
Voorwoord 

Voor u liggen de contouren van de organisatie! Een veelkleurige lokale organisatie met verschillende 

talenten, achtergronden, kleuren, kennis en kunde. 

Op weg naar deze nieuwe organisatie willen we elkaar beter leren kennen en onderzoeken wat 

mogelijk is en kan worden. Het grootste deel van de schets is ontstaan op de tweedaagse met 

bestuurders, directies, staf en vertegenwoordiging van de GMR. Een belangrijk deel van de inhoud 

van de vele gesprekken vindt u in de schets. De prettige sfeer, de betrokkenheid, de positieve 

grondhouding, maar ook de realiteitszin, dat het spannend kan zijn, is echter moeilijk in taal vast te 

leggen, maar willen we hier wel benoemen.  

In deze schets ziet de lezer a.h.w. door de oogharen heen de contouren van onze nieuwe 

onderwijsorganisatie. Ons verhaal, onze waarden en principes, onze visie op onderwijs, hoe wij met 

elkaar willen werken en met wie we dat samen willen doen. Een schets, die uitnodigt ons met elkaar 

te verbinden en als VCPO en Prokind een nieuwe organisatie te vormen.   

U vindt in deze schets dan ook nog niet de detaillering. Een bewuste keuze! De detaillering en 

uitwerking en de gevolgen daarvan  is een volgende stap in het onderzoek.     

Dat geldt ook voor het thema levensbeschouwelijke identiteit. We merkten in onze gesprekken het 

draagvlak voor de nieuwe organisatie als ontmoetingsplaats van verschillende levensovertuigingen. 

Tegelijkertijd ook de zoektocht naar een identiteit waaraan we ons kunnen verbinden, een zoektocht  

met vragen over de vormgeving van die identiteit in het onderwijs aan onze kinderen. 

Wij willen een ieder, die een mede vorm heeft gegeven aan deze schets, danken. Speciale dank aan 

Winnifred Jellier, die alle flappen, teksten, tekeningen mooi heeft samengebracht tot deze 

beschrijving.   



Dansen naar de toekomst 
Wat is ons verhaal over wie we samen kunnen zijn?  

 
 

“We hebben gemeenschappen en scholen nodig waar mensen van verschillende culturen, 
geloofsovertuigingen en waarden elkaar kunnen ontmoeten en leren dansen, hoe 
ongemakkelijk ze soms ook beginnen. We hebben ook professionals nodig die de dans 
waarderen, die ervaring hebben met het omgaan met verschillen, en die bereid zijn om van het 
proces te leren. In een dergelijke dans heeft niemand alle antwoorden; als ze dat wel hadden 
zou de dans ophouden en zou onderwijs gestileerd worden en star.”  
(Peter Schreiner in Dansen met verschil) 

 
We beginnen bij een dans, een dans van oprechte belangstelling, van willen en durven vragen, van 
luisteren en de ander werkelijk proberen te zien, van verschillen waarderen en overeenkomsten zien. 
Iedereen doet mee, iedereen is welkom: leerlingen, leraren, ouders, bestuurders en anderen. We zijn 
allemaal anders, met verschillende achtergronden, kennis en ervaringen, maar we geven allemaal om 
mensen, van jong tot oud. Zo zorgen we voor verbinding, voor de juiste middenweg. We nemen 
elkaar bij de hand en dansen samen onze toekomst in.  
 
Onze missie 
Sinds enkele jaren werken we al nauw samen: VCPO en Prokind. We delen ondersteunende 
afdelingen en werven samen nieuwe medewerkers. Nu is het tijd voor de volgende stap. We willen 
samen één onderwijsorganisatie van betekenis zijn. Waar kinderen en medewerkers samen leren, 
van en met elkaar.  
Bij ons ontwikkelen kinderen zich tot volwaardige burgers en leren zij wat belangrijk is in het leven. 
Ze leren om met zelfvertrouwen de wereld tegemoet te treden en te ontdekken hoe ze elkaar en 
anderen kunnen helpen. Onze medewerkers staan elke dag weer klaar om de kinderen te begeleiden 
en kijken voortdurend hoe ze het onderwijs en hun vakmanschap op een hoger plan kunnen tillen. 
Onze nieuwe organisatie is onlosmakelijk verbonden met de samenleving, met de regio, de stad en 
de wijk. De ontwikkeling van een kind vindt immers niet alleen binnen de schoolmuren plaats. Samen 
met ouders, de kinderopvang, de gemeente en zorginstellingen zorgen we dat elk kind de 
begeleiding en ondersteuning krijgt die het nodig heeft. We laten niemand achter. Dit doen we 
samen en voor elkaar. Zo kunnen we eraan bijdragen dat Spijkenisse een plaats is waar mensen 
elkaar kunnen vinden en weten dat ze niet alleen staan.  
In ons onderwijs maken we kinderen bewust van hun kansen. We helpen ze om het beste uit zichzelf 
te halen door te zorgen voor uitdagend, samenhangend en betekenisvol onderwijs. Kinderen 
ontdekken waar hun krachten liggen en wat zij ermee kunnen bereiken. We prikkelen voortdurend 
hun nieuwsgierigheid en laten ze zien hoe zij zelf hun omgeving mede kunnen vormgeven.  
Onze organisatie biedt leerlingen en medewerkers een veilige omgeving waar iedereen kan 
experimenteren en fouten mag maken. Dit is een voorwaarde voor goed onderwijs. We durven ons 
kwetsbaar op te stellen en benaderen elkaar met open vizier. Alleen zo kunnen we onszelf 
verbeteren en werkelijk aandacht hebben voor elkaar.  
Bij ons maken kinderen zich de waarden, vaardigheden en kennis eigen die ze nodig hebben voor een 
mooie toekomst. Het is natuurlijk lastig te voorspellen hoe de samenleving er later precies uitziet, 
maar wij zorgen ervoor dat onze leerlingen de beste uitrusting krijgen. De waarden en houding die ze 
bij ons ontwikkelen, overstijgen ruimte en tijd.  
We zijn blij dat we als Prokind en de VCPO al zo goed samenwerken en in Spijkenisse al zo’n centrale 
plaats innemen. Maar we zijn er nog niet. De volgende stap nemen we nu. 
  



 
Identiteit 
Als VCPO en Prokind nemen we elk onze historie mee. Onze inspiratie putten we uit uiteenlopende 
bronnen. Binnen onze nieuwe organisatie brengen we deze verschillen samen. Wij vinden elkaar in 
de waarden die we delen. Die waarden kunnen uiteenlopen, van tolerantie, respect en moed tot 
rechtvaardigheid en zelfbeheersing. Waarden hebben voor iedereen wisselende associaties, we 
gebruiken er verschillende woorden voor en geven er eigen invullingen aan. Daarom is het belangrijk 
dat we met elkaar in gesprek blijven over die waarden en telkens op zoek gaan naar wat ons bindt. 
We nemen leerlingen erin mee en helpen ze om ook vanuit deze waarden te leven. Deze waarden 
maken ons tot wie we zijn en geven richting aan onze ontwikkeling. Ze zijn leidend in alles wat we 
doen en zeggen. 
 
Onderwijs 
Onderwijs verzorgen is een van mooiste en uitdagendste opdrachten die er bestaat. Leren staat bij 
ons centraal. Wij kiezen ervoor om dit breed en doelbewust in te vullen.  
We begeleiden kinderen in hun persoonlijke ontwikkeling en dragen eraan bij dat ze 
verantwoordelijkheid nemen in hun leven (personificatie). We helpen ze om bewust in de 
samenleving te staan (socialisatie) en rusten ze uit met de kennis en vaardigheden die ze nodig 
hebben om hun toekomst vorm te geven (kwalificatie). 
Onze scholen vormen een oefenplek waar kinderen dingen kunnen uitproberen en fouten mogen 
maken. In dat proces leren ze zichzelf en hun omgeving beter kennen. Ze ontdekken hoe anderen 
hen zien en worden zich meer bewust van wie ze zijn. We helpen ze om zichzelf te accepteren en 
verantwoordelijkheid te nemen voor hun gedrag.  
Stap voor stap maken we kinderen vertrouwd met tradities en gebruiken. We laten ze zien hoe de 
samenleving in elkaar zit en hoe zij hierin zelf een betekenisvolle rol kunnen vervullen. We bespreken 
maatschappelijke en ethische vraagstukken en helpen kinderen zich hiertoe te verhouden.  
We spannen ons ervoor in dat elke leerling zich optimaal kan ontwikkelen. We laten de 
ontwikkelbehoeften en leerdoelen van het kind richtinggevend zijn in de keuze van 
onderwijsactiviteiten en geven gerichte feedback. Nieuwe techniek kan ons daarbij helpen. Wij 
zorgen ervoor dat kinderen het zelfvertrouwen en de vaardigheden krijgen om zichzelf blijvend te 
kunnen ontwikkelen.  
 
Bestuur en organisatie 
 
Bestuurlijke uitgangspunten 
Wij zijn een waardengerichte organisatie. Vanuit onze waarden voeren wij met elkaar de 
professionele dialoog over wat wij goed vinden. Iedereen heeft daarin zijn inbreng, iedereen vanuit 
eigen verantwoordelijkheden. Daarover zijn we helder tegen elkaar. We werken samen, delen 
inzichten en helpen elkaar.  
We geven elkaar vertrouwen, zodat we werkelijk verantwoordelijkheid kunnen nemen voor ons 
handelen. Over onze keuzes leggen we rekenschap af. Dit vragen wij van iedereen. Zo geven we 
betekenisvol vorm aan gedeeld leiderschap.  
Onze bestuurders hebben een voorbeeldfunctie: ze inspireren, leiden, helpen en verhelderen. Ze 
handelen vanuit de gedeelde waarden. Ze kunnen aangesproken worden op hun persoonlijke 
integriteit en geloofwaardigheid. Ze hebben een verbindende rol, halen schotten weg en zorgen 
ervoor dat betrokkenen elkaar kunnen vinden. Ze grijpen in als het moet.  
Het bestuur stelt de professionele ruimte vast: het zorgt ervoor dat medewerkers goed hun werk 
kunnen doen, maakt afspraken die het werk ondersteunen en formuleert duidelijke kaders. 
 
Werkgeverschap 

Wat we voor onze leerlingen willen, willen we ook voor onze medewerkers. We zien elkaar, hebben 

oprechte interesse in elkaar, helpen elkaar en houden elkaar scherp.  



Ook voor medewerkers staat leren centraal. We zijn gericht op vakmanschap en meesterschap. 

Iedereen krijgt en gebruikt de ruimte en begeleiding om zich te verbeteren. Daarin sta je nooit alleen. 

Je bent lid van een team. Als werkgever en werknemer kijken we samen hoe de medewerker zich kan 

ontwikkelen ten dienste van het onderwijs. In die zin zijn we beiden eigenaar. 

In de drukte van alledag vergeten we gemakkelijk waarom we dit werk ook alweer doen en hoe we 

ons kunnen verbeteren. We vinden het belangrijk om bij tijd en wijle stil te staan bij wat er gebeurt 

en na te denken over wie we zijn als professional. Deze reflectie is een voorwaarde voor goed 

vakmanschap. Hierbij proberen we elkaar zo goed mogelijk te ondersteunen. We geven elkaar 

kritisch-constructieve feedback, omdat we de ander serieus nemen. We proberen elkaars kennis, 

krachten en talenten optimaal benutten voor het onderwijs. Tegelijkertijd helpen we elkaar om 

duidelijk grenzen te stellen om gezond werken mogelijk te maken. 
 
Partners 
 
Integrale aanpak 
Binnen de regio onderhouden we nauwe banden met diverse instanties, onder meer binnen het 
samenwerkingsverband Kindkracht en het besturenoverleg Voorne Putten Rozenburg. Als één 
onderwijsorganisatie kunnen we nog succesvoller met onze partners optrekken.  
Een integrale aanpak is cruciaal. De ontwikkeling van een kind begint niet bij de deur van het 
klaslokaal. Thuis, op straat en bij vrienden worden kinderen net zo goed gevormd. De 
omstandigheden waarin onze leerlingen opgroeien, zijn niet altijd ideaal. We werken intensief samen 
met de diverse instanties en de gemeente om ervoor te zorgen dat deze kinderen altijd goede 
begeleiding en ondersteuning kunnen krijgen.  
Andere belangrijke partners zijn de voorschoolse opvang en het voortgezet onderwijs. Samen werken 
we voortdurend aan een goede aansluiting met het onderwijs. Zo zorgen we ervoor dat alle kinderen 
de kansen kunnen krijgen die ze verdienen.  
 
Ouders en verzorgers 
Een speciale band hebben we met de ouders en verzorgers. Wij benaderen hen als de belangrijkste 
mensen in het leven van een kind: samen onderzoeken we hoe het onderwijs aan hun kind goed kan 
verlopen. We houden elkaar op de hoogte van de ontwikkeling van het kind, zowel thuis als op 
school. We erkennen elkaars rol en verantwoordelijkheden. Als medewerkers zijn we duidelijk over 
onze professionele grenzen en doen we geen beloftes die we niet waar kunnen maken.  
 

De volgende stap 
De contouren voor onze nieuwe organisatie zijn er. Ze bieden de volgende leidende principes:  
 

- We helpen ieder kind. We laten niemand achter.  
- We vinden elkaar in gedeelde waarden en blijven hierover met elkaar in gesprek.  
- We werken vanuit vertrouwen. 
- Leren staat centraal, voor leerlingen en medewerkers. We hebben een open houding, zijn 

nieuwsgierig en willen leren.  
- We proberen elke dag het onderwijs een beetje beter te maken. 
- We voelen ons samen verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs.  
- We zijn onlosmakelijk verbonden met de samenleving en dragen eraan bij dat mensen zich 

deel voelen van een groter geheel. 
- We nemen af en toe een stap terug om te kijken hoe we ons als professional kunnen 

verbeteren. Hierbij helpen we elkaar. We stellen ons kritisch-constructief op, omdat we 
elkaar en ons werk serieus nemen. 

- We zien onderwijs als een van de mooiste en uitdagendste opdrachten die er is en we zijn 
ervan overtuigd dat we deze opdracht het beste als één schoolorganisatie kunnen uitvoeren. 


