medewerkers vast, niet als 
keurslijf, maar als waarborg voor inspirerende en motiverende werkomgeving. 

1. Leerkrachten vormen de spil van ons onderwijs, de kwaliteit van de 

leerkracht bepaalt in hoge mate de kwaliteit van ons onderwijs. Zij kunnen 
daarbij ondersteund worden door onderwijsassistenten, of leraaronder-

steuners. 
2. Directeuren bij D4W zijn integraal verantwoordelijk voor hun eigen 

schoolbeleid, binnen de kaders van dit strategisch beleidsplan. Zij leggen 

verantwoording over het gevoerde beleid af aan het College van Bestuur. 
3. Beleidsmedewerkers hebben zowel een faciliterende, als een controlerende 

rol ten aanzien van het door de directeuren gevoerde beleid. Daarnaast 
adviseren zij het CvB aangaande beleidsontwikkeling en kwaliteitsborging. 

4. Het College van Bestuur ziet toe op de uitvoering van het onderwijs, op de 
aanwending van middelen daarvoor en op de wijze waarop directeuren hun 
integrale verantwoordelijkheid vormgeven. 

5. Het College van Bestuur rapporteert en legt verantwoording af aan de Raad 
van Toezicht, als intern toezichthouder en aan de inspectie van het onderwijs 

als extern toezichthouder. De jaarlijkse accountantscontrole beoordeelt de 
rechtmatigheid en de doelmatigheid van het gevoerde beleid. 

 

Huisvesting, financiën en inkoopbeleid: 
Omdat een prettig leer- en werkklimaat in grote mate bijdraagt aan de motivatie 

van kinderen, leerkrachten en directie en omdat schone, veilige en moderne 
scholen een wervende uitstraling hebben, werken wij met moderne leermiddelen en 
uitdagende methoden in comfortabele gebouwen. 

1. Onze scholen zijn gehuisvest in moderne, doelmatige gebouwen. Voorwaar-
den waarbinnen kinderen en personeel hun talenten ten volle kunnen 

ontwikkelen, zijn daarbij leidend. 
2. Informatie en Communicatie Technologie is binnen De Vier Windstreken een 

belangrijk middel om talentontwikkeling te ondersteunen en uit te dagen, ict 

brengt de wereld in de school en plaatst de school in de wereld. Een moderne 
ICT-infrastructuur draagt daarom bij aan de doelmatigheid van onze 

gebouwen. 
3. Het financieel beleid is erop gericht dat De Vier Windstreken een gezonde en 

stabiele organisatie is, waarbinnen de beschikbare middelen in een goede 

balans worden ingezet ten behoeve van het primaire proces in de klas, de 
aansturing daarvan op directie en bestuursniveau en de innovatieve 

ontwikkeling daarvan in onderzoek en experiment. 
4. Door de omvang van onze organisatie kan D4W bij de aanbesteding van 

diverse middelen en diensten onder het regime van nationale- of Europese 

aanbesteding vallen. Het streven is daarbij om de autonomie van de scholen 
zo veel als mogelijk in tact te houden, onze  directeuren beschikken hiertoe 

over visie en ondernemerschap. 
5. In het kader van dalende leerlingenaantallen zal creatief ondernemerschap 

nodig zijn, om uitgaven beheersbaar te houden en inkomsten te genereren. 
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Identiteit: 
Omdat kennis verwerven belangrijk is, maar het weten hoe deze kennis in te 

zetten in dienst van de opdracht die God de mensen gegeven heeft, aan die 
kennis pas echte waarde geeft! 
1. De identiteit van D4W-scholen kenmerkt zich door een veilig klimaat in alle 

opzichten, zorgzaamheid voor elkaar en de wereld, liefde voor het leven en 
dankbaarheid voor al het goede dat ons omringt. 

2. Het geloof in God de Vader, zijn Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest, is 
onze drijfveer om in deze drie dimensies het beste in elkaar te zoeken, te 
vinden en ruimte te geven; Talent voor Talent! 

3. Onze leerkrachten hebben kennis van de Bijbelverhalen en godsdienstige 
tradities, zij verstaan de kunst deze te delen met elkaar en met de kinderen 

in onze scholen. 
4. Onze leerkrachten kunnen met kinderen en met volwassenen het gesprek 

voeren over geloven, waarbij een respectvolle ontmoeting tussen culturen en 
godsdiensten mogelijk is. 

5. Op onze scholen gaan spelen, leren, vieren en dienen op een natuurlijke 

wijze en onlosmakelijk samen. 
 

 
 
 

V  De ontwikkeling van beleid. 
 
Dit strategisch meerjarenbeleid, stelt de kaders waarbinnen onze integraal 
verantwoordelijke directeuren hun schoolbeleid kunnen vormgeven.  

Om de kwaliteit van het te voeren beleid stichting breed te monitoren en 
waarborgen, hanteren we de PDCA-cyclus en hebben we een kwaliteitsbeleidsplan 

ontwikkeld aan de hand waarvan het beleid geëvalueerd en zo nodig bijgesteld, of 
aangescherpt wordt. 
 

 

 

 

 

‘Act’ 

Bijstellen 

van 

plannen 

en doelen 

Strategische  

uitspraken, 

vertaald in  

resultaatuit-

spraken 

 Meerjaren 

stichtingsbeleids 

2014-2020  

             

“Study” 

 

 

 

 

‘Plan’ 

 

 
    

Jaarverslag van 

de stichting en  

management-

rapportages en 

andere 

evaluatie 

instrumenten 

 Evaluatie  Resultaat-

omschrijvingen  

 Jaarplan 

voor de 

stichting (en 

per school) 

‘Check’    

 
‘Do’ 

  Uitvoering   
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Gedurende de planperiode zal aan dit schema steeds vaker de S van ‘Study’  

worden toegevoegd, om een plan meer onderbouwd na onderzoek te gaan 
uitvoeren. Dit om de onderzoekmatige werkwijze binnen D4W te bevorderen. 
 

 
VI  Beleid in beeld 
  

In dit hoofdstuk vertalen we de strategische beleidsuitspraken naar termen van 
beleidsuitvoering, opbrengsten en zichtbaar gedrag. Op grond van bovenstaand 

schema kunnen er aanpassingen worden aangebracht. Deze zullen in het 
directeurenberaad vooraf gesproken worden. 
 

VI.1  Onderwijs: 
In 2020 hebben alle kinderen die een D4W-school verlaten aantoonbaar hun hoogst 

mogelijke niveau bereikt. Via de weg van Opbrengstgericht werken (OGW) verlaten 
alle kinderen “op hun eigen A-niveau” de school. 

- Dit betekent dat middels het leerlingvolgsysteem kan worden aangetoond dat 

elke leerling op basis van toetsen en de daarbij behorende analyses steeds 
opnieuw is uitgedaagd om de leerstof te doorlopen via het naast-hoger-

gelegen niveau. 
- Het principe van Handelings Gericht Werken (HGW) is in alle scholen 

gemeengoed en is zichtbaar in de wijze waarop leerkrachten vormgeven aan 
kindgesprekken, waarin kinderen worden uitgedaagd het eigenaarschap van 
hun eigen ontwikkeling vorm te geven.  

- Leerkrachten en ouders zijn met elkaar in dialoog om deze ontwikkeling te 
stimuleren en dragen zo bij aan Passend Onderwijs voor elk kind. 

- Voor kinderen die een aangepaste onderwijsbehoefte hebben, is een 
ontwikkelperspectiefplan (OPP) opgesteld, waaruit blijkt dat ook zij op hun 
hoogst mogelijke niveau de school uiteindelijk verlaten. 

- Onze scholen zijn in dialoog met andere scholen in de buurt, om in het kader 
van passend onderwijs, thuisnabij een dekkend onderwijsaanbod te kunnen 

bieden. Hierbij wordt expliciet ook gebruik gemaakt van symbiose-modellen 
met het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs. 

- Om in een snel veranderende wereld een waardevolle bijdrage te kunnen 

leveren, bevorderen wij het flexibel en oplossingsgericht denken, de zg. 
Twentyfirst-century-skills. 

 
VI.2 Personeel en Leiderschap. 
In 2020 zijn alle leerkrachten geregistreerd in het lerarenregister en houden zij 

aantoonbaar hun ontwikkeling bij. Elke leraar beschikt op schoolniveau van een up-
to-date bekwaamheidsdossier. Alhoewel het de verantwoordelijkheid van de 

leerkracht zelf is, controleert de directeur jaarlijks of alle leerkrachten aan hun 
scholingsplicht voldoen. Daarbij vergewist de directeur zich met name van voortdu-
rende ontwikkeling op pedagogisch en didactisch gebied, waarbij leerkrachten in 

staat zijn leerstof en –strategieën adaptief en gepersonaliseerd aan te bieden. 
Voor directeuren geldt dat zij staan ingeschreven in het schoolleidersregister en dat 

zij voldoen aan de vijf competenties behorende bij hun functie. 
Gedurende de planperiode tekent zich een onderscheid af tussen excellente leraren 
en schoolleiders en anderen die zich daartoe nog ontwikkelen. In het kader van 
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Talent voor Talent vindt deze ontwikkeling zowel intern (leren van elkaar), als 
extern via scholings- en ontwikkeltrajecten plaats.  

De ontwikkeling van alle personeel is geborgd in een cyclus van professionele 
gesprekken. Voor medewerkers die zich niet (willen) ontwikkelen is binnen D4W 
geen plaats. 

- In het jaarlijks te voeren functioneringsgesprek, worden resultaten en 
ontwikkelpunten besproken en vastgelegd. De in dit gesprek vastgelegde 

afspraken vormen het contract voor de komende planperiode (1 jaar).    
- Het functioneringsgesprek is een twee-gesprek tussen de werknemer en de 

direct-leidinggevende. Tijdens deze planperiode kan het functionerings-

gesprek om wille van efficiency, maar ook om onderlinge betrokkenheid en 
effect te verhogen ontwikkelen tot een groepsgesprek tussen meerdere 

werknemers en hun direct-leidinggevende. Dit kan voor leerkrachten een MT-
lid zijn, of de directeur. Voor de directeuren is dit de bestuurder en voor de 

bestuurder de voorzitter van de RvT. 
- Minimaal eens in de drie jaar voert elke leidinggevende een beoordelings-

gesprek met zijn medewerkers. Dit gesprek evalueert en beoordeelt de 

behaalde opbrengsten en de wijze waarop deze zijn behaald. Een 360-graden 
feedback instrument en de twee voorafgaande functioneringsgesprekken 

vormen de onderlegger onder dit gesprek. Conclusies uit het beoordelingsge-
sprek kunnen contractuele-, of bezoldigingsconsequenties hebben. 

- In voorkomende gevallen kan het functioneren van een medewerker vragen 

om een intensivering van de gesprekscyclus, met als doel verbetering van 
functioneren, of als dat niet lukt beëindiging van het contract. 

 
- Mobiliteit is een wezenlijk onderdeel van ons personeelsbeleid, waarbij 

mobiliteit gericht is op de professionele ontwikkeling van  het personeelslid  

als persoon en ook op de ontwikkeling van de organisatie als geheel. Hieraan 
ten grondslag ligt de gedachte dat de (ontwikkeling van) kwaliteit van ons 

personeel ten dienste staat van de organisatie. 
 

- In onze scholen zijn kinderen de eigenaar van hun eigen ontwikkeling. Het 

handelen van leerkrachten is gericht op voortdurende uitdaging in een 
positief kritische context. Door de verantwoordelijkheid voor het onder-

wijsleerproces zo laag mogelijk in de organisatie te leggen, geldt hetzelfde 
voor leerkrachten. Er is ruimte voor onderzoek en verantwoorde experi-
menten, waarin leerkrachten en leerlingen voortdurend kunnen ontwikkelen. 

 
 

VI.3 Organisatie 
De organisatie van De Vier Windstreken is erop gericht dat op elk niveau 
ontwikkeling en leren centraal staat. Op elk niveau van de organisatie staat talent 

ten dienste van talent. Dit kan alleen in het besef dat ieders belang gelegen is in 
het belang van de organisatie en omgekeerd. 

Leerkrachten vormen ons professioneel kapitaal, zij worden daarbij ondersteund 
door onderwijsassistenten en leerkrachtondersteuners. Hiermee creëren we “meer 
handen in de klas”, waardoor er geen opbrengstverlies zal zijn in grotere groepen. 

Idealiter zijn onze directeuren in staat een evenwichtig team samen te stellen qua 
leeftijd en ontwikkeling. Zolang er gedwongen mobiliteit is als gevolg van dalende 

leerlingaantallen, is dit een lastige opgave. Dit vraagt van alle betrokkenen 
aandacht  voor kwaliteit en brede inzetbaarheid.  Onze directeuren scheppen de 
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mogelijkheid om ook binnen de schoolorganisatie het leren van elkaar mogelijk te 
maken o.a. in leerwerkgemeenschappen.  

Middels thema vergaderingen en jaarlijks een studie tweedaagse leren directeuren 
van elkaar en van externe deskundigen. Het College van Bestuur monitort de 
continue ontwikkeling van directeuren en stimuleert mobiliteit binnen en buiten 

D4W. 
Het stafbureau staat onder leiding van het College van Bestuur. De beleidsmede-

werkers anticiperen op ontwikkelingen in en om het onderwijs. Taak van de beleids- 
en stafmedewerkers is de scholen en het CvB te ondersteunen bij hun activiteiten.  
Door de decentralisatie van alle onderhoud en renovatie aan onderwijshuisvesting, 

door Europese regelgeving bij inkoop en aanbesteding en door de snelle 
ontwikkeling van informatietechnologie wordt expertise op deze onderwerpen van 

steeds groter belang.  
Daarom zal er naast de reeds bestaande beleidsterreinen beleid ontwikkeld worden 

op huisvesting, inkoop en ict-ontwikkeling. Een beleidsmedewerker op het gebied 
van facilitymanagement zal gedurende deze planperiode plaats in het stafmanage-
ment moeten krijgen.  

Groter is niet per definitie beter, maar samen sta je wel sterker. Daarom zal 
gedurende deze planperiode onderzocht worden met welke onderwijs- en 

kinderopvangorganisaties verregaande samenwerking kan worden gerealiseerd. 
Bestaande relaties met Quadrant Kinderopvang en met VPCO Boskoop-Waddinx-
veen zullen waar mogelijk worden uitgewerkt tot een vorm van fusie, of federatie. 

In het kader van Europese regelgeving wordt samenwerking gezocht met andere 
besturen in de regio, om zo het hoofd te bieden aan ontwikkelingen die voor 

afzonderlijke besturen niet meer zijn te managen zonder al te grote risico’s te 
lopen. 
Om de positie van De Vier Windstreken in haar voedingsgebied te versterken, zal 

gedurende deze planperiode een marketingbeleid worden ontwikkeld en uitge-
voerd. Dit marketingbeleid zal worden gekoppeld aan ontwikkelingen als Passend 

Onderwijs en de vorming van IKC’s, het is erop gericht de positie van D4W in haar 
voedingsgebied te versterken. 
 

 
VI.4 Huisvesting, Financiën en Inkoopbeleid 

 
Huisvesting. 
Hoofddoelstelling is dat D4W-scholen zijn gehuisvest in moderne, goed uitgeruste 

gebouwen. Een belangrijk element is hierbij dat onze gebouwen geschikt zijn voor 
gebruik van moderne ict-middelen die voldoende capaciteit en beveiliging bieden 

voor een optimaal gebruik van verschillende devices. 
Met ingang van 1 januari 2015 zijn schoolbesturen zelf verantwoordelijk voor het 
binnen- en buitenonderhoud van schoolgebouwen. Slechts voor uitbreiding en 

nieuwbouw kan nog een beroep gedaan worden op gemeenten. 
Dit vereist een scherpere blik op gewenst en noodzakelijk onderhoud en op de te 

verwachten kosten daarvan. Hiertoe is door projectbureau Rijnland een schouw 
gedaan en is de Meerjaren Onderhouds Planning (MjOP) hierop aangepast. Voor 
onverwachte uitgaven is een bedrag opgenomen in de risicoparagraaf. 

In geval van leegstand als gevolg van krimp, zal in eerste instantie gezocht worden 
naar onderwijs gerelateerde invulling van de beschikbare ruimte, dit kan een 

aanzuigende werking hebben en de school een sterkere positie in haar omgeving 
verschaffen. 
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Hierbij wordt gedacht aan bibliotheken, jeugd- en gezinszorg organisaties, diensten 
in het kader van Passend Onderwijs en vooral ook kinderopvang en peuterspeel-

zalen. Incourante niet te verhuren ruimten zullen worden “teruggegeven” aan de 
gemeente.  
De Vier Windstreken participeert in een regionaal overleg met gemeenten en 

andere schoolbesturen, om zo tot afspraken te komen voor een zo goed mogelijke 
handhaving en spreiding van onderwijsvoorzieningen in de regio. Daarbij zullen we 

ook voor denominatieve keuzes komen te staan.  
Daar waar D4W participeert in MFA’s, wordt gezocht naar optimale beheercon-
structies, in stichtingsvormen, of VvE’s waarin D4W bestuurlijk participeert.  

 
 

 
Financiën. 

Na de reorganisatie in de voorgaande planperiode, moet D4W nu weer positief gaan 
begroten. Eerste doel is om de tenietgegane reserves weer zodanig aan te vullen, 
dat niet alleen op stichtingsniveau, maar ook op schoolniveau een verantwoorde 

reserve eventuele risico’s kan dekken. Een strak begrotingsregime en een dito 
monitoring moeten er toe leiden dat vanaf 2017 D4W als stichting en alle scholen 

individueel weer een sluitende begroting hebben. 
Dan ontstaat er weer ruimte om beleidsrijker te gaan begroten en in personele 
zowel als materiële zin innovatieve en kwaliteit verbeterende maatregelen een kans 

te geven. 
Behalve sturing op de uitgavenkant, is er in deze planperiode expliciet ruimte voor 

ondernemerschap, waarbij extra inkomsten gegenereerd kunnen worden. 
Hierbij kan leegstand geëxploiteerd worden door verhuur, of om zelf diensten in te 
ontwikkelen zoals opvang, huiswerkbegeleiding, aanbod van creatieve activiteiten, 

het aanbieden van werkplekken aan ouders, etc. 
Ook binnen D4W ontwikkeld materiaal kan bij voldoende belangstelling 

commercieel op de markt gebracht worden. 
 
Inkoop- en aanbestedingsbeleid.  

Gedurende de planperiode zal D4W een efficiëntere bedrijfsvoering ontwikkelen, om 
zo kosten te reduceren. 

Voorbeelden hiervan zijn het in eigen beheer nemen van de personele administratie 
en het digitaliseren van post- en factuurstromen.  Een goed beschreven 
Administratieve Organisatie en de Interne Controle daarop is hierbij cruciaal. 

Er wordt beleid ontwikkeld dat de integrale verantwoordelijkheid van de directeuren 
regelt in relatie tot verplichtingen van de stichting in het kader van Europese 

regelgeving.  
Streven is hierbij  een zo groot mogelijk mandaat voor de directeuren, binnen de 
kaders van Europese wetgeving; “Inperking waar het moet (wetgeving),  

samenwerking waar men wil (voordeel) en 
individuele vrijheid waar het kan(autonomie)!” 

Gezien de complexiteit en de snelle ontwikkelingen binnen de regelgeving 
hieromtrent zal worden gezocht naar een facilitair beleidsmedewerker die zal 
worden belast met huisvesting, inkoop en aanbestedingsbeleid. 
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VI.5 Identiteit 
De identiteit van een organisatie als de onze is moeilijk in één kader te vatten. Het 

is meer dan alleen de religieuze identiteit, maar deze kleurt wel alle andere 
identiteitsaspecten. 
Ook in de komende planperiode hebben we te maken met een steeds diversere 

doelgroep, die zich bij schoolkeuze minder laat leiden door alleen religieuze 
overwegingen. Onderzoek wijst uit dat de twee belangrijkste criteria bij het maken 

van een schoolkeuze afstand en kwaliteit zijn.  
Onze identiteit is een wezenlijk onderdeel van onze kwaliteit, de regels en discipline 
in onze scholen komen voort uit de Bijbelse opdracht tot naastenliefde en zorg voor 

elkaar.  
Thuisnabij, kwalitatief goed onderwijs is een opdracht, waaraan wij vanuit onze 

christelijke levensvisie een meerwaarde geven.  
De reformatie waarnaar onze grondslag verwijst, geeft beweging en dynamiek aan 

met als rode draad het geloof, de hoop en de liefde die we in ons onderwijs aan de 
kinderen mogen meegeven. 
Ons onderwijs maakt Bijbelse normen en waarden die toegankelijk voor iedereen. 

In het onderwijs op onze scholen klinkt impliciet de boodschap door van naasten-
liefde en liefde voor God boven alles.  

Van onze medewerkers wordt naast kwaliteit ook authenticiteit gevraagd, waarbij 
respectvol ruimte geboden wordt aan de grote diversiteit die het christelijk  geloven 
omvat. 

Omdat wij ons in het geloof verbonden weten met de kerken, zoeken we de 
samenwerking met hen in gezamenlijke diensten en vieringen. Het verkondigen van 

de Boodschap en het leven vanuit die Boodschap ontmoeten elkaar bij deze 
gelegenheden. 
Binnen deze context bieden onze scholen kwalitatief hoogstaand onderwijs in een 

veilige leer- en werkomgeving.   
In het kader van passend onderwijs en in het kader van krimp in onze regio wordt 

met inachtneming van onze identiteit samengewerkt met partners van andere 
denominaties.  
Zo worden er gedurende deze planperiode wegen gezocht om onderwijs te 

waarborgen waar leerlingenaantallen eigenlijk te laag worden.  
Zo worden mogelijkheden verkend, om ons onderwijsaanbod te combineren met de 

mogelijkheid van kinderopvang en voorschoolse educatie. 
Zo wordt verkend in hoeverre onze stichting samen met andere organisaties nog 
schaalvoordelen kan behalen en een kwaliteitsslag kan maken.  

 
VI.6 Stakeholderbeleid 

Omdat de scholen van De Vier Windstreken midden in de samenleving staan, 
zoeken zij actief de verbinding met die omringende samenleving. In een krimpende 
markt is het van belang dat onze scholen zich in positieve zin onderscheiden van 

andere scholen en dat het onderwijs op onze scholen een waarborg is voor een 
waardevolle toekomst van onze leerlingen. 

Gedurende deze planperiode zal de stichting een actief stakeholderbeleid formule-
ren en dat jaarlijks evalueren. De daarmee te bereiken doelen zijn het creëren van 
draagvlak, het vroegtijdig signaleren van ontwikkelingen, het zicht krijgen op 

opinies t.o.v. de stichting, het vergroten en onderhouden van vertrouwen,  het 
zoeken van samenwerking op diverse terreinen. 
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VII  Ambities 
 

Onderwijskwaliteit: 
In 2015 hebben alle D4W-scholen een basisarrangement in het 

inspectietoezicht 
In 2015 wordt de onderwijskwaliteit van de D4W-scholen gevolgd en verbeterd 

m.b.v. een nieuw kwaliteitskader. 

In 2015 heeft het kwaliteitscriterium, op basis van gespreksdocumenten  
  consequenties voor het dienstverband 

in 2016 hebben alle scholen hun visie op ict-gebruik beschreven en worden 
draadloze netwerken aangelegd, waardoor leerlingen en leerkrachten 
met nieuwe devices kunnen leren. 

In 2016 voldoen alle D4W-scholen aan de criteria voor basisondersteuning 
i.h.k.v. Passend Onderwijs 

In 2016 zijn symbiose-arrangementen tussen speciaal (basis)onderwijs en 
regulier basisonderwijs gerealiseerd 

In 2020 bieden alle D4W-scholen een curriculum dat leerlingen in staat stelt 

een gepersonaliseerde ontwikkeling door te maken. 
Professionalisering 

In 2017 zijn alle onderwijskundige D4W-medewerkers geregistreerd in 
beroepsregisters 

In 2017  is er een dekkend systeem van onderlinge kennisuitwisseling en is er 

budget voor innovatie beschikbaar 
In 2020 is 80% van onze leraren als excellent aan te merken 

 
Strategie / verbreding 

In 2015 is de eerste D4W-school omgevormd naar IKC (en volgen er meer) 
In 2016 is er duidelijkheid omtrent het voortbestaan van onze school in 

Haastrecht 

In 2016 is er beleid op instandhouding, uitruil, afstoten, of overnemen van 
lesplaatsen t.b.v. behoud van primair onderwijs in de regio 

In 2016 wordt normatieve leegstand geëxploiteerd, of teruggegeven aan de 
gemeente.  

In 2017 is de samenwerking tussen D4W onderwijs en kinderopvang bestuurlijk 

vormgegeven 
In 2018 zijn minimaal vijf D4W-scholen omgevormd naar IKC 

In 2018 is duidelijk met welke andere onderwijsorganisatie(s) D4W aan  
  schaalvergroting kan werken 
In 2020 is schaalvergroting gerealiseerd 

 
Huisvesting 

In 2015 betrekken de Meester Lallemanschool en de Prinses Beatrixschool hun 
nieuwe gebouw en is bij De Nessevliet een uitbreiding met twee 
lokalen gerealiseerd 

In 2016 is er beleid op instandhouding, uitruil, afstoten, of overnemen van 
lesplaatsen t.b.v. behoud van primair onderwijs in de regio 

In 2016 wordt normatieve leegstand geëxploiteerd, of teruggegeven aan de 
gemeente.  

In 2017 zijn speciaal onderwijs (Parkschool) en speciaal basisonderwijs (Park 

en Dijk) gehuisvest onder één dak. 
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VIII  Het beleid in de tijd 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Algemeen       
Onderzoek naar samenw. 
met onderwijspartners / 
kinderopvangpartners 

 
x 
x 

 
X 
x 

    

Samenw. met ander 
onderwijsbestuur  

     x x  

Samenwerking met 
kinderopvang 

x x x x x x 

Vorming IKC x x x x   
Visie op rol van ICT en 
sociale media 

x x     

Er is optimale 

ouderbetrokkenheid 
  x    

Onderwijs       
passend onderwijs (HGW) x       
Evaluatie passend 
onderwijs 

 x     

Alle scholen voldoende 
kwaliteit (OGW) 

x      

Aantoonbare ontw. Van 
alle lln. o.b.v. LVS 

x      

Symbiose tussen regulier, 

speciaal basis en speciaal 
onderwjs 

 x x    

Elke leerkracht kan een 
OPP opstellen 

 x     

Scholen bieden een rijke 
leeromgeving,adaptief en 

gepersonaliseerd. 

  x x    

Alle scholen ontwikkelen 
zich onderzoekmatig 

  x    

Personeel en 
leiderschap 

      

Professionele gespreks-
cyclus wordt gehanteerd 

x      

Bekwaamheidsdossiers 
voor alle medewerkers 

X      

Deskundigh.bev. pers. 
inzichtelijk   

x      

Alle personeel 
geregistreerd 

  x    

IPB herschreven en 
aangepast aan cao 

x x     

Mobiliteitsbeleid 

operationeel 
x x     

Managementstatuut 

herzien 
 x     

Gedeeld leiderschap in 
alle lagen  

  x    

Ontw. van directeuren 

door studie (2-daagsen) 
x x x x x x 

Ontw. Van beleidsmedew. 
door studie 

x x x x x x 

Directeuren exploiteren 
ondernemerschap 

  x    
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Organisatie       
Netwerk voor 
kennisuitwisseling 

 x x    

Meer handen in de klas 
mogelijk op elke school  
 

  
 

    
x 

Leerwerkgemeenschappen 

en zoekgroepen op alle 
scholen 

 x x    

AO/IC stafbureau op orde  x     

Huisvesting       
Meerjaren 
onderhoudsbeleid 

x      

Beheerconstructies MFA’s 
gereed 

x      

Ict-netwerken in scholen 
veilig 

x x     

ICT-netwerken draadloos, 
ge-upgrade en beveiligd 

 x     

binnenklimaat in scholen 
goed 

 x     

Leegstand herbezet, of 

terug naar gemeenten 
  

x 

 

 

   

Scholen toegerust op 

flexibele ontwikkeling 
      

Financiën       
Stichtingsbegroting 

sluitend 
  x        

Alle schoolbegrotingen 
positief 

  x    

Update treasurystatuut  x  x  x  
Reserves gerelateerd aan 
risicoparagraaf 

 x x    

Update risicoparagraaf x x x x x x 
Budget voor innovatie   x x x x 

Inkoop/facility       
Medewerker inkoop/ 
facility in organisatie 

x      

Beleid op inkoop is 
beschreven/operationeel 

 x     

Beleid t.a.v. aanbesteding 
beschreven/operationeel 

 x     

Identiteit       
Visie op samenwerking 
andere denominaties 

x x     

Visie op religieuze 
identiteit vs kwaliteit 

x x     

Schoolraden vormen 
klankbord voor directies 

x      

identiteit een structureel 
gespreksonderwerp in 
scholen en directieberaad 

x      

Verbinding school – kerk 
is zichtbaar. 

x      

 
 
 


