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Inleiding 
 
KPOA stelt het lerende kind en de lerende professional centraal. In de wederzijdse relatie en 
door dialoog krijgt het onderwijs aan kinderen vorm. Dat betekent dat hoogwaardig onderwijs 
voor kinderen centraal staat. De motivationele kracht en de inspiratie van leerkrachten en 
van allen die dit faciliteren wordt daardoor geactiveerd. Het heeft een richtinggevende 
werking en een verbindend effect. Zo kan de pedagogische verantwoordelijkheid in 
gezamenlijkheid worden waargemaakt. Samen – werken maakt sterk.      
 
KPOA heeft ambitieuze doelstellingen en wil deze in de komende planperiode waarmaken. 
Men is zeer gemotiveerd dit in een fors tempo, in dialoog en volgens duidelijke richtlijnen te 
doen. Men wil richtinggevend presteren, transparant zijn over behaalde resultaten en leren 
van elkaar. 
 
Daartoe heeft het bestuur zich de vraag gesteld op welke wijze KPOA zich effectief en 
efficiënt verder kan ontwikkelen. Haar beweegredenen heeft zij als volgt geformuleerd:  
 

 KPOA neemt veel initiatieven om zich te ontwikkelen. Sommige beleidsgebieden worden 
evenwel sneller ontwikkeld dan andere, afhankelijk van voortrekkers, (de expliciete vraag 
naar) ondersteuning en externe druk. Gerichte sturing wordt steeds meer noodzakelijk 
geacht, grip krijgen op de organisatie voor zover dat mogelijk is. Dat neemt niet weg dat 
er veel initiatieven worden genomen om te ontwikkelen. 

 De noodzaak tot publieke verantwoording en de behoefte aan transparantie om 
verantwoording te vertalen naar het juiste beleidsniveau (bijv. inspectie, de 
toezichthoudende rol Raad van Toezicht, ouders etc.).  
 

In de afgelopen periode zijn gesprekken gevoerd met diverse stakeholders uit de organisatie, 
directeuren, stafmedewerkers, voorzitters van het Directeuren Beraad, voorzitters van de 
productgroepen, het College van Bestuur en de Raad van Toezicht. Ook is observatie 
gedaan in de organisatie en is studie gemaakt van beleidsnotities, jaarplannen en 
managementcontracten. Er is een analyse gemaakt van de wijze waarop het beleid op de 
scholen wordt waargemaakt door diverse stakeholders daarop te bevragen. Doel van deze 
oriëntatie is geweest zicht te krijgen op de wijze waarop KPOA zich heeft ontwikkeld op 
diverse beleidsgebieden. Bovendien is de vraag gesteld welke prioriteiten van beleid de 
komende planperiode gesteld moeten worden om het onderwijs aan kinderen gericht en 
succesvol verder vorm te geven.   
 
Dit heeft geleid tot een strategische verkenning met een breed draagvlak voor de 
voorgestelde richtingen in diverse lagen van de organisatie. Het strategische beleidsplan 
voor de komende planperiode 2011 – 2015 zoals hier voor u ligt, is daarvan het resultaat. 
 
 
Het College van Bestuur 
 
Wil Ellenbroek 
Bert Dekker 
Februari 2011   
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Leeswijzer 
 
Dit strategisch plan bestaat uit verschillende onderdelen: 
 
In hoofdstuk 1 wordt aangegeven dat KPOA op de goede weg is. Daarbij worden 
voorbeelden genoemd van succesvolle initiatieven, ook worden kritische kanttekeningen 
geplaatst. Bovendien wordt aangegeven welke consequenties daaruit kunnen worden 
getrokken ten aanzien van het ontwikkelen van beleid. 
Vervolgens worden focussen op doelstellingen aangegeven. De relatie tussen het 
ontwikkelen van beleid op diverse beleidsgebieden en het focussen op diverse doelstellingen 
gaan hand in hand. 
 
In hoofdstuk 2 worden de uitgangspunten van KPOA behandeld. Het „leren van elkaar‟ en de 
besturingsfilosofie worden uitgewerkt omdat zij als belangrijke ontwikkelitems naar voren zijn 
gekomen in het evaluatieonderzoek. Met name is de besturingsfilosofie aangegeven zoals 
die is bedoeld en zoals die is geïmplementeerd. Dit is gedaan omdat de organisatie in een 
zogenaamde „kantelfase‟ is. Kenmerkend voor deze fase is dat de ontwikkeling van KPOA 
verder vorm kan krijgen door de besturingsfilosofie zoals die is gekozen consequent door te 
zetten.  
 
In hoofdstuk 3 zijn de speerpunten van beleid aangegeven en uitgewerkt. Deze speerpunten 
van beleid vloeien voort uit fundamentele keuzes welke KPOA heeft gemaakt en wil 
voortzetten. Deze sluiten aan op trends in het Primair Onderwijs zoals die onder meer door 
het ministerie worden aangegeven, hetzij door wet- en regelgeving, of als wenselijke 
richtingen. Daarnaast heeft KPOA vanuit zijn confessionele traditie ook fundamentele keuzes 
gemaakt ten aanzien van zijn ontwikkeling.  
 
Hoofdstuk 4 en 5 bevatten belangrijke beleidsgebieden welke al behoorlijke impulsen 
hebben gekregen, de ontwikkelingen op deze gebieden worden in een stevig tempo 
voortgezet. 
 
Bij de beschrijving van de beleidsgebieden is gekozen voor de indeling: „Waar staat KPOA 
voor?‟ en „Hoe bereikt KPOA dit?‟ Het gaat om wat KPOA wil bereiken en langs welke weg 
dit wordt gehaald. Deze indeling is consequent doorgezet. Bij de beschrijving van de 
beleidsgebieden is gekozen voor een brede beschrijving. Dit is gedaan om aan de behoefte 
van de kaderstellende informatie op de verschillende beleidsgebieden te voldoen. Daarmee 
is de basis gelegd voor de strategische monitor (bijlage) welk in de tijdlijn van vier jaar is 
geplaatst.   
 
Hoofdstuk 6 geeft, gekoppeld aan de uitwerking van de strategische monitor, in 
beschrijvende zin inzicht in de prioriteiten die KPOA heeft vastgesteld. In de feitelijk 
uitwerking van de monitor zijn deze prioriteiten geconcretiseerd.  
 
Er is voor gekozen de focus op de verschillende doelstellingen niet in de vorm van een 
aparte monitor uit te werken. De strategische monitor van de verschillende beleidsterreinen 
reikt voldoende ingrediënten aan om de aparte focussen uit te kunnen werken. Bovendien 
kan het waarmaken van de focus op schoolniveau een divers implementatieplan met zich 
meebrengen, afhankelijk van het niveau van de school op het betreffende terrein.   
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1. KPOA op de goede weg. Focus op belangrijke doelstellingen 
 
KPOA op de goede weg 
 
In grote lijn kan worden geconstateerd dat KPOA op de goede weg is. Diverse doelstellingen 
van het strategisch kader (2007 – 2011) zijn uitgevoerd. Zo zijn er veel initiatieven genomen 
in het kader van schoolontwikkeling, in het kader van identiteit en op beleidsterreinen van 
integraal personeelsbeleid (IPB), kwaliteitszorg en financiën. Werkende weg is er een 
behoorlijke inspanning geleverd door velen en is er ook veel succes geboekt op het niveau 
van de scholen. Door het bestuur is dat ondersteund door veel initiatieven te honoreren en 
daar ondersteuning voor te bieden waar dat noodzakelijk en wenselijk was. Daarnaast zijn 
initiatieven genomen om diverse beleidsterreinen te impulseren of bouwstenen aan te 
dragen om beleid verder te kunnen ontwikkelen en vorm te geven. Daaruit kan de conclusie 
worden getrokken dat er veel initiatiefkracht en ondernemerschap in de organisatie aanwezig 
is en is benut. Onderliggende motivationele kracht is vooral bepaald door het ideaal 
„onderwijs geven aan leerlingen‟, er is sprake van veel praktisch idealisme en zo is men ook 
te werk gegaan.  
 
Voorbeelden van beleidsinitiatieven en kritische kanttekeningen: 
 
Voorbeelden van beleidsinitiatieven zijn de diverse initiatieven zoals die zijn genomen op het 
gebied van schoolontwikkeling. Het Opbrengstgericht Werken, Passend Onderwijs en 
kwaliteitszorg heeft op diverse wijzen aandacht gekregen. Dit is ondermeer gedaan door het 
houden van conferenties over de genoemde beleidsgebieden, door veelvuldig ondersteuning 
te bieden op plaatsen waar dit is gevraagd en door ondersteunende bureaus de vraag te 
stellen op welke wijze de genoemde beleidsterreinen verder vorm kunnen worden gegeven. 
Alle scholen werken gericht aan Passend Onderwijs, evenwel is de wijze waarop en het 
tempo waarin dat gebeurt zeer divers. Sommige scholen implementeren dit op methodische 
en systematische wijze, andere scholen vertrouwen meer op de expertise en 
ervaringsdeskundigheid van ervaren leerkrachten en werken minder methodisch en 
systematisch. 
 
Dat is ook van toepassing op het Opbrengstgericht Werken. Veel directeuren vinden dit 
vanzelfsprekend, anderen willen een principiële discussie voeren of zij het met deze aanpak 
eens zijn. Dit onderwerp leeft in de scholen, maar er is niet overal principieel gekozen of men 
werkt niet steeds methodisch en systematisch aan het Opbrengstgericht Werken. 
 
Op het gebied van kwaliteitszorg kan een soortgelijke trend worden gesignaleerd. Iedere 
school vindt dat kwaliteitszorg een belangrijk beleidsgebied behoort te zijn, evenwel zijn de 
niveaus waarop dit plaats vindt zeer divers. Zo zijn er scholen die een samenhangende visie 
hebben op kwaliteitszorg, en bijvoorbeeld het kwaliteitshandboek hanteren, andere scholen 
hebben nog weinig gericht nagedacht over de wijze waarop zij kwaliteitszorg willen 
benaderen en implementeren. Evenwel worden ook in deze scholen wel initiatieven 
genomen om kwaliteitszorg vorm te geven, dit heeft dan een meer ad hoc karakter of 
gebeurt niet vanuit een samenhangende visie. 
 
Op het terrein van integraal personeelsbeleid is geconstateerd dat op deelgebieden beleid is 
gemaakt, mobiliteitsbeleid is daar een voorbeeld van. Bovendien is veel ondersteuning 
geboden om praktische problemen op te lossen. De directeuren zijn ondersteund middels 
workshops om integraal personeelsbeleid op de scholen vorm te geven. Er is op dit terrein 
winst geboekt. Er is evenwel behoefte aan meer samenhangende visie op dit beleidsterrein.  
 
Op het gebied van Financiën is er nog een behoorlijke ontwikkelslag te maken. De 
directeuren kunnen meer proactief begroten,  evalueren en bijstellen.  
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Dat betekent dat zij een financieel meerjaren begroting moeten koppelen aan hun 
strategische vierjaren plan. Er zijn inmiddels initiatieven genomen om dit verder vorm te 
geven.  
 
Het professionaliseren van leerkrachten wordt door alle stakeholders essentieel genoemd, 
want zij geven het onderwijs aan kinderen vorm. De scholen moeten volgens een duidelijke 
ontwikkelvisie, bottum-up, worden ontwikkeld, waarbij een sterker accent moet vallen op het 
professionaliseren van de leerkracht in relatie tot het lerende kind. Het eigenaarschap moet 
in deze relatie worden geaccentueerd. Dat is een oordeel welke door vrijwel ieder wordt 
gedeeld. 
  
Als belangrijke stijl van leiden en managen van de organisatie heeft het bestuur vooral 
gekozen voor het aanmoedigen van (beleids)initiatieven en het aanmoedigen van het nemen 
van initiatieven in het kader van vernieuwen en verbeteren van onderwijs en het beheersbaar 
maken daarvan. „Vuurtjes aanwakkeren‟ heeft een positief effect, men blijft levendig 
betrokken bij het geven van onderwijs en men ziet de impulsen vaak gehonoreerd.  
De tegenzijde hiervan is dat het bestuur meer behoefte heeft aan het meer gericht sturen 
van de organisatie vanuit zijn kaderstellende rol. Ook de diverse stakeholders geven dit 
expliciet aan, zij vinden dat er sprake is van een beleidvacuüm dat aangepakt dient te 
worden. Het is een breed gedeelde visie dat de diverse beleidsgebieden verder ontwikkeld 
dienen te worden, waarbij concreet aangegeven dient te worden wat precies van de scholen 
wordt verwacht. 
 
De volgende fase van ontwikkeling van KPOA moet zich kenmerken door het (verder) 
ontwikkelen van strategisch beleid op alle beleidsgebieden, het maken van samenhangend 
beleid op schoolniveau en het systematisch implementeren daarvan. Dit beantwoordt aan de 
behoefte aan meer beleidskaders, aan meer duidelijkheid, en meer binding op KPOA niveau. 
Het ontwikkelen van beleidskaders op de diverse beleidsgebieden gaat samen met de 
expliciete focus op belangrijke doelstellingen. Deze focus vloeit voort uit de uitgangspunten 
van de organisatie, namelijk dat het lerende kind en de lerende professional centraal staan 
en het versterken van de strategische positie van de directeuren want zij moeten de 
schoolontwikkeling vorm geven vanuit een samenhangend beleidsperspectief.   
 
Focus op belangrijke doelstellingen 
 
Focus op het professionaliseren van de leerkracht. De blik is van binnen naar buiten. 
Dit heeft een relatie met verschillende beleidsgebieden, met name IPB, Passend Onderwijs 
en schoolontwikkeling. Het gaat om de leerkracht omdat het om kinderen gaat. Het gaat 
hierbij o.a. om de volgende ontwikkelingen: 

 Het vaststellen van een competentieprofiel voor leerkrachten; 

 Het aanreiken van competentiescans om te inventariseren wat men in huis heeft en wat 
men ontwikkelen wil; 

 Het inventariseren van talent en expertise; 

 Het ontwikkelen voor de stichting van  „Leren van elkaar‟, een markt van vraag en 
aanbod van kennis en ervaringsdeskundigheid; 

 Het aanbieden van carrièremogelijkheden voor leerkrachten. 
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Focus op schoolontwikkeling 
Het gaat hierbij om het verder ontwikkelen en implementeren van de onderwijskundige 
aanpak Opbrengstgericht Werken en Handelingsgericht werken. Daardoor worden concrete 
handvatten aangereikt voor onderwijskundige ontwikkeling. Bovendien wordt een sterke 
basis gelegd voor kwaliteitszorg van de scholen en voor de totale stichting. Door deze 
aanpak te implementeren, wordt de onderwijskundige relatie tussen leerkracht en de leerling 
in een wederzijds proces op concrete wijze verder vormgegeven. 
 
In een management development programma worden de diverse beleidsgebieden (zie 
hoofdstuk 3 en 4) in samenhang omgezet naar een strategisch (implementatie)plan voor 
schoolontwikkeling. Accent valt op het ontwikkelen van strategische vaardigheden van 
directeuren. Het aanleren en toepassen van methodieken voor prestatiemanagement, 
verander- en verbetermanagement krijgen veel aandacht. De focus op schoolontwikkeling is 
daarmee een wezenlijk deel van het management development programma.   
 
Focus op externe ontwikkeling, op verankering van de scholen in de wijk en 
vervolgens in de regio. De blik is van buiten naar binnen.   
Thuisnabij onderwijs wordt mogelijk gemaakt, juist door de focus te richten op externe 
ontwikkelingen. De blik moet gericht zijn op de positie en de behoeftes van ouders en op 
samenwerkende partners. Dat geldt zowel voor het ontwikkelen van een zorgarrangement op 
maat in het kader van Passend Onderwijs als voor het verder ontwikkelen van het 
dagarrangement in het kader van de Brede School (ABC).   
Sluit op stichtingsniveau strategische (samenwerkings)allianties af om dit mogelijk te maken. 
 
Focus op het versterken van de strategische positie van de directeuren 
Schooldirecteuren zijn een belangrijke strategische factor, zij dragen de verantwoordelijkheid 
op managerial niveau van hun school en dragende verantwoordelijkheid om het werkveld te 
ontwikkelen. Deze bron van kennis en kunde moet aangeboord worden in het strategisch 
perspectief van de stichting als totaal en in het bijzonder voor hun eigen school. Het gaat om 
het versterken van eigenaarschap en van daaruit het versterken van de regiefunctie. Het 
versterken van hun strategische vaardigheden en het ontwikkelen van een strategisch 
concept voor schoolontwikkeling is evident. Strategische prioriteiten moeten per school 
gemaakt worden, niet alles kan tegelijkertijd ontwikkeld worden.  
 
Bij het maken van strategisch schoolbeleid gaat het vooral om een methodisch systematisch 
ontwikkelplan (implementatie pad) per school te maken waar onderwijskundige ontwikkeling, 
integraal personeelsbeleid en kwaliteitszorg in samenhang worden beoordeeld en prioriteiten 
worden gesteld. Dat wil zeggen dat scholen ontwikkeld moeten worden in een 
samenhangend beleidsperspectief.  
 
Focus op het verder implementeren van het „Raad van Toezicht model‟ en op het 
implementeren van de besturingsfilosofie 
Dit heeft vooral een relatie met de speerpunten besturingsfilosofie (hoofdstuk 2.3.1), IPB en 
schoolontwikkeling. Van belang zijn onder meer de volgende items: 

 Het onderscheid tussen de kaderstellende en de bepalende verantwoordelijkheid van het 
bestuur en de verantwoordelijkheid van de directeur ten aanzien van de 
beleidsvoorbereiding op de diverse beleidsterreinen; 

 Het ontwikkelen van de diepste organisatorische eenheid van de organisatie, de 
bouwteams met leerkrachten, om de scholen te ontwikkelen, is een belangrijke 
voorwaarde voor het vergroten van de betrokkenheid en het eigenaarschap; 

 Het versterken van de strategische kwaliteit van de centrale staf (een hoogwaardig 
bestuursbureau);  

 Het ontwikkelen van een beleidsontwikkelcyclus en de besluitvormingscyclus om beleid 
te ontwikkelen en te bekrachtigen. 
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Het spel moet verantwoord worden gespeeld, posities en rollen moeten worden verhelderd 
en bekrachtigd.  
 
 
2. Het motto van KPOA, uitgangspunten van KPOA, „leren van elkaar‟ en de 

besturingsfilosofie   
 
KPOA hanteert het motto “ Kwaliteit door eenheid in verscheidenheid”  
 
Dat betekent dat KPOA scholen een eigen onderscheidend en uitdagend schoolprofiel 
hebben, binnen de door het bestuur bepaalde kaders. 
De diverse scholen hebben in elk geval een eigen profiel, en soms een sterk onderscheidend 
profiel. De autonomie van de scholen is groot, men werkt op geheel eigen wijze aan het 
ontwikkelen van het profiel van de scholen. Daar staat tegenover dat er juist een sterke 
behoefte is aan centrale kaders. Men wil weten waar men aan toe is en men wil meer 
gebruik maken van elkaars ervaringen om daarmee toegevoegde waarde te kunnen bieden 
aan de eigen school(organisatie). Het “leren van elkaar” staat daarmee meer dan ooit in de 
belangstelling en wordt door sommigen aangegeven als randvoorwaardelijk voor de verdere 
ontwikkeling van de eigen school. Leren van elkaar, beter functioneren door kruisbestuiving, 
kennisdelen tussen aparte scholen is uitgangspunt. 
 
2.1 Uitgangspunten van KPOA 
 
KPOA werkt vanuit de Katholieke identiteit 
KPOA wil een vernieuwende en ontwikkelende organisatie zijn die vanuit Christelijke 
grondslagen aan kinderen en personeelsleden een veilige en inspirerende werk- en 
leeromgeving biedt. De Christelijke grondslagen worden vanuit de Katholieke identiteit 
vormgegeven. Er is gewerkt aan het ontwikkelen van een identiteitsnota waarbij de relatie is 
gelegd met de consequenties van de confessionele identiteit voor de scholen en met name 
vertaald naar een referentiekader voor individueel handelen. Er zijn met name veel 
verbeterimpulsen genomen, door bijvoorbeeld te werken aan resultaatgericht werken, 
opbrengstgericht te werken of door kwaliteitszorg gericht te implementeren. Daarnaast zijn 
ontwikkelingen gaande op het gebied van handelingsgericht werken (werken vanuit behoefte 
van de leerling). Daardoor wordt gewerkt met een vernieuwende visie op het lerende kind. 
Daarnaast worden door diverse scholen veel initiatieven genomen om de individuele 
leerwegen te verrijken door verschillende werkvormen toe te passen.   
 
Het kind staat centraal  
Het welbevinden van onze kinderen en het ontwikkelen van een pedagogisch klimaat staan 
centraal in het dagelijks handelen op onze scholen. Zij worden uitgedaagd om hun talenten 
zo veel als mogelijk te benutten en te ontwikkelen. Extra zorg voor iedereen die dat nodig 
heeft. Niemand valt tussen wal en schip. Er wordt met hart en ziel gewerkt aan het 
ontwikkelen van kinderen. Dat neemt niet weg dat het ook als noodzakelijk wordt ervaren om 
de kwaliteitsontwikkeling van het onderwijs gericht op een hoger niveau te brengen, daarbij 
zijn nieuwe tools nodig en is een toenemend bewustzijn gewenst bij de individuele leerkracht 
om de ontwikkeling van kinderen op een hoger plan te brengen.   
 
KPOA daagt personeelsleden uit en biedt ruimte voor persoonlijke en professionele 
ontwikkeling 
Aan personeelsleden wil KPOA een uitdagende werkkring bieden, waarin ruimte is voor 
persoonlijke en professionele ontwikkeling. Zo‟n ontwikkeling kan binnen de school, maar 
ook binnen het geheel van KPOA, vorm krijgen.  
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De reflectie op eigen handelen en het vermogen tot kritische analyse van het pedagogisch 
(didactisch) handelen is noodzakelijk en vraagt zeker de nodige aandacht. Het ontwikkelen 
van nieuwe onderwijskundige kaders en het ontwikkelen van toolkits om dit waar te maken 
gaan hand in hand. Regelmatig wordt de vraag gesteld naar de vaardigheden van de 
leerkracht om om te gaan met kritiek, met feedback en met de (soms gedwongen) opgave 
innovatief te werken. Dat de leerkracht centraal staat in het proces van schoolontwikkeling 
en in relatie tot het individuele kind is evident. Kortom: de leerkracht staat centraal omdat het 
om kinderen gaat.  
 
KPOA is partner in het maatschappelijk krachtenveld 
KPOA beweegt zich actief in het maatschappelijk veld vanuit betrokkenheid op mensen in de 
samenleving. Sociaal maatschappelijke ontwikkelingen, technologische ontwikkelingen en 
onderwijskundige ontwikkelingen moeten worden geïnventariseerd en moeten worden 
beoordeeld op hun merites voor het beleid van KPOA. In grote lijn kan worden geconstateerd 
dat men zich identificeert met nieuwe ontwikkelingen.  Daar wordt over gesproken, evenwel 
kan deze meer structureel geanalyseerd en gewogen worden, om daarmee de relevantie te 
bepalen voor (het beleid van) KPOA. 
 
KPOA is transparant  
Het bevorderen en handhaven van openheid en het afleggen van verantwoording zijn 
wezenlijke bouwstenen. Zij hebben betrekking op de wijze waarop gewerkt wordt aan een 
veilige en inspirerende werk- en leefomgeving. De directeuren zijn aanspreekbaar op de 
behaalde resultaten, op (strategische) wensen en verwachtingen.   
 
2.2 Leren van elkaar 
 
Aan het „leren van elkaar‟ wordt door KPOA veel waarde toegekend. Het gaat over het 
lerende kind en over de lerende professional. De kennis van KPOA moet worden versterkt 
en worden verspreid. Samenwerken tussen scholen, partnerschap en maatjeswerk is 
daarvoor van belang.  
Buiten de (eigen) school kijken (externe netwerken, conferenties, cursussen, interim-werk 
elders verrichten etc.) is belangrijk. De professionals, waaronder staf, directie en bouwteams 
brengen (nieuwe) ontwikkelingen en kennis in de school. 
 
In grote lijn kan worden vastgesteld dat uit de school(ontwikkel)plannen en uit de reacties 
van directeuren blijkt dat men kennis inbrengt en kennis ontwikkelt. Zo leren bijvoorbeeld 
I.B.‟ers van elkaar, zijn er kenniskringen op de academische opleidingsscholen, leert men 
van elkaar op ICT gebied, zijn er workshops, studiedagen etc. Evenwel is er juist aan het 
„leren van elkaar‟ een sterkere behoefte.  
 
Men signaleert echter ook een beleidsvacuüm en een tekort aan kennisdelen om 
onderwijsvernieuwing vorm te geven. Wel kan gesignaleerd worden dat er initiatieven tot 
„leren van elkaar‟ worden genomen. De vertaling naar de eigen (school)situatie laat evenwel 
te wensen over, dat wil zeggen dat het „leren van elkaar‟ niet wordt gekoppeld aan 
methodisch systematisch implementeren van het geleerde, of relatief minder dan gewenst. 
Daardoor is er risico dat kennis en kunde vervluchtigt. 
In essentie gaat het om kennisopbouw, het delen van ervaringsdeskundigheid en het leren 
van elkaar in het kader van het versterken van handelingsbekwaamheid van de professional, 
c.q. in een beleidsperspectief.  
 
Het geleerde moet geïnternaliseerd worden, eigenaarschap moet ontwikkeld worden en het 
moet methodisch systematisch waargemaakt worden. 
Het ontwikkelen van methodieken en werkwijzen aan de hand van de leerdoelstellingen van 
de organisatie, c.q. aan de hand van de schoolontwikkelplannen is dus een belangrijk item 
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voor ontwikkeling van de professional en voor het verder uitbouwen van kennis en kunde in 
een (beleidsstrategisch) perspectief. 
 
2.3 Besturingsfilosofie en de wijze waarop deze is geïmplementeerd 
 
2.3.1 De besturingsfilosofie   
 
In de afgelopen periode heeft KPOA het zogenaamde ´Raad van Toezicht model` gekozen 
en geïmplementeerd. Scheiding van bestuur en intern toezicht is een essentieel onderdeel 
van de vormgeving van het bestuurlijk niveau van de organisatie. Als de interne controle 
doorzichtig en op orde is, zal het vertrouwen toenemen, zo is de gedachte.  
 
Door de Raad van Toezicht in te stellen heeft de externe omgeving meer invloed gekregen 
op de strategie en het beleid van KPOA. De raad heeft de taak als werkgever, de taak als 
klankbord en adviesfunctie naar het College van Bestuur, en ze heeft de 
verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen functioneren. De Raad van Toezicht laat zich, 
als gevolg van de wet „Goed onderwijs, goed bestuur‟ steeds meer informeren over de 
kwaliteit van het onderwijs, de kwaliteitsdoelen van het onderwijs, trendanalyses en 
kwaliteitszorg.   
 
Het College van Bestuur geeft vorm en inhoud aan de bestuurlijke verantwoordelijkheid, is 
bevoegd gezag van de scholen en is werkgever van de medewerkers. Zij heeft collegiale 
samenwerking als uitgangspunt en streeft naar consensus onder definitieve 
verantwoordelijkheid van de voorzitter. Het bestuur bestuurt vanuit bestuurlijke kaders en 
heeft geen uitvoeringsverantwoordelijkheid. 
 
De centrale staf van de organisatie heeft een beperkte omvang en is van hoogwaardige 
kwaliteit. Het beleid wordt zoveel als mogelijk ontwikkeld door het werkveld, c.q. door de 
scholen.  
Op centraal niveau worden de ontwikkelkaders vastgesteld en wordt de strategie bepaald. 
Op decentraal niveau is de autonomie groot en wordt door de scholen zelf richting gegeven 
binnen de gestelde kaders. De conceptuele benadering (centraal) en de ontwikkelgerichte 
benadering (decentraal) lopen op deze wijze synchroon en spelen positief op elkaar in.  
 
De productgroepen 
De directeuren hebben invloed op de beleidsontwikkeling doordat zij zitting hebben in 
strategische productgroepen en door hun overleg in het directieberaad.  
 
Management op schoolniveau 
Volgens de besturingsfilosofie is het ontwikkelen van een sterk management op 
schoolniveau van groot belang. Dit management moet de schoolontwikkeling vorm geven en 
de input geven voor de noodzakelijke ondersteuning aan bouwteams en aan leerkrachten.  
 
Het bouwteam 
Het bouwteam is een zeer belangrijke organisatorische eenheid. Daar wordt op teamniveau 
sturing gegeven aan het onderwijskundig beleid en aan het onderwijskundige proces.  
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2.3.2 Korte impressie ten aanzien van de wijze waarop de besturingsfilosofie binnen 
KPOA  is geïmplementeerd 

 
Het vraagt doorgaans een behoorlijke periode voordat de besturingsfilosofie en de daaruit 
voortvloeiende principes goed zijn opgenomen door de organisatie.  
 
De kaderstellende rol van het bestuur en de strategische beleidsfunctie van de centrale staf, 
c.q. van het bestuursbureau 
In grote lijn wil men vooral dat de kaderstellende rol van het bestuur wordt versterkt, en dat 
op centraal niveau van de organisatie meer beleid wordt gemaakt, c.q. meer 
beleidsvoorbereidend werk wordt verricht. Ook wil men kunnen beschikken over meer 
werkwijzen en methodieken om het „leren van elkaar‟ verder vorm te kunnen geven.  
 
Het versterken van de strategische competenties van de centrale staf, c.q. van het 
bestuursbureau 
Tot voor kort heeft het bestuur vooral de faciliterende rol van het bestuursbureau benadrukt 
(bedoeld als: faciliterend aan het werkveld). Zij realiseert zich dat er een volgende stap 
gemaakt moet worden waarbij de strategische competenties van het bestuursbureau verder 
ontwikkelt dienen te worden.      
 
Het momentum: de besturingsfilosofie en de organisatie in de kantelfase 
Er kan worden geconstateerd dat de stichting in een kantelfase zit, welke in zekere zin vanuit 
veranderkundig perspectief als een wetmatigheid kan worden beschouwd.  
In deze fase is het vooral belangrijk de gekozen richting te handhaven en te voldoen aan de 
eisen zoals die voortvloeien uit de besturingsfilosofie, zoals die hierboven zijn beschreven.  
De kritiek vanuit de organisatie en de behoefte om de kaderstellende rol van het bestuur en 
het bestuursbureau te versterken, bevestigt de ingeslagen weg. 
 
Regelmatig evalueren en bijstellen is noodzakelijk en blijft noodzakelijk. Het verhelderen van 
dit vraagstuk kan wellicht enig soulaas bieden in de huidige fase.     
  
3. Speerpunten van beleid 
 
In grote lijn kan worden geconstateerd dat op de diverse beleidsterreinen, Passend 
Onderwijs, Brede School, de nodige beleidsontwikkeling heeft plaatsgevonden. Bovendien is 
door het Regionaal Netwerk Passend Onderwijs, in samenwerking met het 
samenwerkingsverband (SWV), een zorgplan uitgewerkt waaraan KPOA zich heeft 
verbonden. 
Door de diverse scholen is op geheel eigen wijze invulling gegeven aan de genoemde 
beleidsterreinen. Zo is in sommige scholen expliciet aandacht besteed aan het ontwikkelen 
van expertise om passend onderwijs mogelijk te maken, op andere scholen steunt men op 
de ervaringsdeskundigheid en de kennis van ervaren leerkrachten. Over het geheel 
genomen is er behoefte aan meer methodisch systematische ontwikkeling van de 
beleidsterreinen. Juist in dit verband is de noodzaak gesignaleerd optimaal gebruik te maken 
van elkaars expertise. Ook de vraag naar bestuurlijke kaders wordt vaak gerelateerd aan het 
nader afbakenen van deze beleidsterreinen en de implementatie daarvan.   
Het ligt in de lijn van het streven naar transparant onderwijs en het versterken van de 
verantwoordingsplicht (middels het ontwikkelen van een kwaliteitszorgsysteem) het 
opbrengstgerichte werken verder te verkennen en te implementeren. Daartoe zijn reeds 
aanzetten gemaakt. 
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3.1 Schoolontwikkeling, Identiteit en ICT 
 
KPOA vindt dat het leerproces van kinderen uitgangspunt is voor de onderwijskundige 
ontwikkeling van de school. Elk KPOA kind neemt mede verantwoordelijkheid voor zijn eigen 
leren, de school stimuleert de leergierigheid van het kind.  
 
Dit vraagt om een omgeving die stimuleert, motiveert en die ruimte biedt aan het ontwikkelen 
van talent. De leefwereld en de interesses van het individuele kind worden aangemoedigd, 
daartoe ontwikkelt de school een uitdagend schoolklimaat. De onderwijskundige visie staat 
daarbij centraal. 
 
Waar staat KPOA voor? 
 

 KPOA vindt dat de kwaliteit van het onderwijs over de hele linie (onderkant gemiddelde 
en het excellente niveau) maximaal dient aan te sluiten bij de capaciteit van de 
leerlingen. Dit wordt gerealiseerd door (meer) opbrengstgericht te werken. 

 KPOA vindt dat alle scholen dienen te vallen onder het reguliere inspectietoezicht. Geen 
enkele school valt onder het verscherpt toezicht (zwak of zeer zwak). 

 KPOA vindt dat leren voor elk kind van het grootste belang is voor het functioneren in de 
samenleving. Het betreft niet alleen basisvaardigheden taal en rekenen, maar ook 
sociale vaardigheden, emotionele ontwikkeling en burgerschap. 

 Elke KPOA school ontwikkelt een samenhangende onderwijskundige visie binnen de 
missie en de visie van de stichting. Dat betekent dat deze visie binnen de kaders van de 
stichting vorm moeten krijgen. 

 De speerpunten Passend Onderwijs, de Brede School en Opbrengstgericht Werken zijn 
leidraad voor de schoolontwikkeling. Dit wordt door wettelijke kaders bepaald of dit wordt 
dwingend voorgeschreven als relevante ontwikkelingen om onderwijs transparant en 
toetsbaar te maken. KPOA hecht er waarde aan dat voor alle kinderen zoveel als 
mogelijk een geïntegreerd en thuisnabij adequaat onderwijsaanbod wordt gerealiseerd. 
Geen kind valt tussen wal en schip.  

 KPOA versterkt de Katholieke identiteit en de eigen identiteit van de scholen. Dat 
betekent dat nagedacht wordt over schoolontwikkeling, over de confessionele identiteit, 
binnen de missie en visie van KPOA. 

 KPOA scholen geven aan op welke wijze de leerlingen verantwoordelijk worden gemaakt 
voor het eigen leerproces. Opbrengstgericht en handelingsgericht werken zijn principes 
welke de leerkracht ten dienste staan om het onderwijsleerproces bewust te sturen in dit 
perspectief.   

 Het wettelijk voorgeschreven schoolplan en zorgplan worden in het strategisch werkplan 
per school opgenomen. Zij dienen vertaald te worden naar concrete plannen per 
schooljaar. 

 

Hoe bereikt KPOA dit? 
 

 Elke school heeft een schoolplan met een samenhangende onderwijskundige visie 
waarin het onderwijsconcept, Passend Onderwijs, Opbrengstgericht Werken en de Brede 
School ontwikkeling, vorm krijgen. Ook hebben andere relevante beleidsterreinen en 
ontwikkelingen daarin een plaats (integraal personeelsbeleid, financieel beleid, 
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huisvesting, leerlingstromen etc.). Er is een toetsbare relatie tussen het schoolplan en het 
strategische beleidsplan van de stichting. 

 Op alle niveaus van de schoolorganisatie wordt systematisch aan onderwijskwaliteit 
gewerkt: door de leraar, de schoolleider en het schoolbestuur.   

 Binnen een schoolteam is deskundigheid en capaciteit aanwezig om het rendement van 
onderwijs te onderzoeken en om nieuw onderwijs te ontwikkelen. Dit behoort tot de 
kerntaken van de school (zie IPB en Academische basisschool). 

 Scholen werken met een concreet onderwijskundig jaarplan, als onderdeel van het 
school(ontwikkel)plan. 

 Elke KPOA school heeft, op het gebied van taal, lezen en rekenen,  voor haar leerlingen 
ambitieuze leeropbrengsten geformuleerd. Deze liggen tenminste 10% hoger dan de 
ondergrens zoals door de inspectie is vastgesteld, rekening houdend met de  aanwezige 
leerlingpopulatie. 

 

3.1.1 Passend Onderwijs 

 

Waar staat KPOA voor? 

 KPOA heeft een dekkend zorgaanbod (in samenwerking met de betrokken besturen) 
voor de totale stichting. Afspraken worden gemaakt over de zorgstructuur en de 
kwaliteitscontrole van de zorg op de basisscholen van de eigen stichting en daarbuiten. 
De zorgbehoefte van KPOA wordt geïnventariseerd, het zorgaanbod binnen en buiten 
KPOA en de mogelijkheden en kansen om samen te werken met (strategische) partners 
wordt vervolgens bepaald en vormgegeven.   

 Er wordt expliciet een relatie gelegd tussen het zorgplan, schoolplan, specifiek zorgplan 
en strategisch beleidsplan. Deze dienen op elkaar aan te sluiten. 

 KPOA kiest voor zoveel mogelijk thuis(wijk)nabij onderwijs volgens het cascademodel 
(advies Projectgroep Partners in Passend Onderwijs). 

 De SBO-voorziening ontwikkelt zich tot een expertisecentrum voor leer-, gedrags- en 
ontwikkelingsvragen en ondersteunt het versterken van de handelingsbekwaamheid van 
leerkrachten van de basisschool. 

 

Hoe bereikt KPOA dit? 

 De school heeft een onderwijszorgprofiel dat deel uitmaakt van een dekkend 
wijkgebonden/regionaal onderwijszorgaanbod.     

 De school biedt ouders/deelnemers toegang tot informatie en tot ondersteuning bij de 
toewijzing van onderwijszorg (loketfunctie).  

 De school bewaakt de kwaliteit van het onderwijszorgprofiel en betrekt 
ouders/deelnemers bij de beoordeling daarvan.  

 De school bewaakt dat medewerkers voldoen aan de professionele functie-eisen 
behorend bij het onderwijszorgprofiel.  

 De school beschikt over ondersteuning voor leraren en leerlingen bij specialistische 
(ortho)pedagogische, (ortho)didactische en psychosociale problemen.  

 De school waarborgt voor al haar leerlingen een effectieve overdracht van en naar een 
andere school of sector.  



   
 

  15 

 De school legt (achteraf) verantwoording af over de besteding van de toegekende 
zorgmiddelen en de behaalde resultaten.  

Opmerking: wetgeving op het gebied van Passend Onderwijs is nog onderwerp van 
discussie, evenwel liggen de genoemde uitvoeringscriteria voor de hand. 

 

3.1.2 De Brede School (ABC) 

 

Waar staat KPOA voor? 

 De KPOA school is een centrale schakel in een netwerk van instellingen die van 
betekenis zijn voor de ontwikkeling van het kind.  

 KPOA verzorgt nu in hoofdzaak onderwijs aan 4- tot 12-jarigen. KPOA richt zich ook op 
het voorschoolse traject van 2 tot 4 jaar. KPOA vindt het essentieel voor ontwikkelkansen 
van kinderen dat er een naadloze aansluiting is tussen de voorschool en de vroegschool. 

 KPOA werkt volgens het Brede School concept (ABC scholen) en neemt het voortouw bij 
het ontwikkelen daarvan. De Brede School neemt een centrale plaats in binnen het 
netwerk van onderwijs, welzijn en zorg rond kinderen en ouders met een stevige 
verankering in de wijk.  

 

Hoe bereikt KPOA dit? 

 KPOA vormt allianties die bijdragen aan een samenhangend aanbod van opvang 
educatie, zorg en vrije tijd.  

 De individuele scholen gebruiken  allianties om daarmee de Brede School vorm te geven 
en een sluitend dagarrangement aan te bieden. Ouders, kinderopvang en de school 
werken als ketenpartners samen om de ontwikkelkansen van kinderen te optimaliseren. 

 

3.1.3 Opbrengstgericht Werken 

 

Waar staat KPOA voor? 

 KPOA wil opbrengstgericht werken verder ontwikkelen volgens een planning- en 
toetsingssysteem. 

 Scholen formuleren hoge ambities mede op basis van de schoolpopulatie  

 

Hoe bereikt KPOA dit? 

 Individuele scholen benutten beschikbare data voor het verbeteren van hun onderwijs. 
Meten van leerling-resultaten, analyse ervan en aanpassing van het onderwijs naar 
aanleiding van de analyse van resultaten is een cyclisch proces. Cyclisch werken 
betekent dat steeds opnieuw bepaald wordt aan welke verbetering gewerkt wordt en 
welke concrete resultaten men wil bereiken. 

 Bij KPOA wordt dit proces ondersteund door de PDCA-cyclus. In deze cyclus worden de 
leerlingendoelen geformuleerd, de leerling-resultaten gemeten, de leerling-resultaten 
geanalyseerd en verklaard en vastgesteld wat de noodzakelijke interventies en acties zijn 
om de doelen te bereiken, sturen op vooraf bepaalde doelen. 
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Dit gebeurt op bovenschools, school- en groepsniveau. De referentieniveaus voor  taal 
en rekenen worden  meegenomen in Opbrengstgericht Werken.  

 

3.1.4 Identiteit 
 

KPOA vindt het gericht werken aan het ontwikkelen en vormgeven van de Katholieke 
identiteit van groot belang. In de scholen wordt gewerkt vanuit Katholieke inspiraties.   
 

Waar staat KPOA voor? 
 

 KPOA is een stichting voor Katholiek onderwijs. Identiteit wordt evenwel niet alleen 
opgevat vanuit de confessionele achtergrond, maar staat in een eigentijds perspectief 
waarbij identiteit breed wordt opgevat. Naast het waarden en normen kader vanuit de 
Katholieke traditie levert ook het pedagogische klimaat een belangrijke bijdrage bij het 
ontwikkelen van de identiteit van de scholen. Identiteit ontstaat werkende weg in het 
samenspel van pedagogisch en onderwijskundig handelen. KPOA scholen willen een 
eigentijdse invulling geven aan de Katholieke traditie. 

 KPOA wil leerlingen helpen bij het ontwikkelen van een levensbeschouwelijke identiteit 
die hen houvast geeft bij het gestalte geven aan hun eigen leven, om van daaruit te 
werken aan de opbouw van de maatschappij waarin zij met allerlei opvattingen en 
waarden worden geconfronteerd. 

 De identiteitsvraag wordt vanuit de Katholieke achtergrond verdiept en wordt vorm- 
gegeven en de relatie met de Katholieke traditie van KPOA wordt onderhouden. 
 

Hoe bereikt KPOA dit? 
  

 Een identiteitsnota is vastgesteld waarin de kernwaarden van de Katholieke traditie zijn 
uitgewerkt naar een referentie- en handelingskader voor de scholen. Het identiteitsbegrip 
is in deze nota geformuleerd vanuit de confessionele invalshoek. Het is evenwel goed 
denkbaar dat het begrip identiteit en het vormen van een handelingskader van waarden 
en normen, sterk gekoppeld wordt aan het onderwijskundig en pedagogisch handelen en 
wellicht voor velen niet direct of relatief minder is verbonden aan de Katholieke traditie 
en/of men laat zich de vertaling naar de dagelijkse praktijk niet afdwingen.  

 De scholen moeten de identiteitsnota (in hun schoolplan) vertalen naar schoolniveau.   

 Dit leidt tot een concreet handelingskader voor de scholen, bijvoorbeeld ten aanzien van  
rituelen zoals het houden van vieringen, de vertaling naar competenties etc. 

 Een gedragscode wordt vastgesteld op basis van binnen KPOA geaccepteerde 
opvattingen over identiteit. 

 Door samen te werken met identiteitsbegeleiders. 
 
3.1.5 ICT 
 
ICT ondersteunt het primaire proces. Door het gebruik van ICT wordt het leerrendement  
verhoogd en wordt de kwaliteit van het onderwijs geoptimaliseerd.  
Bovendien sluit dit aan bij gangbare opvattingen over leren. Daarnaast is ICT een belangrijk 
middel om de samenwerking binnen de stichting en met de omgeving te onderhouden. 
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Waar staat KPOA voor? 
 

 KPOA wil verantwoord gebruik maken van ICT in de school en wil de scholen stimuleren 
tot het gericht nadenken over en inzetten van ICT als ondersteunend middel in het 
onderwijskundig leerproces.   

 
 Hoe bereikt KPOA dit? 
 

 Een ICT beleidsplan wordt ontwikkeld, c.q. de contouren voor een ICT beleidsplan worden 
besproken, waarbij een duidelijke visie wordt ontwikkeld op het gebruik van ICT binnen 
KPOA. Het gaat om de wijze waarop ICT wordt ingezet en wat vanuit efficiency 
overwegingen centraal en decentraal wordt geregeld.  
Dit gebeurt op stichtingsniveau en op schoolniveau als concreet onderdeel van het 
schoolplan. 
 

 KPOA breed wordt bepaald in hoeverre een plan voor deskundigheidsbevordering 
noodzakelijk is, en zo nodig wordt een plan ontwikkeld om directeuren en leerkrachten te 
professionaliseren en hun deskundigheid te vergroten zodat zij ondersteund worden hun 
visie op het gebruik van ICT te implementeren.  

 
3.2 Integraal Personeelsbeleid, de leerkracht staat centraal, arbeidsmarkt, opleiden  
      in de school  
 
Bij KPOA is een breed draagvlak voor het waarmaken van de onderwijskundige visie, er is 
eveneens een sterke intentie en bereidheid tot continue leren en zich persoonlijk te blijven 
ontwikkelen. De motivationele kracht die daartoe aanwezig is, wordt vooral ingegeven 
doordat het kind centraal staat en door de toenemende complexiteit van factoren die van 
invloed zijn op de ontwikkeling van het kind. De individuele leerkracht is zelf verantwoordelijk 
voor zijn eigen ontwikkeling om een optimaal leerproces mogelijk te maken. KPOA stelt de 
pedagogische en de onderwijskundige uitdaging centraal, daar sluit integraal 
personeelsbeleid bij aan. Integraal personeelsbeleid is een onderdeel van integraal 
management en reikt kaders aan om de pedagogische en onderwijskundige visie waar te 
kunnen maken.   
 
3.2.1 Integraal Personeelsbeleid (IPB) 
 
Waar staat KPOA voor? 
 

 KPOA verwacht continue scholing, professionalisering en talentontwikkeling. Daarbij sluit 
het integraal personeelsbeleid op centraal niveau aan op de behoefte aan 
scholingsbeleid op decentraal niveau. 

 KPOA wil medewerkers binden en boeien om een aantrekkelijke werkgever te zijn voor 
eigen medewerkers en voor toekomstige generaties. 

 Integraal personeelsbeleid richt zich op het bijdragen aan het ontwikkelen van een 
cultuur die gericht is op continu veranderen en verbeteren in de scholen om de intentie 
tot ontwikkelen te concretiseren en wil daartoe diverse HRM instrumenten aanreiken. 

 De functiemix is ontwikkeld en wordt geplaatst in zowel het ontwikkelperspectief van de 
individuele leerkracht als dat van de scholen en van de stichting. 

 De scholen hebben helder zicht op de verantwoordelijkheid van de individuele leerkracht 
en op de verantwoordelijkheid van de afzonderlijke bouwteams. 
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Hoe bereikt KPOA dit? 

 

 KPOA richt zich in de komende planperiode op het verder ontwikkelen van uitdagend en 
vernieuwend Strategisch Integraal Personeelsbeleid.  

 Accent bij de beleidsontwikkeling valt op de strategische oriëntatie van het integraal 
personeelsbeleid op stichtingsniveau en de vertaling daarvan naar het beleid op de 
scholen. 

 In het strategisch personeelsplan wordt een verdere vertaling gemaakt vanuit de visie 
van de organisatie naar wat dit betekent voor het personeelsbeleid voor de komende 
jaren.   

 KPOA maakt beleid op de volgende gebieden:   
a. Instroom, waaronder werving en selectie en introductie; 
b. Doorstroom, met name loopbaanontwikkeling, mobiliteit, opleiding, training en    

management development om loopbanen te ontwikkelen. Bij het stimuleren van  
mobiliteit wordt specifiek aandacht gegeven aan het inventariseren van specifieke  
expertise en competenties van leerkrachten en het gericht gebruik maken daarvan 
voor de eigen school en voor andere scholen binnen de stichting;  

c. Uitstroom, onder meer arbeidsbemiddeling, mobiliteit en outplacement; 
d. De gesprekkencyclus wordt verder ontwikkeld en geïmplementeerd om gericht te    

sturen op personeelsbeleid en op onderwijskundige ontwikkeling. Het gaat om het  
ambitiegesprek, het functioneringsgesprek en het beoordelingsgesprek; 

e. Beoordelen en belonen. Bij het (leren) beoordelen ligt accent op enerzijds het    
gericht verantwoording afleggen over de afgesproken prestatienorm en anderzijds ligt  
accent op de ontwikkelgerichte benadering waarbij rekening wordt gehouden met 
factoren die van invloed zijn op het proces van persoonlijke ontwikkeling en 
organisatie- c.q. schoolontwikkeling.   

f. Arbeidsomstandigheden, onder meer welzijn, veiligheid, gezondheid en milieu. 
g. Arbeidsverhoudingen, onder meer werkoverleg, effectieve communicatie en cultuur.  

Ten aanzien van de culturele ontwikkeling is vooral van belang dat er wordt gestreefd    
naar een „professionele cultuur‟ waarin leerkrachten eigen verantwoordelijkheid  
nemen en elkaar aanspreken op kwaliteit, waarbij het geven van feedback een  
gegeven is. 

h. Management Development. Bij het ontwikkelen van een management development 
programma gaat het vooral om het versterken van de strategische positie van de 
schoolleiders en met name om het versterken van de strategische vaardigheden in 
relatie tot het methodisch systematische implementeren van het strategische beleid 
op schoolniveau. De schoolontwikkeling op basis van diverse beleidsitems en de 
veranderkundige invalshoeken om de school te ontwikkelen gaan hand in hand.  
De basis voor het ontwikkelen van zo‟n programma komt verder voort uit de 
competentiescans van de individuele directeuren.   

 
3.2.2 De leerkracht staat centraal 
 
Uitvoeren van kwalitatief goed onderwijs heeft pas kans van slagen als de leerkracht voor de 
klas daartoe de instrumenten in handen heeft en deze voor de leerling gericht op de 
onderwijsbehoefte kan inzetten. Dit impliceert dat in de aanloop naar Passend Onderwijs het 
vergroten van de competenties van de leerkracht en het invullen van de randvoorwaarden 
voor passende zorg centraal staan. De komende jaren dient vooral veel accent te liggen op 
het inventariseren en het ontwikkelen van talenten en competenties van leerkrachten. 
Daarnaast is het van belang het carrièreperspectief van leerkrachten te versterken door 
gericht ontwikkelmogelijkheden aan te bieden (ondermeer door functiemix toe te passen), 
door het optimaliseren van inzetbaarheid etc. Het binden en boeien van medewerkers is 
daarmee ook een belangrijk element geworden voor medewerkers. 



   
 

  19 

Waar staat KPOA voor? 
 

 KPOA vindt dat de leerkracht zelf de meest bepalende succesfactor is in het onderwijs 
aan kinderen. Het gaat er vooral om een effectief didactisch en pedagogisch klimaat in de 
groep te scheppen, het benutten van zijn of haar talent en om het versterken van 
competenties in het ontwikkelperspectief van het lerende kind is daartoe essentieel. 
KPOA verwacht dat medewerkers zich professionaliseren. 

 KPOA heeft oog voor ontwikkelingen in de arbeidsmarkt en ontwikkelingen bij (kennis) 
instituten om tijdig passend talent en passende competenties aan te kunnen trekken. 

 Onderwijs is teamwork, daarom vindt KPOA dat alle schoolteams, hetzij individueel, hetzij 
in een breder verband, jaarlijks nascholing volgen.   

 KPOA vindt dat meer academisch geschoolde leraren nodig zijn in de scholen.    
 

Hoe bereikt KPOA dit? 
 

 KPOA biedt leerkrachten de mogelijkheid kennis en vaardigheden om met leerlingen om 
te gaan, verder te ontwikkelen en creëert daartoe adequate mogelijkheden door 
bijvoorbeeld ontwikkelconcepten aan te reiken en te implementeren (HGW), 
competentiescans aan te reiken en carrièremogelijkheden te onderzoeken en zo mogelijk 
ondersteuning aan te bieden om dit vorm te geven. 

 De scholen formuleren helder welke kwaliteit zij verwachten van hun medewerkers, c.q. 
van hun leerkrachten. Gezamenlijk wordt gewerkt aan een cultuur waar kennis delen 
centraal staat, in het perspectief van de ontwikkelopdracht van de organisatie. 

 KPOA reikt de mogelijkheden aan om talent te ontwikkelen en in te zetten om deze 
maximaal te benutten en om carrières van medewerkers vorm te geven opdat zich voor 
medewerkers steeds weer nieuwe ontwikkelkansen aandienen. 

 Schoolleiders en leerkrachten volgen een professionaliseringstraject om opbrengstgericht 
werken waar te maken.   

 
3.2.3 De arbeidsmarkt 
 
Waar staat KPOA voor? 
 

 KPOA zorgt voor het op peil houden van de formatie voor de diverse functiegroepen en 
voor een evenwichtige leeftijdsopbouw. Voortdurend wordt aandacht besteed aan het 
aantrekken en ontwikkelen van leidinggevenden en medewerkers.  

 KPOA wil een aantrekkelijke werkgever zijn en blijven voor leidinggevenden en 
medewerkers, binden en boeien blijft een belangrijk onderwerp. 

 
Hoe bereikt KPOA dit? 

  

 Belonings- en functiedifferentiatie zoals dat is ingezet zal in een fors tempo verder 
worden ontwikkeld. Er zijn goede aanzetten gemaakt, nu valt het accent op de 
implementatie daarvan. Het betreft belonings- en functiedifferentiatie voor leidinggevende 
functies, leerkrachten en ondersteunend personeel (zie ook: de leerkracht staat centraal). 

 KPOA kiest een ontwikkelingsgerichte aanpak om voldoende kennis en kunde in huis te 
houden, c.q. te halen. Van belang is dat specifieke functiegroepen op peil worden 
gehouden, bijvoorbeeld  interne begeleiders. Het aantal leerkrachten in de scholen is op 
peil. De leeftijdopbouw is over het geheel genomen evenwichtig.  

 Het op peil houden van het aantal leerkrachten vraagt extra aandacht in de komende 
jaren opdat een te grote uitstroom uit individuele scholen niet leidt tot aderlatingen ten 
aanzien van de kwaliteit van het onderwijs op termijn. Dit vraagt om preventieve acties 
(mobiliteitsbeleid) in de interne markt van KPOA.   
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 Een meerjaren strategisch personeelsplan wordt opgezet en de relatie wordt gelegd met 
mobiliteitsbeleid op stichtingsniveau. Meer medewerkers uit diverse functiecategorieën 
worden gezamenlijk verantwoordelijk gemaakt voor het geven van onderwijs aan 
groepen leerlingen.  

 Met directeuren worden gesprekken gevoerd in het kader van hun professionele- en 
loopbaanontwikkeling. Een leergang voor management development wordt ontwikkeld en 
uitgevoerd (zie items voor integraal personeelsbeleid, IPB). 

 Het ontwikkelen van de aanwas van nieuwe leerlingen blijft op de agenda staan. Gericht 
beleid wordt gemaakt om de leerlingenaantallen op peil te houden en zo mogelijk invloed 
uit te oefenen op het aantrekken daarvan. Het moet in het beleid worden opgenomen dat 
het representeren van de scholen naar buiten belangrijk is en dat aannamebeleid een 
item is dat steeds op de agenda staat op stichtingsniveau en op het niveau van de 
individuele scholen. 

 Het representeren van de scholen is van belang om de scholen meer transparant en 
open te maken in de maatschappelijke context, c.q. in de wijk. 

 
3.2.4  Opleiden in de school 
 
KPOA vindt het belangrijk invloed uit te oefenen op de opleiding van (toekomstige) 
leerkrachten, de samenhang te realiseren tussen schoolontwikkeling en opleidings- en 
professionaliseringtrajecten, waaronder het doen van (praktijk) onderzoek en de 
professionele ontwikkeling van personeel in functie. 
Alle scholen van de stichting bieden mogelijkheden voor studenten die zich in de toekomst 
willen inzetten voor het onderwijs.  
Elke school doet dit binnen de eigen mogelijkheden en geeft aan op welke wijze zij invulling 
geeft aan de taak van (academische) opleidingsschool.  
 
Minimaal twee scholen van KPOA ontwikkelen zich tot academische basisschool, andere 
scholen ontwikkelen zich volgens het concept van „opleidingsschool‟ en bieden zo studenten 
de gelegenheid te worden (mede) „opgeleid in de school (OIS)‟. 
 
Waar staat KPOA voor? 
 

 Opleiden in de school wordt gekoppeld aan schoolontwikkeling en is een herkenbaar 
onderdeel van het beleid van de individuele school. 

 Door „opleiden in de school‟ wordt ruimte geboden voor het verder professionaliseren van 
medewerkers. 

 Door „opleiden in de school‟ is KPOA een aantrekkelijke werkgever voor zittende en 
aankomende leerkrachten. 

 Verbinden van opleiden in school aan het structureel doen van praktijkgericht onderzoek 
(academische variant).    

 Bevorderen van onderzoekend leren en lerend onderzoeken door leraren en leraren in 
opleiding (datadriven teaching en meer evidence based werken als leraar). 

 Verminderen van de kloof tussen theorie en praktijk voor beginnende leraren. 

 Een lerende en onderzoekende houding past elke leerkracht. 

 
Hoe bereikt KPOA dit? 
 

 „Opleiden in de school‟ is een beleidsterrein dat valt onder integraal personeelsbeleid.  

 „Opleiden in de school‟ is als beleidsgebied uitgewerkt. Daarin wordt aandacht besteed 
aan functies en rollen, de competenties m.b.t. opleiden, begeleiden en intervisie; heldere 
taakomschrijvingen; het plaatsen van studenten op basis van hun kwaliteiten in 
overeenstemming met de schoolprofielen van de diverse basisscholen van KPOA etc. 



   
 

  21 

 De infrastructuur wordt ontwikkeld voor begeleiden en opleiden in de school. 

 Het schoolbeleid is aangescherpt op het onderdeel Opleiden in de school en is 
vastgelegd in een (schoolspecifiek) document. 

 Jaarlijks wordt het beleid geëvalueerd en eventueel bijgesteld. 
 
De academische opleidingsschool 
 

 Een hechte samenwerking met een opleidingsinstituut (Hogeschool van Utrecht 
voorheen Hogeschool Domstad) gekoppeld aan een lectoraat of masteropleiding. 

 Centra voor kennisontwikkeling, innovatie en personele ontwikkeling (schooloverstijgend) 

worden ontwikkeld. 

 Inhoudelijk overleg en samenwerking met lectoraat; deelname aan de brede kenniskring. 

 Collectief praktijkonderzoek als middel voor de kwaliteitszorg en -borging   

  binnen de school. 

 Goed opgeleid nieuw personeel. 

 
3.3 Kwaliteitszorg 
 
KPOA vindt het een goede ontwikkeling dat de overheid steeds meer verantwoordelijkheid 
neerlegt bij de besturen en bij de individuele school. Die verantwoordelijkheid moet vooral op 
de werkvloer gevoeld en gedragen worden. 
KPOA heeft zich hard gemaakt, c.q. maakt zich hard voor het ontwikkelen van kwaliteitszorg,  
voor het ontwikkelen van een kwaliteitszorgsysteem en voor een kwaliteitshandboek. Het 
kwaliteitshandboek wordt verder ontwikkeld, de KPI‟s zijn vastgesteld. Dit beoogde 
handboek is een belangrijk document om de kwaliteitszorg vast te stellen, te ontwikkelen en 
te handhaven. Het kwaliteitszorgsysteem is daarmee een toetsingskader en een 
ontwikkelkader voor de individuele school.   
 
Alle scholen zetten belangrijke stappen om kwaliteitszorg inhoud en vorm te geven. Evenwel 
kunnen de resultaten van het onderwijs in diverse scholen nog beter worden geanalyseerd 
en  vertaald worden naar vervolgstappen. Het hanteren van modellen van 
prestatiemanagement (PDCA-cyclus van Deming en het INK model) zijn systemen van 
beoordeling van de organisatie met als doel tot betere prestaties te komen, om te excelleren. 
KPOA laat variaties toe, op basis van INK. Deze methodieken worden toegepast en worden 
steeds meer methodisch systematisch gehanteerd als modellen voor evaluatie en 
ontwikkeling. De schoolleiders worden getraind in het toepassen van het INK model zodat zij 
dit managementmodel als stuurmodel kunnen gebruiken. 
 
Waar staat KPOA voor?  
  

 Kwaliteitszorg is onderdeel van een professionele cultuur. KPOA streeft naar een hoog 
niveau van basiskwaliteit. 

 Iedere school evalueert zichzelf op basis van het INK model, of een instrument wat 
daarop gebaseerd is. 

 Op alle scholen beoordeelt de inspectie het domein kwaliteitszorg als voldoende.   

 Op termijn gebruikt de inspectie de door de scholen gemaakte zelfevaluatie voor het 
toezicht. 

 Het gehele systeem is, in het kader van de te ontwikkelen zelfevaluaties van de scholen, 
volledig operationeel.  

 Ouders spelen een belangrijke rol bij het bepalen van de kwaliteit van het onderwijs. 

 Ouders zijn partners in onderwijs en opvoeding en zijn een actieve gesprekspartner in dit 
kader.  
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Hoe bereikt KPOA dit? 
 

 Invoeren van een systeem van kwaliteitszorg. KPOA heeft diverse initiatieven genomen 
om een systeem van kwaliteitszorg te ontwikkelen. Ook is gekozen voor modellen van 
prestatiemanagement. Vooral van belang is dat het systeem op de werkvloer gedragen 
moet zijn.  

 Dat betekent dat kwaliteitszorg als systeem bekend is bij medewerkers en dat zij leren 
(ondermeer door opbrengstgericht en handelingsgericht te werken en het hanteren van 
KPI‟s) vertrouwd te raken met het concreet ontwikkelen van kwaliteit en deze leren te 
verwerken in het systeem voor kwaliteitszorg. Het kwaliteitshandboek wordt door 
schoolleiders als diagnostisch- en als ontwikkelinstrument gehanteerd.   

 Binnen de school wordt het implementeren en bewaken van het systeem van 
kwaliteitszorg ondergebracht bij een functionaris. Dit kan ook als taak worden 
ondergebracht en door verschillende functionarissen worden vervuld (zo kan bijvoorbeeld 
een medewerker verantwoordelijk worden gemaakt voor een bepaald beleidsterrein). De 
beleidscyclus dient op dit onderdeel bewaakt te worden. Diverse scholen voeren dit op 
diverse wijzen uit. 

 KPOA heeft een management informatiesysteem ontwikkeld. Van belang is steeds te 
bepalen over welke data men dient te beschikken en welke focus dit dient.  

 De bruikbaarheid van informatie is daarbij belangrijk.   

 Medewerkertevredenheid en oudertevredenheid worden eens per 2 jaar op schoolniveau 
getoetst en eens per 4 jaar bovenschools getoetst.  

 Een ouderplatform wordt opgezet om ouders te betrekken bij de schoolontwikkeling. 
 
4. Financiën, Onderwijshuisvesting en ICT 
 
4.1 Financiën 
 
Goed financieel beleid is essentieel voor de organisatie, zeker in een periode waarin 
bezuinigd moet worden. Door de raakvlakken met de andere beleidsterreinen vindt 
veelvuldig overleg plaats om doelen haalbaar te maken en plannen te kunnen bekostigen.  
De kaders worden in grote lijn ten uitvoer gebracht. De relatie tussen plannen die men ten 
uitvoer wil brengen de financiële consequenties die daaraan verbonden zijn, en het 
versterken van het financieel bewust zijn, zijn belangrijke ontwikkelitems die steeds meer 
aandacht krijgen.    
 
De komende planperiode kenmerkt zich enerzijds door kostenbeheersing, c.q. 
kostenreductie en anderzijds door het bepalen van inhoudelijke doelen waarin geïnvesteerd 
dient te worden. Doordat de financiële situatie scherp bewaakt moet worden, is het van 
belang dat de directeuren betrokken worden bij het maken van investeringsbeleid en bij het 
nadenken over het reduceren van kosten.  
 
De consequenties van het beleid worden direct naar hen vertaald. De financiële 
verantwoordelijkheid dient ten volle gedragen en waargemaakt te worden.  
 
In zijn algemeenheid wordt gestreefd naar een  resultaatgerichte organisatie met vooraf 
vastgestelde doelen waarbij periodiek de voortgang wordt gecontroleerd opdat tijdig kan 
worden bijgesteld wanneer dat noodzakelijk is. 
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Waar staat KPOA voor? 
 

 KPOA waarborgt de continuïteit door concrete eisen te stellen aan de solvabiliteit, het 
weerstandsvermogen en de liquiditeit als belangrijke financiële kengetallen. Het beleid is 
er op gericht te streven naar de kapitalisatiefactor welke binnen de gestelde norm valt. 

 Het financieel beleid is er op gericht zo optimaal mogelijk gebruik te maken van de 
beschikbare middelen binnen de stichting opdat voldaan kan worden aan de school- en 
stichtingsdoelen. Beschikbare middelen worden zoveel als mogelijk aangewend voor het 
primaire onderwijsproces. 

 Op stichtingsniveau en bij de aparte scholen is een sluitende exploitatie, gekenmerkt 
door een duurzaam evenwicht in structurele inkomsten en uitgaven. Daarbinnen hebben 
scholen de ruimte eigen afwegingen te maken met betrekking tot de middelen. 

 Zowel op stichtingsniveau als op schoolniveau heeft men voldoende inzicht in de 
financiële stand van zaken om tijdig bij te kunnen sturen. 

 
Hoe bereikt KPOA dit? 
 

 Op stichtingsniveau en per school wordt een meerjarenbegroting gemaakt waarin de 
vertaalslag plaatsvindt van visie naar financieel beleid. 

 Er is een plan gemaakt om kosten te reduceren. De stichting en de aparte scholen 
streven naar het zoveel mogelijk benutten van schaalgebonden kostenvoordelen.   

 Investeringsbeleid wordt ontwikkeld aan de hand van beleidsmatige prioriteiten. 
Investeringen op diverse beleidsterreinen moet duidelijk worden gemaakt en afwegingen 
dienen gemaakt te worden tussen de beleidsterreinen.  

 De planning en controlecyclus wordt verder geprofessionaliseerd waarbij de 
instrumenten budgetbegroting, periodieke managementrapportages en jaarrekening 
verder worden ingebed in de organisatie. Een liquiditeitsbegroting wordt opgemaakt, c.q. 
bijgehouden. 

 Een periodieke managementrapportage wordt opgesteld waarin een verbinding wordt 
gemaakt met kwaliteitszorg, onderwijs en personeel. 

 Er zijn middelen beschikbaar om lasten te bekostigen die samenhangen met diverse 
personeelslasten zoals boventalligheid, verzuim, arbeidsconflicten, bovenschoolse bij- 
en nascholing etc. 

 Het vergroten van financiële kennis van directeuren en leden van het managementteam. 
        
4.2 Onderwijshuisvesting 
 
Onderwijshuisvesting is een belangrijk beleidsgebied, met name doordat zij bij het 
onderwijsconcept moet passen en doordat in het kader van de Brede School ontwikkeling, 
huisvesting een belangrijk gegeven is voor effectieve en efficiënte samenwerking. 

 
Waar staat KPOA voor? 
 

 De stichting en de scholen staan voor huisvesting die aansluit bij het onderwijskundig 
concept en het schoolprofiel. Speciale aandacht gaat uit naar de Brede School 
ontwikkeling. 

 De stichting streeft naar een zelfstandige school in een stabiele situatie met een omvang 
die waarborgen biedt voor kwaliteit en continuïteit.   

 Het aantal dislocaties wordt beoordeeld in het kader van het borgen van de kwaliteit van 
het onderwijs. 

 Huisvesting voldoet aan de te stellen kwaliteitseisen en passen binnen een in financieel 
opzicht verantwoorde exploitatie.  
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Hoe bereikt KPOA dit? 
 

 KPOA ontwikkelt een huisvestingsplan waarbij de diverse relevante elementen zijn 
opgenomen. 

 
5. Strategische samenwerking en Organisatie 
 
5.1 Strategische samenwerking 
 
Het is duidelijk dat de komende jaren de nodige veranderingen op ons pad komen. 
Ontwikkelingen rond Passend Onderwijs, aansluiting PO/VO in relatie tot funderend 
onderwijs en de ontwikkeling van dagarrangementen zullen veel van onze organisatie 
vragen. Daarnaast zullen wij ons moeten realiseren dat ook onze regio in de komende jaren 
te maken zal krijgen met terugloop van het aantal leerlingen. KPOA dient zich bewust te zijn 
van deze ontwikkelingen en dient een antwoord te formuleren op de vraagstukken die voor 
ons liggen. Als organisatie realiseert zij zich dat deze ontwikkelingen samen met andere 
organisaties opgepakt dienen te worden. Alleen op deze manier is KPOA in staat om ook in 
de toekomst een belangrijke speler binnen het werkveld van primair onderwijs te blijven.  
 
Waar staat KPOA voor? 
 

 KPOA is een organisatie die het van groot belang vindt dat ouders voor hun leerlingen 
ook in de toekomst voldoende mogelijkheden hebben om te kiezen voor Katholiek 
onderwijs binnen een dynamische omgeving. 

 Vanuit haar identiteit wil KPOA ook solidair zijn met de zwakkeren uit onze samenleving. 
Vanuit die optiek creëert zij ruime mogelijkheden voor leerlingen  die extra zorg nodig 
hebben. 

 KPOA wil een vernieuwende organisatie zijn die midden in de maatschappij staat en haar 
ogen niet wil sluiten voor relevante ontwikkelingen. 

 KPOA is er zich van bewust dat delen van het onderwijscurriculum ook buiten de 
reguliere schooltijden vorm gegeven kunnen worden. 

 
Hoe bereikt KPOA dit? 
 

 KPOA wil met andere organisaties bestuurlijk samenwerken om te komen tot een 
optimale afstemming van onderwijslocaties binnen de regio. 

 Scholen participeren voluit in ABC ontwikkelingen binnen de gemeente Amersfoort. 

 Scholen werken samen met externe partners aan de ontwikkeling van 
dagarrangementen. 

 KPOA participeert actief in regionale netwerken ter bevordering van de verbetering van 
de onderwijskwaliteit van haar scholen. 

 KPOA speelt een prominente rol binnen het te vormen samenwerkingsverband Passend 
Onderwijs. 

 KPOA versterkt haar relatie met het Voortgezet Onderwijs met als doel te komen tot een 
soepele overgang PO/VO. 
 

5.2 Organisatie 
 
Eerder in de strategisch beleidsplan is al uitgebreid gesproken over de ontwikkeling van  de 
besturingsfilosofie. Binnen de nu voorliggende planperiode zal ook gekeken moeten worden 
naar de verdere toekomst. Wij zullen ons regelmatig moeten blijven afvragen of de invulling 
van de organisatie van KPOA en de daarbij ontwikkelde besturingsfilosofie nog steeds 
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voldoende antwoorden kunnen geven  op de vraagstukken die ook in de toekomst op ons af 
zullen komen. Naar de mening van het bestuur is het raadzaam om deze discussie tijdig met 
alle betrokkenen te voeren, zodat KPOA voldoende tijd heeft om hier adequaat op te 
anticiperen. 
 
6. Strategische monitor 
 
Dit strategisch beleidsplan bevat de bestuurlijke kaders voor de komende vier jaar. Veel van 
de beschreven onderdelen kunnen niet los van elkaar gezien worden, maar dienen in 
samenhang te worden beschouwd. Niettemin bestaat er de wens om vanuit dit bestuurlijk 
kader een duidelijk prioritering neer te leggen. De gemaakte keuze biedt de organisatie 
houvast om in voorkomende gevallen te kunnen bepalen wat wel, maar ook wat niet wordt 
opgepakt binnen de verschillende beleidsonderdelen.  
 
 6.1 Prioritering 
 
Het bestuur van KPOA is van mening dat de belangrijkste opdracht van onze scholen ligt op: 

1. Een continue verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Alle scholen behalen  
ruim voldoende tot goede leeropbrengsten (>10% boven de norm) in de breedste zin 
van het woord. 
Het bestuur van KPOA is van mening dat onze leerlingen meer dan voldoende  
toegerust dienen te zijn op het gebied van taal en rekenen.  

2. Tevens anticiperen onze scholen in ruime mate op de leerbehoeften van hun 
leerlingen en zien zij ouders, samenwerkende partners en andere stakeholders als 
partners in het realiseren van hun doelstellingen. 

3. Het formuleren van ambitieuze doelstellingen gekoppeld aan verdere 
professionalisering van het personeel staan ten dienste van dat te behalen doel. 

4. Echter binnen het onderwijs dient ook voldoende tijd en ruimte te zijn voor een 
bredere ontwikkeling van het kind. Alleen op deze basis zijn onze leerlingen 
voldoende voorbereid op de toekomst die voor hen ligt. 
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Tot slot 
 
Dit strategisch plan geeft de strategische richtingen aan op alle beleidsgebieden voor de 
komende planperiode. Het is een ambitieus plan, met name doordat op alle gebieden 
strategisch beleid wordt gemaakt op stichtingsniveau, c.q. dat het proces daartoe wordt 
voortgezet. Bovendien wordt op schoolniveau gevraagd om de focus op diverse 
doelstellingen waar te maken. Juist de relatie tussen het ontwikkelen van beleid op diverse 
beleidsterreinen en de focus op aparte doelstellingen dwingt tot het ontwikkelen van 
samenhangend beleid op het niveau van KPOA en op het niveau van de individuele scholen. 
Dat vraagt een behoorlijke inspanning. 
 
In de komende planperiode gaat het om het aanwenden van alle expertise en het nemen van 
de eigen verantwoordelijkheid om dit ambitieuze plan op eigen niveau waar te maken, 
eigenaarschap wordt een kernbegrip in de organisatie. De motivatie bij de meeste 
medewerkers is hoog en dat geeft veel vertrouwen in een succesvolle periode. 
 
KPOA maakt een behoorlijke ontwikkelslag in de komende jaren. Zij blijft de ingezette koers 
nauwgezet volgen. En stuurt bij waar dat noodzakelijk is. In ieder geval vindt zij dat zij op de 
goede weg is.   
 
   


