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In december 2011 is het strategisch beleidsplan 2012-2016 Het kind  
voorop van stichting BOOR door het college van bestuur vastgesteld  
en toegezonden aan de gemeenteraad van Rotterdam. De maanden erna 
was BOOR regelmatig onderwerp van gesprek in deze gemeenteraad.  
De bedrijfsresultaten van verschillende jaren waren negatief en de bedrijfs-
voering bleek niet op orde. Gedurende deze onrustige periode heeft  
de gemeenteraad besloten om nog geen oordeel te vormen over het  
strategisch beleidsplan van BOOR. 

In juni 2012 besloot het college van burgemeester en wethouders een 
commissie Governance Openbaar Onderwijs in het leven te roepen om het 
gemeentebestuur te adviseren over de relatie tussen het gemeentebestuur 
en BOOR. Sinds de verzelfstandiging had noch de gemeente noch BOOR 
zich daar erg druk over gemaakt, maar door de financiële perikelen werd die 
vraag actueel. 

De commissie Governance Openbaar Onderwijs stelde zich als hoofdvraag: 
op welke manier kan de gemeente Rotterdam haar inhoudelijke verantwoor-
delijkheid voor het openbaar onderwijs vorm en inhoud geven, rekening 
houdend met de zelfstandige positie van het openbaar onderwijs? Aan deze 
vraag werden tien deelvragen gekoppeld. Aan de hand van deze deelvragen 
werden in totaal 26 aanbevelingen gedaan.

De conclusies en aanbevelingen van de commissie Governance Openbaar 
Onderwijs zijn voor het bestuur leidend bij het vormgeven en aangaan van 
verbeteringen. Op basis van de aanbevelingen is besloten het strategisch 
beleidsplan Het kind voorop aan te passen aan de nieuwe situatie binnen 

‘Het kind voorop’
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Inhoudsopgave

BOOR en de onderwerpen governance, scholengroepen, positie van de 
sector (voortgezet) speciaal onderwijs en bedrijfsvoering te herschrijven. 
De nieuwe versie van het strategisch beleidsplan is na instemming van de 
gemeenschappelijke medezeggenschapsraden op 19 december 2013 vast-
gesteld door de gemeenteraad van Rotterdam.

Honderden betrokkenen droegen hun steentje bij aan de invulling van dit 
plan; onder andere tijdens onze schoolbezoeken, op de Kickoff, de Dag van 
de schoolleiding, tijdens diner-pensants en via de enquête op intranet. Wij 
danken iedereen voor de vele tips, inzichten, waarschuwingen, aanvullingen 
en wijze woorden die op deze gelegenheden naar voren werden gebracht.

Wij spreken de verwachting uit dat alle scholen nauw betrokken zullen zijn 
bij de start en uitvoering van dit beleidsplan en wensen alle medewerkers 
veel inspiratie op weg naar succesvol openbaar onderwijs in Rotterdam, 
waarbij het kind voorop staat.

Rotterdam, juni 2013 

Namens de regiegroep van het BOOR Strategisch Beleidsplan 2013-2016,

Jan Rath,   Philip Geelkerken,

namens het college van bestuur  namens het algemeen bestuur
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SamenvattingSamenvatting

betrokkenen voor (culturele) dilemma’s stellen. Bij het omgaan hiermee maakt 

de school gebruik van de constructieve dialoog. Deze berust op nieuwsgierig-

heid, acceptatie van verschillen en bereidheid om met elkaar te werken aan een 

inspirerende samenleving in een veilig schoolklimaat. Respect is een belangrijk 

uitgangspunt voor ons onderwijs. 

ONDERWIJSKWALITEIT

De scholen gebruiken het BOOR Kwaliteitsprofiel voor het toetsen van de 

kwaliteit van hun onderwijs. Zij streven de indicatoren na, met inbegrip van de 

daarbij horende normen zoals die door elke sector zijn bepaald. Dat leidt tot 

beter onderwijs, waarbij opbrengstgericht werken, verhoging van onderwijs-

resultaten en het ontwikkelen van talenten van leerlingen voorop staan. Aan de 

hand van het BOOR Kwaliteitsprofiel, de ambities en de feitelijke scores voert 

het management een planning-en-controlcyclus uit. Basis voor kwalitatief goed 

onderwijs is de kwaliteit van de leerkracht. BOOR investeert in hun ontwikkeling 

om de kansen van de leerlingen te vergroten. 

PASSEND ONDERWIJS

Alle leerlingen krijgen een passend onderwijsprogramma. Leraren houden 

rekening met kennisniveau, leerstofachterstanden en gedragsaspecten. Zij gaan 

flexibel om met grootte en samenstelling van groepen of klassen en beschikken 

over de benodigde pedagogische en didactische kennis en competenties. Niet 

elke school hoeft alle leerlingen op te vangen. Scholen kunnen zich specialise-

ren in een bepaald onderwijsarrangement, ondersteund door speciaal (basis)

onderwijs, jeugdzorg en welzijn. Afspraken hierover worden gemaakt in regio-

nale samenwerkingsverbanden van regulier en speciaal onderwijs. Binnen eigen 

mogelijkheden streeft elke school naar de beste kwaliteit van begeleiding en 

(medische) zorg. BOOR maakt hiervoor de nodige middelen vrij in de vorm van 

kennis en deskundigheid.

ORGANISATIESTRUCTUUR EN -CULTUUR

De organisatie is zo ingericht dat de focus maximaal gericht is op verbetering 

van het onderwijs en de resultaten. Scholen concentreren zich volledig op het 

aanbieden van kwaliteitsonderwijs aan alle leerlingen met al hun onderwijs-

behoeften. Het bestuur en management zijn daarbij dienstbaar en faciliterend 

aan het primaire proces. Het is een lerende organisatie met een professionele 

cultuur.

FINANCIËN EN BEDRIJFSVOERING

Gezonde financiën en bedrijfsvoering vormen een belangrijke basis voor het 

behouden en verbeteren van de onderwijskwaliteit. De uitgaven zijn in lijn met de 

bekostiging. Er zijn stuur- en kengetallen om de juiste strategische afwegingen 

en keuzes te maken. 

GOVERNANCE

De aanbevelingen uit het adviesrapport Governance Openbaar Onderwijs over 

de relatie tussen de gemeente en BOOR vormen de grondslag voor het beleid 

van BOOR.

MISSIE

BOOR biedt kwaliteitsonderwijs voor kinderen in Rotterdam en omgeving. 

Onderwijs dat onderscheidend en innovatief is. Onderwijs vanuit het perspectief 

van het kind: maximale kansen biedend, talenten vergrotend en rekening  

houdend met kinderrechten. Onderwijs dat kinderen maakt tot volwassen 

wereldburgers die bijdragen aan een rechtvaardige samenleving.

VISIE

BOOR vindt onderwijsprestaties heel belangrijk en richt zich op de kwaliteit van 

het onderwijs. Het streven naar maximale resultaten voor basisvaardigheden 

gaat samen met het aanleren van competenties als samenwerken en organise-

ren. Voor dit onderwijs zijn ontwikkelingsgerichte professionals nodig. Zij leren 

zelf ook van en met elkaar: kennisdeling, intervisie en supervisie. Excellent 

leiderschap zorgt voor samenhang in het team, waardoor individuele professio-

nele kwaliteiten opbloeien.

IDENTITEIT EN KERNWAARDEN

Het onderwijs is gebaseerd op de menselijke waardigheid en de vrijheden van 

de Universele verklaring van de rechten van de mens en het Verdrag inzake 

de rechten van het kind. De scholen borgen zo goed mogelijk de rechten van 

kinderen in het onderwijs en in hun organisatie en zij toetsen hun leerlingen-

statuten en/of schoolregels aan deze rechten en de vermelde kernwaarden. 

Tegenover rechten staan ook plichten. Rechten kunnen immers alleen gedijen 

als leerlingen en hun ouders zelf ook verantwoordelijkheid voor deze waarden 

tonen. Daarom werken scholen bij aanmeldingen met een overeenkomst waarbij 

rechten en plichten van school, leerling en ouders zijn vastgelegd. Scholen 

moedigen actief democratisch burgerschap aan. Deelnemen en meedoen kan 



1.  Met een BOOR-modelovereenkomst, op basis van de tekst in  

dit plan, worden bij aanmelding en inschrijving van leerlingen  

rechten en plichten van school, leerling en ouders vastgelegd.

2.  Het professionaliseringsprogramma van alle scholen besteedt 

aandacht aan het aangaan van een constructieve dialoog en 

het omgaan met dilemma’s vanuit het perspectief van deel- 

nemen en meedoen in onze samenleving. De leerlingen  

worden hierbij betrokken.

3.  Alle scholen besteden in hun curriculum aandacht aan actief  

democratisch burgerschap. Het college van bestuur neemt  

het initiatief tot inspirerende kenniskringen op dat gebied.

4.  Scholen toetsen hun leerlingstatuten en/of schoolregels aan  

de (kern)waarden.

5.  Scholen bevorderen actief participatie van leerlingen, ouders  

en medewerkers bij het beleid en de organisatie.  

Voorbeelden: medezeggenschapsraad en leerlingenraad.

6.  Scholen borgen zo goed mogelijk de rechten van kinderen in 

het onderwijs en in de organisatie van de scholen. 

7. Alle scholen gebruiken het BOOR Kwaliteitsprofiel.

8.  De scholen streven de indicatoren na, inclusief de daarbij 

horende normen als bepaald door elke sector. Alle BOOR-

scholen presteren minimaal op het door de inspectie  

gewenste basisniveau.

9.  Medewerkers professionaliseren zich teneinde de kwaliteit van 

het onderwijs te optimaliseren en de talenten van  

leerlingen maximaal te ontplooien. 

 

Overzicht

10.   BOOR biedt, in samenwerking met de partners van de samen-

werkingsverbanden, alle leerlingen een passend  

onderwijsarrangement aan.

11.  Alle leerkrachten van BOOR beschikken over de nodige  

pedagogische en didactische kennis en competenties om pas-

send onderwijs te verzorgen.

12.  Er is een basisstructuur van voorzieningen en hulpmiddelen 

geformuleerd voor de leerlingbegeleiding waar elke school 

over beschikt.

13.  Alle BOOR-scholen hebben een ondersteuningsprofiel opge-

steld en hebben dit vastgelegd in het schoolplan of jaarplan.

14.  Alle aanwezige kennis en deskundigheid binnen BOOR,  

waarmee passend onderwijs ondersteund kan worden, is 

gebundeld en voor iedereen toegankelijk.

15.  De integrale verantwoordelijkheid is per sector geregeld en 

vastgelegd in management- en directiestatuten en functie-

beschrijvingen.

16.  Er start een programma voor leidinggevenden bij BOOR, met 

als belangrijkste thema’s dienend en inspirerend leiderschap, 

onderwijskundig en opbrengstgericht leiderschap, lerend 

organiseren en innovatie.

17.  Er functioneren sectoroverstijgende kenniskringen. Er zijn 

tevens adviesraden ingesteld van leerlingen, ouders en  

medewerkers. Hetzelfde geldt voor een adviesraad met  

vertegenwoordigers uit de maatschappelijke omgeving.

18.  Er is een team in het leven geroepen om innovaties voort-

durend op de (strategische) agenda te houden.

19.  De uitgaven worden in lijn gebracht met de bekostiging van 

het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

20.  Er zijn stuur- en kengetallen op basis waarvan de juiste  

afwegingen en keuzes gemaakt kunnen worden voor een 

gezonde bedrijfsvoering.

21.  Financiën (auditing, monitoring en control), besturingsmodel, 

cultuur en governance zijn ondergebracht in Het huis van plan-

ning en control.
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Stichting BOOR verzorgt het openbaar onderwijs in Rotterdam. BOOR heeft 

een zeer gevarieerd onderwijsaanbod, verdeeld over 85 scholen met (speciaal) 

basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs. Ruim 

4.000 enthousiaste leerkrachten geven er kwaliteitsonderwijs aan ongeveer 

30.000 leerlingen. 

Onze ambities voor de komende drie jaar zijn vastgelegd in dit strategisch 

beleidsplan. Het is een vervolg op het Strategische Beleidsplan 2008-2012 

Kwaliteitsonderwijs in een wereldstad en een herziening van het Strategisch 

Beleidsplan 2012-2016 Het kind voorop. Op basis van de aanbevelingen van 

de commissie Governance openbaar onderwijs onder leiding van Job Cohen is 

besloten het beleidsplan aan te passen aan de nieuwe situatie binnen BOOR. 

Voor het schrijven van dit plan spraken we met schoolleiders, medewerkers, 

leerlingen, ouders en externe betrokkenen. Zij gaven ons waardevolle tips en 

suggesties en wezen ons op knelpunten in hun werk.

Naast een beschrijving van onze missie en visie, kozen we voor de drie hoofd-

thema’s Identiteit en kernwaarden, Kwaliteitsprofiel en Passend onderwijs. Met 

identiteit en kernwaarden leggen we een stevig fundament voor het omgaan 

met culturele dilemma’s. Met kwaliteitsprofiel leggen we een basis voor  

onderwijskwaliteit volgens landelijke en BOOR-standaarden. Passend onderwijs 

sluit aan bij het nieuwe regeringsbeleid en begeleidt de scholen op weg naar 

onderwijs op maat voor elke leerling. Daarnaast wordt in organisatiestructuur en  

-cultuur ingegaan hoe wij in de organisatie de focus maximaal kunnen houden 

op de onderwijskwaliteit. Gezonde financiën en bedrijfsvoering vormen een 

belangrijke basis voor (het verbeteren van) de onderwijskwaliteit. Grondslag 
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Wij willen een onderwijsorganisatie zijn die het verschil maakt in een wereld-

stad als Rotterdam. We willen onderscheidend en innovatief zijn. Alles wat we 

doen, denken en communiceren vindt plaats vanuit het perspectief van het kind. 

BOOR is er om kansen voor leerlingen in Rotterdam en omgeving te vergroten. 

Om talenten van leerlingen in de meest brede zin te ontwikkelen, om ‘eruit te 

halen wat erin zit’. Dat is dus meer dan het verbeteren van de onderwijs- 

resultaten. Naast talentontwikkeling in de meest brede betekenis staan we voor 

de verdediging van de rechten van het kind. Kinderen hebben recht op een 

zorgzame samenleving die naar ze omkijkt, voor ze zorgt en optimale kansen 

biedt. 

We zijn er ook om kinderen te leren betrokken te zijn bij de wereld om hen heen. 

Te leren wat het is om een wereldburger te zijn, te leren dat verschillen tussen 

mensen juist kansen zijn en geen bedreigingen. Te leren welke bijdrage ze in 

de toekomst kunnen leveren aan een rechtvaardige samenleving. BOOR wil 

dit altijd doen in nauwe samenwerking met alle maatschappelijke partners die 

betrokken zijn bij de ontwikkeling van kinderen. 

Kortom, maximale talentontwikkeling, de weg vrijmaken voor participatie in een 

veelkleurige samenleving, het actief realiseren van kinderrechten en -plichten, 

leerlingen opleiden tot nieuwsgierige en betrokken mensen die gericht zijn 

op de toekomst, dat waren en blijven de kernwaarden van BOOR. Deze zijn 

richtinggevend voor het denken, doen en communiceren van alle medewerkers 

en leerlingen van BOOR. BOOR heeft graag wereldscholen, waarin verschillen 

tussen mensen worden gezien als kans en waarin dialoog en respect belang-

rijke waarden zijn.

Het gaat uitdrukkelijk om meer dan het maximaliseren van onderwijsresultaten. 

Het gaat ook om het welzijn en geluk van het kind, om brede vorming, om  

competenties als (leren) samenwerken, (leren) organiseren. Wil je kinderen echt 

laten groeien dan is er meer nodig dan het vergroten van kennis en vaardig-

heden. Onze scholen willen leerlingen ook in contact brengen met waarden 

en bijbehorende contexten. Het gaat daarbij om brede cultuuroverdracht en 

cultuuroriëntatie. Onze scholen gaan het gesprek aan over belangrijke waarden 

als respect en vertrouwen en zeker over onze kernwaarden. Het is een open 

proces waarin we met leerlingen (en medewerkers) in dialoog gaan om samen 

verder te komen. 

Als alles wat wij denken, doen en communiceren vanuit het perspectief van het 

kind plaatsvindt, is het duidelijk dat de ‘vindplaats’ van het kind, de school, de 

centrale positie bij ons inneemt. BOOR als organisatie is faciliterend, dienstbaar 

en ondersteunend aan het proces van ontwikkeling van leerlingen dat op de 

scholen plaatsvindt. De focus ligt op leerlingen en dus op scholen. 

voor het beleidsplan vormen de aanbevelingen rondom governance van de 

commissie Governance openbaar onderwijs.

Dit beleidsplan staat niet op zichzelf. Het is verbonden met het stedelijk en 

landelijk onderwijsbeleid. BOOR heeft zich nadrukkelijk verbonden met het 

Rotterdams Onderwijsbeleid 2011-2014, dat in gezamenlijkheid is vastgesteld 

door de gemeente Rotterdam en de Rotterdamse schoolbesturen. Wij werken 

intensief samen met partners in de stad. Ook vele interne notities hebben aan 

de bron gestaan van dit beleidsplan. Een selectie is opgenomen in het laatste 

hoofdstuk. 

Vanaf 2013 rollen wij dit strategisch beleidsplan uit en krijgt het handen en 

voeten in de vorm van een uitvoeringsprogramma. De gestelde doelen worden 

verder gespecificeerd en gefaseerd in de BOOR-jaarplannen. Om dit proces 

te continueren komt het uitvoeringsprogramma in handen van een project-

leider. Daarnaast is dit beleidsplan het kader voor de schoolplannen. Om het 

strategisch beleid te vertalen naar de school- of lessituatie, wordt er aandacht 

gegeven aan good & bad practices. Hierbij zullen verschillende communicatie-

middelen een rol spelen.

Dit strategisch beleidsplan is bedoeld voor direct betrokkenen, zoals mede-

werkers, leden van de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden, ouders, 

leerlingen, maatschappelijke partners en de gemeente Rotterdam. Het  

strategisch beleidsplan en andere beleidsstukken zijn terug te vinden op  

www.stichtingboor.nl. Reageren kan via info@stichtingboor.nl.

Inleiding
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Missie en visie

Aan leerlingen is vaak gevraagd wat zij nu onder kwaliteit van onderwijs  

verstaan. Kwaliteit is voor hen een leerkracht die optimistisch is, uitdaagt tot 

leren. Een leerkracht die de lat hoog legt, die de oprechte aandacht voor hen 

nooit verliest, die luistert en in gesprek gaat met de leerlingen. Leerkrachten 

die leerresultaten van leerlingen niet uitsluitend gebruiken om te selecteren, die 

leerresultaten vertalen in een uitnodiging aan leerlingen: ‘hoe kan ik je verder 

helpen?’ Een leerkracht die uitgaat van wat leerlingen kunnen - verschillen  

worden gezien, erkend en benut. 

Medewerkers van BOOR voldoen aan dit profiel. Ze zijn ambitieus, willen nieuwe 

vakkennis opdoen en zich ontwikkelen. Het zijn betrokken medewerkers die  

zich richten op de ontwikkeling van de talenten van elke leerling. Het zijn  

professionals die leiding geven aan het ontwikkelingsproces van leerlingen. Ze 

zijn ontwikkelingsgericht, leren zelf ook van en met elkaar. 

Er heerst een professionele cultuur op school, een lerende school in plaats van 

een ‘vergaderschool’. Er wordt kennis gedeeld - intervisie en supervisie zijn 

heel gangbaar. Medewerkers zijn in staat om te opereren vanuit de missie van 

BOOR. Er is ruimte voor leren, reflecteren en feedback. Zij kunnen verbinding 

maken tussen de kernwaarden en hun eigen waarden en drijfveren. Ze zijn in 

staat verbinding te maken met ouders en de omgeving van de school en ze 

staan met beide benen in de Rotterdamse samenleving. 

Wij zijn een organisatie waarin de focus ligt op kwaliteitsonderwijs. Alles wat 

wij denken, doen en communiceren is gericht op het vergroten van kansen voor 

leerlingen. De ‘helden’ van BOOR, de medewerkers op de scholen (onderwijs-

ondersteunend personeel, onderwijzend personeel, directie) worden daarom 

optimaal gefaciliteerd om onderwijsresultaten en welzijn van leerlingen te  

kunnen maximaliseren. BOOR investeert daarom nadrukkelijk in de kwaliteit 

van de medewerkers. Onze organisatie is dus faciliterend, ondersteunend en 

voorwaardenscheppend voor het ontwikkelingsproces van leerlingen dat op de 

scholen wordt vormgegeven. 

Leiderschap is van significante betekenis voor de leerprestaties en de  

ontwikkelingskansen van leerlingen. Dit betekent dat BOOR gaat investeren in 

leiderschap. Wij investeren in professionaliteit, in maximale inzetbaarheid en 

betrokkenheid - oftewel goed werkgeverschap. Het gaat erom dat onze mede-

werkers de juiste dingen goed blijven doen, nu en in de toekomst en met veel 

plezier! Daarmee bevorderen we een professionele cultuur die onderscheidend 

is van andere werkgevers in het onderwijs. Bij BOOR werken betekent werken in 

een veilige omgeving. Een omgeving waar je dilemma’s kan bespreken en waar  

fouten gemaakt kunnen worden. Leren en ontwikkelen staan immers centraal. 

Het is ook een omgeving waar je invloed hebt, waar je er toe doet.

Investeren in talentontwikkeling van medewerkers betekent ook investeren in de 

organisatiecultuur van BOOR. Het streven om te komen tot een professionele 

cultuur, maar ook het realiseren van een keten van vertrouwen, van de mede-

werker op school tot aan het bestuur en omgekeerd. Allen staan we vanuit onze 

Met het begrip school bedoelen we in de eerste plaats de leefgemeenschap 

van leerlingen, ouders en medewerkers. Maar het staat ook voor het fysieke 

schoolgebouw. Hoe ziet het ideale schoolgebouw van BOOR eruit? Leerlingen, 

ouders en medewerkers voelen zich er allereerst welkom en veilig, zowel fysiek 

als psychisch. Het is er schoon en ordelijk. De gebouwen zijn duurzaam en 

‘gezond’ en staan midden in de samenleving.

Onze schoolgebouwen zijn in gebruik van acht uur ’s ochtends tot acht uur  

’s avonds en soms ook in het weekend. Er is altijd veel te doen. Het onder-

komen is een uitdagende, inspirerende leeromgeving voor leerlingen, maar ook 

voor ouders en andere inwoners van de wijk. Het is een ontmoetingsplaats in de 

wijk, deelgemeente en stad voor iedereen die betrokken is bij de talentontwik-

keling van leerlingen. Het is een gebouw waar de metafoor ‘blijven en reizen’ 

voor gebruikt kan worden. Het is zo’n uitdagend, mooi en fijn gebouw dat je er 

altijd zou willen blijven. Maar anderzijds word je er zo in uitgedaagd dat het ook 

uitnodigt om verder te gaan, te reizen - naar een vervolgopleiding bijvoorbeeld.

In de kern is de school een leefgemeenschap van leerlingen, ouders, mede-

werkers en andere maatschappelijke partners - een uniek partnerschap - en 

een zorgzame omgeving die leerlingen kansen biedt, een plek waar ze recht op 

hebben. 
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Missie en visie Identiteit en  

kernwaarden

Met ons onderwijs willen wij rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid en betrokken-

heid overbrengen. Dat is belangrijk voor de toekomst van onze leerlingen. In het 

BOOR Strategisch Beleidsplan 2008-2012 beschreven we de identiteit en kern-

waarden van het Rotterdams openbaar onderwijs. In dit nieuwe plan houden 

we deze tegen het licht en scherpen ze aan. Daarbij gaan we specifiek in op de 

waarden die belangrijk zijn voor een cultureel diverse samenleving.

IDENTITEIT

De identiteit van ons onderwijs is gebaseerd op de Universele verklaring van 

de rechten van de mens en vooral het Verdrag inzake de rechten van het kind. 

We maken ons sterk voor maximale talentontwikkeling van elke leerling die 

aan onze zorg wordt toevertrouwd, ongeacht godsdienst of levensovertuiging, 

seksuele voorkeur, etniciteit, politieke overtuiging of welk ander onderscheid 

dan ook. Wij voeden onze leerlingen op tot een open opstelling ten opzichte van 

anderen en realiseren een klimaat waarin kinderen elkaar leren kennen, begrij-

pen en waarderen op basis van respect en vertrouwen.

Onze scholen maken de leerlingen bewust van deze rechten en nemen de 

verantwoordelijkheid voor de borging ervan. Maar tegenover rechten staan ook 

plichten. Rechten kunnen immers alleen gedijen als leerlingen en hun ouders 

zelf ook verantwoordelijkheid tonen voor deze kernwaarden. Dat betekent dat 

leerlingen hun bijdrage moeten leveren aan een positief en respectvol leer-

klimaat en dat ouders naast de verantwoordelijkheid voor een goede opvoeding 

en het welbevinden van hun kind, betrokken dienen te zijn bij de ontwikkeling 

van de talenten van hun kind op school.

KERNWAARDEN

1.    Maximale talentontplooïng

  Leerlingen worden aangespoord het maximale uit zichzelf te halen. De basis 

hiervoor wordt gelegd door effectief taal-, lees- en rekenonderwijs en onderwijs 

in sociale vaardigheden. 

2.  Actieve pluriformiteit

  Het openbaar onderwijs is toegankelijk voor iedereen. De identiteit en de  

kernwaarden van BOOR stellen grenzen aan het gedrag van de leerling en diens 

ouders. Kenmerkend voor het openbaar onderwijs is bijvoorbeeld het respect en 

de betrokkenheid ten opzichte van verschillende levensbeschouwingen en ove-

rige verschillen tussen mensen. Alle medewerkers van BOOR onderschrijven dit. 

missie en visie voor dezelfde uitdaging in Rotterdam, zij het vanuit verschillende 

verantwoordelijkheden. Vertrouwen krijgen geeft ruimte. Ruimte om op maat en 

dichtbij leerlingen hun ontwikkeling vorm te geven. Vertrouwen geeft ook ruimte 

voor innovatie. In de cirkel van vertrouwen is ook verantwoording achteraf een 

belangrijk onderdeel. Het gaat daarbij om vragen en bevragen en minder om 

afrekenen. Daarmee is de cirkel rond. 

Het is vanzelfsprekend dat er in zo’n cultuur minder ‘vergaderd’ wordt en meer 

‘geleerd’. De meerwaarde van BOOR zal ook zichtbaar worden in de kennis- 

platforms voor uitwisseling van good & bad practices en als inspiratie- 

bijeenkomsten. Waarderende audit zal een belangrijk instrument zijn. Naast de 

collegiale variant toetst een auditcommissie met experts scholen op kwaliteit. 

In het algemeen zullen kwaliteitsborging en kwaliteitsverbetering voorop staan. 

Behalve medewerkers betrekken we leerlingen, ouders en extern betrokkenen 

bij dit proces. Uitgangspunt is immers dat ons (strategisch) beleid interactief 

tot stand komt en dat er gebruik wordt gemaakt van alle kennis, kwaliteiten en 

vaardigheden die er zijn bij BOOR. We zullen gebruikmaken van adviesraden 

van leerlingen, ouders en medewerkers. Vertegenwoordigers uit de maatschap-

pelijke omgeving van onze scholen zullen ook adviseren. De raden zijn er niet 

alleen ter inspiratie voor het (strategisch) beleid, maar ook om voortdurend 

gezamenlijk te toetsen of ons denken, doen en communiceren zich nog steeds 

permanent richt op de talentontwikkeling van leerlingen.
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Onze scholen zijn ontmoetingsplaatsen voor volwassenen en kinderen in grote 

diversiteit. Zij hanteren de dialoog om van elkaar te leren - met erkenning van 

elkaars standpunten en respect voor de ander, voor het anders-zijn. Een dialoog 

berust op nieuwsgierigheid en op de acceptatie van verschillen en de bereid-

heid om met elkaar te werken aan een inspirerende samenleving in een veilig 

schoolklimaat.

Naast het gewone onderwijs zijn de programma’s van werkweken en/of meer-

daagse excursies gericht op gelijke ontplooïngskansen en op de volle ontwik-

keling van de persoonlijkheid van de leerling. Door leerlingen thuis te houden 

onthouden ouders hen die mogelijkheden en wijzen zij de sociale omgeving van 

hun kind af. Met name meisjes mogen van ouders niet of niet aan alles deel- 

nemen. De beroepskracht zoekt in dialoog met de ouders en met inlevings-

vermogen naar een respectvolle oplossing. Hij probeert te overtuigen en gaat 

pragmatisch en kritisch om met de argumenten die ouders aandragen. Zo valt 

er te praten over bijvoorbeeld voeding, seksegescheiden slapen en dergelijke 

zaken. De beroepskracht confronteert de ouders met de gevolgen van hun 

gedrag als zij alsnog besluiten hun kind thuis te houden of niet te laten deel-

nemen aan bepaalde activiteiten. 

PARTICIPATIE

Deelnemen en meedoen zijn in onze samenleving essentieel. Van niemand 

wordt gevraagd de eigen afkomst te verloochenen, dan ontneem je iemand zijn 

persoonlijke identiteit, maar alleen vasthouden aan de eigen cultuur kan ook 

niet. Participeren en blijven wie je bent, daar ligt de sleutel. 

Onze scholen bereiden leerlingen voor op participatie in een cultureel diverse 

samenleving. Zij begeleiden het proces van keuzes maken en het opbouwen 

van een eigen identiteit, zodat de leerlingen kunnen doorgroeien naar zelf- 

bewuste en participerende burgers. Leerlingen worden aangespoord het  

maximale uit zichzelf te halen. De basis hiervoor wordt gelegd door effectief 

taal-, lees- en rekenonderwijs en onderwijs in sociale vaardigheden. Het  

programma Beter Presteren van het Rotterdams Onderwijsbeleid sluit hierbij 

aan. Lessen rond sociale integratie en actief burgerschap zijn de opmaat voor 

het meedoen in de samenleving. 

Op onze scholen staat voorlichting over seksualiteit op het rooster. Sommige 

ouders zijn er op tegen, anderen vinden dat de voorlichting seksegescheiden 

moet gebeuren en weer anderen vinden dat het niet open genoeg kan  

gebeuren. Hoe gaan onze scholen hiermee om? Seksualiteit gaat iedereen  

aan en is een universeel item. Al onze leerlingen hebben recht op dezelfde 

inhoudelijke kennis op dit gebied. Het onthouden ervan tolereren we niet. Deze 

voorlichting is te belangrijk om genegeerd te worden. Bij de wijze waarop dit 

gebeurt houden onze leraren uiteraard rekening met mogelijk culturele gevoelig-

heden bij de leerlingen en hun ouders.

3.  Naleving van kinderrechten 

  De kinderrechten afkomstig uit het Verdrag voor de Rechten van het Kind,  

de Nederlandse grondwet en de Verklaring van de Rechten van de Mens zijn 

verankerd in de doelstellingen van BOOR. De scholen zijn erop gericht leerlingen 

hiervan bewust te maken.  

4.  Sterke binding met de samenleving

  Het openbaar onderwijs wil zich verbinden met de maatschappelijke omgeving 

waarin zij zich bevindt. Onze scholen zijn sterk gericht op hun omgeving, de wijk 

en de stad, en gedragen zich daarin als maatschappelijk ondernemer. Leerlingen 

ontwikkelen zich daardoor tot zelfbewuste en participerende burgers. 

5.  Nieuwsgierig, betrokken en toekomstgericht

  Leerlingen van BOOR worden opgeleid tot nieuwsgierige en betrokken mensen 

die zijn gericht op de toekomst. Deze nieuwsgierigheid en betrokkenheid strekt 

zich uit naar medeleerlingen maar ook naar de stad, het land, de wereld waarin  

zij leven en de ontwikkelingen die daarin plaatsvinden. 

RESPECT

Op onze scholen heerst een klimaat van respect voor de verschillen in levens-

overtuiging, godsdienst, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid. Dit respect 

geven én ontvangen alle medewerkers, alle leerlingen en hun ouders. Op basis 

van dit uitgangspunt kiezen ouders, leerlingen en medewerkers voor het open-

baar onderwijs. Die keuze is nooit vrijblijvend.

Respect is het uitgangspunt voor ons onderwijs. Ook bij het maken en naleven 

van afspraken over omgangsvormen, kledingvoorschriften en de wijze van  

communiceren. Hierbij baseert BOOR zich op de beginselen van onze  

democratische rechtsstaat, vastgelegd in de Nederlandse wetten.

Het tonen van respect - in woorden, gedrag en kleding - gaat over grenzen van 

religie en levensbeschouwing heen. Het gaat om respect binnen de kaders die 

in de Nederlandse samenleving gelden. Discriminerende opvattingen en uit-

sluiting worden dus niet getolereerd.

DIALOOG

In een dialoog hebben de deelnemers in gelijke mate de gelegenheid stand-

punten en gevoelens naar voren te brengen. Behalve verschillen kun je tijdens 

een dialoog ook gemeenschappelijke waarden ontdekken en vaststellen. Voor 

BOOR is het belangrijk dat de gesprekspartners zich bewust worden van een 

universele moraliteit, een gemeenschappelijk ‘geweten’ waaruit mensen putten 

om te beslissen wat goed en kwaad is. Een voorbeeld: behandel je mede-

mens zoals jij zélf behandeld zou willen worden. Deze leidraad wordt in de een 

of andere vorm aangetroffen in vrijwel elke religie en levensbeschouwing. 
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VRIJHEID EN VERANTWOORDELIJKHEID

Onze scholen spelen een belangrijke rol in de weg van een kind naar volwas-

senheid in een veelkleurige samenleving. Dat kind is erbij gebaat die wereld 

open, in vrijheid, tegemoet te kunnen treden. Wij verwachten van ouders die 

kiezen voor het openbaar onderwijs dat zij er ook zo over denken en zich  

daarmee conformeren aan de kernwaarden van BOOR.

Er is echter een gebied waar waarden vanuit thuis en vrijheden met elkaar 

in botsing kunnen komen. Godsdienstige en culturele normen werken soms 

belemmerend op fundamentele rechten als emancipatie en gelijkheid. Denk 

hierbij aan het door ouders onttrekken van hun kinderen aan de leerplicht en  

het opleggen van kledingvoorschriften die communicatie en integratie tegen-

houden.

Daarom wijzen onze scholen de ouders op de verantwoordelijkheid die de 

verworvenheid van vrijheid met zich meebrengt. Daar waar gedrag ten koste 

gaat van emanciperend burgerschap van hun kind of schade toebrengt aan 

de omgeving, schiet het ‘nemen’ van vrijheid door. In de opvoeding horen alle 

ouders deze verantwoordelijkheid aan hun kinderen over te brengen.

DOELSTELLINGEN

1.  Met een BOOR-modelovereenkomst, op basis van de tekst in dit plan, worden  

bij aanmelding en inschrijving van leerlingen rechten en plichten van school,  

leerling en ouders vastgelegd.

2.  Het professionaliseringsprogramma van alle scholen besteedt aandacht aan  

het aangaan van een constructieve dialoog en het omgaan met dilemma’s  

vanuit het perspectief van deelnemen en meedoen in onze samenleving.  

De leerlingen worden hierbij betrokken.

3.  Alle scholen besteden in hun curriculum aandacht aan actief democratisch  

burgerschap. Het college van bestuur neemt het initiatief tot inspirerende  

kenniskringen op dat gebied.

4.  Scholen toetsen hun leerlingstatuten en/of schoolregels aan de (kern)waarden.

5.    Scholen bevorderen actief participatie van leerlingen, ouders en medewerkers  

bij het beleid en de organisatie. Voorbeelden: medezeggenschapsraad en  

leerlingenraad.

6.   Scholen borgen zo goed mogelijk de rechten van kinderen in het onderwijs. 
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BOOR biedt kwaliteitsonderwijs voor kinderen in Rotterdam en omgeving.  

Deze missie doet direct de vraag rijzen naar het hoe en wat van het gewenste 

kwaliteitsonderwijs. Onze scholen zijn er om kansen voor leerlingen te  

vergroten. Om talenten van leerlingen in de meest brede zin te ontwikkelen 

en eruit te halen wat erin zit. Om dat goed te doen, stellen we ons vervolgens 

de, inmiddels klassieke, vragen als het gaat om kwaliteit: Doen we de goede 

dingen? Doen we die dingen goed? Hoe weten we dat? Hoe laten we dat aan 

anderen weten en hoe waarderen anderen dat? Om deze vragen op een goede 

manier te beantwoorden is het nodig dat:

• Er normen geformuleerd zijn waaraan kwaliteitsonderwijs moet voldoen.

• Er valide en betrouwbare meetinstrumenten zijn.

• We ons op de hoogte stellen van onderzoeksresultaten op dit gebied.

• We weten wat de beginsituatie van de school is.

•  We bij het stellen van doelen een goede inschatting van de verandercapaciteit 

van de school maken.

De basis voor kwalitatief goed onderwijs is de kwaliteit van de leerkracht.  

BOOR investeert in hun ontwikkeling, waardoor de kwaliteit van het onderwijs 

verbetert. Van algemeen bestuur tot leerkracht beschouwen we kwaliteit als 

vanzelfsprekend op onze scholen. Daar hoort bij dat de kwaliteit van het onder-

wijs en de kwaliteit van medewerkers op alle niveaus onderdeel van gesprekken 

is. Dat draagt bij aan kwaliteitsontwikkeling en bevordert kwaliteitsbesef onder 

de medewerkers. 

Onder kwaliteitsbeleid worden alle activiteiten verstaan die binnen BOOR 

ondernomen worden om de kwaliteit van het onderwijs te onderzoeken, te  

borgen of te verbeteren en openbaar te maken. Een onderdeel van het kwaliteits- 

beleid is het BOOR Kwaliteitsprofiel. Het BOOR Kwaliteitsprofiel is een  

dynamisch instrument dat het mogelijk maakt om periodiek en gestructureerd 

de dialoog te voeren over de kwaliteit van het onderwijs. Het draagt bij aan het 

stimuleren van een op leren gerichte cultuur. Beter onderwijs is het gevolg,  

met inbegrip van opbrengstgericht werken, verhoging van onderwijsresultaten 

en het ontwikkelen van talenten van leerlingen. Daarnaast bevordert het  

een sluitend aanbod van passend onderwijs en de ontwikkeling van een  

professionele cultuur – als elementen van kwaliteitsonderwijs. 

Het BOOR Kwaliteitsprofiel heeft een effectieve verbinding met het programma 

Beter Presteren van het Rotterdams Onderwijsbeleid en met het bestuurlijk 

akkoord tussen het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,  

de VO-Raad en de PO-Raad over de opbrengsteisen die het ministerie aan het 

primair en voortgezet onderwijs gaat stellen. Daarnaast ligt het kwaliteitsprofiel 

ten grondslag aan het toezichtkader van BOOR en de gemeente Rotterdam.

Onderwijs- 
kwaliteit

Het kwaliteitsprofiel berust onder andere op Vensters voor Verantwoording  

voor het voortgezet onderwijs en de in ontwikkeling zijnde Vensters voor  

Verantwoording voor het primair onderwijs. Dit landelijk instrument komt  

tegemoet aan de eisen van horizontale verantwoording. Dat betekent betrouw-

bare informatie verstrekken aan alle belanghebbenden bij de school. Daarnaast 

behoort het uitwisselen van goede praktijkvoorbeelden tot de mogelijkheden. 

Op basis van verschillende domeinen is een kwaliteitsprofiel voor BOOR  

geformuleerd. 

De basisset van Vensters voor Verantwoording bestaat uit vijf domeinen:  

algemeen, resultaten, onderwijsbeleid, kwaliteit en bedrijfsvoering. Daar voegen 

wij een zesde domein ‘BOOR’ aan toe. Hierin zijn BOOR-specifieke indicatoren 

als identiteit, rechten van het kind, taal- en rekenbeleid opgenomen. Aan dat 

deel van Vensters voor Verantwoording dat geschikt is om te gebruiken voor 

een kwaliteitsprofiel, zijn normen verbonden die op de sectoren zijn toe- 

gesneden en die rekening houden met verschillen in onderwijstype, schaal-

grootte en organisatie.

De indicatoren van het BOOR Kwaliteitsprofiel en de daarbij behorende normen, 

staan in het voortgezet onderwijs vertaald naar school- of locatieniveau in het 

jaarplan, in het primair onderwijs in het schoolplan en op bestuursniveau in het 

BOOR Jaarplan. Ze staan bovendien verantwoord in de jaarverslagen van de 

school tot en met bestuursniveau. Het management voert een planning-en-  

controlcyclus uit: college van bestuur met de rectoren en de bovenschools 

directeuren, en zij op hun beurt met de schooldirecteuren en de school- 

directeuren in hun eigen school. De indicatoren van het BOOR Kwaliteitsprofiel, 

de ambities en de feitelijke scores vormen de basis voor de gesprekken.

DOELSTELLINGEN

7. Alle scholen gebruiken het BOOR Kwaliteitsprofiel.

8.   De scholen streven de indicatoren na, inclusief de daarbij horende normen  

als bepaald door elke sector. Alle BOOR-scholen presteren minimaal op het door 

de inspectie gewenste basisniveau.

9.   Medewerkers professionaliseren zich teneinde de kwaliteit van het onderwijs  

te optimaliseren en de talenten van leerlingen maximaal te ontplooien. 
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Denken in kansen voor al onze leerlingen. Dat is het uitgangspunt op onze  

scholen de komende jaren. Daar zitten twee kanten aan: de voorwaarden  

creëren die het voor alle leerlingen mogelijk maken om hun kans te pakken en 

hun talent te ontwikkelen. Maar ook, passend bij de leeftijd, de verantwoorde-

lijkheid leren nemen om van die kansen gebruik te maken.

Passend onderwijs betekent maatwerk in het onderwijs bieden. Voor elke 

leerling onderwijs dat aansluit bij zijn of haar mogelijkheden en talenten. Voor 

leerlingen die vanwege een beperking extra ondersteuning nodig hebben, maar 

óók voor leerlingen die ruim boven het gemiddelde intelligentieniveau uitsteken. 

Schoolbesturen voor primair en voortgezet onderwijs krijgen per 1 augustus 

2014 een zorgplicht. Dit betekent dat een schoolbestuur wordt verplicht onder-

wijs aan te bieden dat zo goed mogelijk bij het kind past. De rugzak wordt  

afgeschaft. Een deel van het budget voor zorgleerlingen zal rechtstreeks naar 

de samenwerkende scholen gaan. Doel is om meer maatwerk te bieden aan 

leerlingen. Kennis en ervaring opgedaan in de sector (voortgezet) speciaal 

onderwijs wordt gedeeld met de andere sectoren. Dit vraagt om een andere 

inrichting van de organisatie, waarbij taken en rollen van medewerkers zullen 

veranderen.

Uitgangspunt is dat een kind zo dicht mogelijk bij huis passend onderwijs krijgt. 

Dat kan op de school van inschrijving zijn, op een andere school als daar de 

begeleiding van het kind beter georganiseerd kan worden, of op een school 

voor speciaal basisonderwijs of (voortgezet) speciaal onderwijs. Daarvoor gaan 

reguliere scholen, scholen voor speciaal basisonderwijs en scholen voor (voort-

gezet) speciaal onderwijs samenwerken in regionale samenwerkingsverbanden. 

Binnen een samenwerkingsverband wordt in overleg met de ouders uitgezocht 

welke school het beste tegemoet komt aan de onderwijsbehoefte van het kind.

De invoering van passend onderwijs stimuleert onze scholen om opnieuw te 

bekijken welke mogelijkheden er zijn om leerlingen met een diversiteit aan 

onderwijsbehoeftes te bieden wat zij nodig hebben. Dit kan niet los gezien 

worden van de context van de school en het feit dat er geen standaard te for-

muleren is waar de breedte en de diepte van deze extra begeleiding aan moet 

voldoen. Alle scholen stellen een ondersteuningsprofiel op, dat aangeeft welke 

ondersteuning een school kan bieden, eventueel met hulp van derden. Het vast-

gestelde aanbod van ondersteuning en het bijhorende onderwijsarrangement 

voldoet uiteraard aan de kwaliteitsnormen van het BOOR Kwaliteitsprofiel. 

 

In het samenwerkingsverband moet worden gezorgd voor een dekkend 

aanbod van onderwijsondersteuning. Het samenwerkingsverband legt dit 

vast in een ondersteuningsplan. BOOR heeft via de scholen voor speciaal 

onderwijs betrokkenheid bij veel samenwerkingsverbanden. We geven deze 

Passend  
onderwijs

    
Strategisch

Beleidsplan

Het kind voorop

  

samenwerking met andere schoolbesturen op constructieve en actieve wijze 

invulling. Teneinde de school te ondersteunen bij het wegnemen van sociaal-

emotionele belemmeringen bij leerlingen, is samenwerken met partners uit de 

jeugdzorg en de welzijnssector onontbeerlijk. Kinderen moeten zich immers 

tijdens de lestijd kunnen richten op het leren. Dat draagt bij aan een evenwich-

tige ontwikkeling.

Wanneer een leerling zich aanmeldt op een BOOR-school, beoordeelt de  

directie van de school of binnen de school een passend onderwijsaanbod 

gedaan kan worden. Is dat niet mogelijk dan benadert de directie een andere 

BOOR-school met de vraag of die aan de onderwijsbehoefte van die leerling 

tegemoet kan komen. Pas als geen enkele BOOR-school aan de onderwijs-

behoeften van die leerling tegemoet kan komen, wordt door het samenwerkings- 

verband het meest passende onderwijsaanbod gezocht. Deze procedure geldt 

ook voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeftes die op al op een BOOR-

school zitten.

Het onderwijs passend maken voor leerlingen is een proces dat zich vooral  

in de klas afspeelt. Het is dan ook belangrijk dat de leerkrachten in staat zijn  

het onderwijs zo te organiseren dat zij passend onderwijs kunnen geven aan 

groepen of klassen divers van grootte en samenstelling met betrekking tot 

cognitief niveau, leerstofachterstanden en gedragsaspecten. BOOR organiseert 

professionaliseringsprogramma’s voor het verder ontwikkelen van pedago-

gische en didactische kennis en competenties. Daarnaast is er op elke school 

een basisstructuur van voorzieningen en hulpmiddelen waar de leerkracht 

en leerlingbegeleiding op kan terugvallen. Er is heel veel deskundigheid op 

onderwijskundig, (ortho)didactisch en (ortho)pedagogisch gebied aanwezig bij 

de verschillende sectoren van BOOR. Gestructureerde samenwerking tussen de 

sectoren maakt deze deskundigheid toegankelijk voor betrokkenen. 
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Een specifieke onderwijsondersteuningsvraag van een leerling blijft niet beperkt 

tot één leerjaar, maar vereist van groep 1 tot en met 8 en van brugklas tot en 

met eindexamenklas op elkaar afgestemde invulling. Teamsamenwerking en 

samenwerking tussen de sectoren is hierbij cruciaal. Doorgaande leer- en  

ontwikkelingslijnen kunnen niet zonder goede, op vertrouwen gestoelde, 

teamsamenwerking. Klassen zijn dan geen eilanden meer in de school, maar 

schakels in een keten.

DOELSTELLINGEN

10.  BOOR biedt, in samenwerking met de partners van de samenwerkings- 

verbanden, alle leerlingen een passend onderwijsarrangement aan.

11.  Alle leerkrachten van BOOR beschikken over de nodige pedagogische en  

didactische kennis en competenties om passend onderwijs te verzorgen.

12.  Er is een basisstructuur van voorzieningen en hulpmiddelen geformuleerd voor  

de leerlingbegeleiding waar elke school over beschikt.

13.    Alle BOOR-scholen hebben een ondersteuningsprofiel opgesteld en hebben  

dit vastgelegd in het schoolplan of jaarplan.

14.   Alle aanwezige kennis en deskundigheid binnen BOOR, waarmee passend  

onderwijs ondersteund kan worden, is gebundeld en voor iedereen  

toegankelijk. 

Organisatie- 
structuur en-
cultuur

BOOR wil de komende jaren de focus maximaal houden op de verbetering van 

de kwaliteit van het onderwijs. BOOR zet het kind voorop. Dit betekent dat alle 

inspanningen moeten leiden tot de ideale situatie voor leerlingen en leraren in 

de groepen. Dit vraagt om een moderne vorm van leiderschap en een andere 

organisatiestructuur. 

Scholen moeten zich kunnen concentreren op het aanbieden van kwaliteits-

onderwijs aan alle leerlingen met al hun onderwijsbehoeften. Bestuur en 

management zijn daarbij dienstbaar en faciliterend aan het primaire proces. De 

verantwoordelijkheden liggen op schoolniveau, tenzij kwaliteit en doelmatigheid 

een hoger schaalniveau noodzakelijk maken. Dit betekent ook dat binnen een 

(grote) school verantwoordelijkheden inzake het primair proces zo laag mogelijk 

in de organisatie liggen, tenzij kwaliteit en doelmatigheid een hoger niveau 

noodzakelijk maken.

De integrale verantwoordelijkheid wordt per sector geregeld en vastgelegd in 

management- en directiestatuten en functiebeschrijvingen. Op schoolniveau  

is sprake van inspirerend leiderschap vanuit een integrale oriëntatie; een brede 

gerichtheid op diverse terreinen als onderwijs, personeel, financiën en facili-

teiten. Er wordt opbrengstgericht gestuurd op onderwijs en kwaliteit. De school 

is een professionele leergemeenschap. Gezamenlijk wordt het onderwijs vorm-

gegeven, uitgevoerd, geëvalueerd en bijgesteld. Dit alles op gestructureerde en 

planmatige wijze. Het fundament van de school bestaat uit de professionals in 

of voor de klas. 

Voor het optimaal kunnen functioneren van bestuur, management en scholen 

is een goede ondersteuningsstructuur noodzakelijk. Dit zal vorm krijgen in het 

verder inrichten van een breed servicebureau. 

In de organisatiestructuur wordt recht gedaan aan de verschillen tussen de drie 

onderwijssectoren. Elke sector heeft een eigen identiteit, karakter en cultuur 

en opereert binnen een eigen context. Er moet voldoende ruimte zijn om daar, 

vanuit maatschappelijk ondernemerschap, invulling aan te geven en de bestuur-

lijke inrichting moet daarop aangepast zijn. De overheidsmaatregelen in het 

kader van passend onderwijs vragen veranderingen van de sector (voortgezet) 

speciaal onderwijs en een intensievere samenwerking met de sectoren primair 

onderwijs en voortgezet onderwijs is noodzakelijk. 

Minstens zo belangrijk als de structuur is de cultuur. De verbeteracties vragen 

ook om een verandering in hoe er wordt gewerkt. De focus komt te liggen 

op een bestuurlijke cultuur van bescheidenheid; ondersteunend, faciliterend 
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en dienstbaar aan het onderwijs op de scholen. BOOR zal zich de komende 

periode verder ontwikkelen naar een lerende organisatie met een professionele 

cultuur. Dit betekent een open en lerende houding, werken volgens afspraak 

is afspraak, elkaar aanspreken, kwetsbaar durven opstellen, opbrengstgericht 

werken, verantwoordelijkheid nemen en verantwoording willen afleggen. Mede-

werkers voelen zich verantwoordelijk voor wat zij doen. Kennis wordt uitgewis-

seld in kennisplatforms. Behalve medewerkers betrekken we leerlingen, ouders 

en maatschappelijke partners. Deze adviesraden zijn er niet alleen ter inspiratie 

voor het (strategisch) beleid, maar ook om voortdurend gezamenlijk te toetsen 

of ons denken, doen en communiceren zich nog steeds permanent richt op de 

talentontwikkeling van leerlingen.

De bovenstaande uitgangspunten maken duidelijk dat het niet alleen om  

structuur gaat, maar ook om cultuur en werkwijzen. Het veranderproces  

binnen BOOR zal niet eenvoudig zijn; het vergt anders denken en anders doen 

en vooral het management zal met veranderingen te maken krijgen. In de sector 

voortgezet onderwijs zullen de veranderingen minder ingrijpend zijn, omdat voor 

een deel reeds gewerkt wordt volgens de nieuwe uitgangspunten. 

DOELSTELLINGEN

15.  De integrale verantwoordelijkheid is per sector geregeld en vastgelegd  

in management- en directiestatuten en functiebeschrijvingen. 

16.   Er start een programma voor leidinggevenden bij BOOR, met als belangrijkste 

thema’s dienend en inspirerend leiderschap, onderwijskundig en opbrengst-

gericht leiderschap, lerend organiseren en innovatie.

17.    Er functioneren sectoroverstijgende kenniskringen. Er zijn tevens adviesraden 

ingesteld van leerlingen, ouders en medewerkers. Hetzelfde geldt voor een 

adviesraad met vertegenwoordigers uit de maatschappelijke omgeving.

18.    Er is een team in het leven geroepen om innovaties voortdurend op  

de (strategische) agenda te houden. 
Financiën en  
bedrijfsvoering

Een gezonde bedrijfsvoering is een belangrijke basis voor het behouden en 

verbeteren van de onderwijskwaliteit. Niet alleen is het streven de uitgaven in 

lijn te brengen van de bekostiging van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap. Ook is het krijgen van inzicht in alle stuur- en kengetallen om de 

juiste strategische afwegingen en keuzes te maken een voorwaarde voor het 

voeren van een gezonde bedrijfsvoering. 

Om de gewenste situatie te bereiken wordt het college van bestuur uitgebreid 

met een lid die de portefeuille financiën en bedrijfsvoering op zich zal nemen. 

Daarnaast wordt het team Finance en control binnen BOOR Services opnieuw 

ingericht. Het team ondersteunt de directies en levert de informatie waarop de 

directies hun keuzes kunnen baseren.

DOELSTELLINGEN

19.  De uitgaven worden in lijn gebracht met de bekostiging van het ministerie  

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

20.   Er zijn stuur- en kengetallen op basis waarvan de juiste afwegingen en keuzes 

gemaakt kunnen worden voor een gezonde bedrijfsvoering.

21.   Financiën (auditing, monitoring en control), besturingsmodel, cultuur en  

governance zijn ondergebracht in Het huis van planning en control. 



30 31
   

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam 

heeft op 22 juni 2012 de commissie Governance Openbaar Onderwijs onder 

leiding van Job Cohen ingesteld om advies uit te brengen over de relatie tussen 

de gemeente en BOOR. Aanleiding voor het uitbrengen van het advies waren de 

bevindingen van de evaluatie van BOOR door Bisnez Management in maart van 

2012. De belangrijkste conclusie was dat het algemeen bestuur van BOOR haar 

toezichthoudende rol onvoldoende had uitgeoefend. Voor het college waren de 

uitkomsten van het rapport aanleiding om de commissie opdracht te geven om 

tot een advies te komen over de relatie tussen de gemeente en BOOR en over 

de interne organisatie van BOOR. De commissie startte begin juli 2012 haar 

werkzaamheden en heeft deze half september 2012 afgerond.

Het adviesrapport Het bijzondere karakter van het openbaar onderwijs gewaar-

deerd en verankerd is op 28 september 2012 gepresenteerd en bevat 26 aanbe-

velingen. Deze vormen de grondslag voor het strategisch beleidsplan en zullen 

in dit tijdsbestek uitgevoerd worden. Aanbeveling 22 wordt ook onderschreven, 

maar gezien de financiële situatie van BOOR is er een lid van het college van 

bestuur aangenomen die zich volledig richt op de financiën en bedrijfsvoering.

AANBEVELINGEN

8.1 Torn niet aan de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs.

8.2   Handhaaf huidige structuur met een algemeen bestuur en een college van 

bestuur, omdat op deze wijze de gemeenteraad de bevoegdheid behoudt om de 

begroting en de jaarrekening van BOOR goed te keuren. In het raad van toezicht-

model, dat anders de voorkeur van de commissie zou hebben gehad, is dat niet 

mogelijk. De commissie pleit voor een wetswijziging die het mogelijk maakt dat 

ook in het raad van toezicht-model het goedkeuringsrecht van begroting en jaar-

rekening bij de gemeente(raad) kan liggen.

8.3  Verhelder de relatie tussen gemeentebestuur en bestuur van BOOR.

8.4  Verbeter de interne structuur en cultuur van BOOR.

8.5   Voer als gemeenteraad jaarlijks een gesprek over de wezenskenmerken van  

het openbaar onderwijs (algemene toegankelijkheid en levensbeschouwelijke 

pluriformiteit) met het algemeen bestuur, dat zich kan laten bijstaan door de  

voorzitter van het college van bestuur. De bespreking van het jaarverslag is 

daartoe natuurlijk een uitgelezen moment. In het jaarverslag moet ook worden 

opgenomen hoe de wezenskenmerken geborgd worden. Concrete handvatten 

voor dit gesprek, bijvoorbeeld in de vorm van een toetsingskader, worden de 

gemeenteraad in de statuten niet geboden. 

8.6   De door de Commissie Don geformuleerde normen voor het financieel beheer  

van onderwijsinstellingen moeten uitgangspunt zijn bij het toezicht (zowel extern 

als intern). Aanvullend hieraan kan de gemeente eigen normen opstellen, maar 

deze moeten niet strijdig zijn aan die van de commissie Don.
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8.7   Houd als gemeenteraad in de eerste plaats toezicht op de uitoefening van het 

interne toezicht, in dit geval door het algemeen bestuur op het college van 

bestuur. In de verhouding tot de gemeenteraad, het in de gemeente bevoegde 

orgaan, betekent het dat het algemeen bestuur de gesprekspartner is van de 

gemeenteraad. Het algemeen bestuur kan daarin worden bijgestaan door de 

voorzitter van het college van bestuur.

8.8   Stel voor het algemeen bestuur competentieprofielen op, zodat het algemeen 

bestuur competenties bezit op het gebied van financiën, huisvesting, personeels-

beleid en onderwijs.

8.9   Breng BOOR bestuurlijk onder bij de wethouder onderwijs, BOOR kan niet  

worden beschouwd als een deelneming. Voor de financiële aspecten is  

betrokkenheid van de wethouder financiën en de desbetreffende ambtelijke 

medewerkers wel noodzakelijk.

8.10   Introduceer binnen de gemeentelijke organisatie een accounthouder, die hoog 

in de hiërarchie gepositioneerd wordt. Alle informatie over het functioneren van 

BOOR moet hier worden gebundeld. De accounthouder dient een proactieve rol 

te vervullen, direct toegang te hebben tot management/bestuur van de stichting 

en de bevoegdheid te hebben om direct aan de wethouder en eventueel raad te 

rapporteren. 

8.11   Geef de medezeggenschap binnen BOOR volwaardig inhoud. Zowel op school 

niveau als op bestuursniveau, waarbij de medezeggenschapsrechten de  

verantwoordelijkheden van bestuur en management volgen. Daarbij hoort van-

zelfsprekend ook een actieve aanwezigheid van het college van bestuur bij de 

desbetreffende gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Het college van 

bestuur kan deze verantwoordelijkheid niet overdragen aan het midden- 

management. Volwaardige medezeggenschap versterkt de bestuurlijke betrok-

kenheid van leerlingen, ouders en personeel en draagt zo bij aan de legitimatie 

van het schoolbestuur.

8.12   Laat BOOR in de werving, opleiding en ondersteuning van de medezeggen-

schapsraden investeren. BOOR moet accuraat zijn in het naleven van de 

medezeggenschapsrechten en bijbehorende termijnen. De betrokkenheid van 

de medezeggenschapsraden moet niet beperkt blijven tot die onderwerpen die 

onderworpen zijn aan een instemmings- of adviesrecht. Betrek de medezeggen-

schapsraden vroegtijdig in de beleidsontwikkeling.

8.13   Zie ouders als partners in het onderwijs van hun kinderen en laat aan alle scholen 

daarvoor een schoolspecifiek beleid ontwikkelen.

8.14   Veranker de school in de wijk en geef zo inhoud aan de horizontale  

verantwoording.

8.15   Pas het subsidiariteitsbeginsel toe op het onderwijs binnen BOOR. Verantwoor-

delijkheden liggen op het schoolniveau, tenzij kwaliteit en doelmatigheid aanwijs-

baar een hoger schaalniveau noodzakelijk maken.

8.16   Beperk de taakstelling van het bovenschools management tot de noodzakelijke 

coördinatietaken. De commissie heeft kennis genomen van de voorstellen van de 

rectoren en de bovenschoolse managers om in zowel het primair als het voort-

gezet onderwijs te komen tot scholengroepen met meer verantwoordelijkheden 

en een bijbehorende ondersteuning. De commissie wijst op het gevaar dat hier-

mee materieel meerdere schoolbesturen ontstaan, teveel verantwoordelijkheden  

Governance

worden ontnomen aan de scholen en iedere scholengroep het wiel uitvindt of 

geen gebruik maakt van de schaalvoordelen van het geheel van BOOR.

8.17   Doe recht aan de verschillen tussen de onderwijssectoren. Dat komt de mense-

lijke maat ten goede. De drie onderwijssectoren binnen BOOR hebben een eigen 

identiteit, karakter en cultuur. De bestuurlijke inrichting van BOOR moet daar 

recht aan doen. Bijvoorbeeld in de portefeuilleverdeling van het college van 

bestuur, die niet strijdig behoeft te zijn met de integrale verantwoordelijkheid 

van het college van bestuur voor het geheel. Door een heldere verantwoordelijk-

heidsverdeling kan ook het directe contact tussen het college van bestuur en de 

scholen worden verbeterd en zo de afstand tussen het bestuur en de werkvloer 

worden verkleind.

8.18   Implementeer de Codes ‘Goed Bestuur’ die voor de brancheorganisaties zijn 

opgenomen. BOOR heeft deze als lid van de PO- en VO-raad onderschreven.

8.19   Leg de rollen, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het college van 

bestuur en het algemeen bestuur vast in statuten en bestuursreglement. Immers 

het algemeen bestuur treedt in wezen op als een raad van toezicht, terwijl het  

college van bestuur de dagelijkse leiding heeft.

8.20   Werk de informatie- en verantwoordingsverplichting tussen algemeen bestuur 

(interne toezichthouder) en de gemeenteraad bij reglement nader uit om duidelijk-

heid te krijgen over welke punten en op basis van welke kaders toezicht wordt 

gehouden.

8.21   Stel ten behoeve van het algemeen bestuur als adviesorgaan voor de financiële 

onderwerpen een auditcommissie in. Hierin kunnen naast enkele leden van het 

algemeen bestuur ook externe financiële deskundigen zitting nemen. Neem in 

de het bestuursreglement op hoe werving en selectie en het beoordelen van 

het functioneren van de leden van bestuur is geregeld. Stel voor het college van 

bestuur een driemanschap in met de volgende portefeuilles: voortgezet onder-

wijs, primair onderwijs, speciaal onderwijs/voorgezet speciaal onderwijs, relatie-

management, financiën, HRM en huisvesting.

8.22   Combineer de portefeuille financiën met een inhoudelijke portefeuille, om alle 

leden van het college van bestuur voeling te laten houden met de onderwijs- 

praktijk. 

8.23   Laat het college van bestuur de relatie met de onderwijspraktijk actief onder-

houden, ook buiten de lijnen van de medezeggenschapsorganen.

8.24   Creëer binnen BOOR een cultuur van afspraak is afspraak, elkaar aanspreken, 

collegiale intervisie, openheid en kwetsbaarheid en checks and balances op alle 

niveaus. Geef als college van bestuur en management hierin het goede voor-

beeld. Investeer daartoe in training en coaching.

8.25   Evalueer een jaar na invoering van de voorstellen van de commissie op welke 

wijze de adviezen geïmplementeerd zijn en monitor het proces.

8.26   Creëer een bestuurs- en managementcultuur van bescheidenheid en eenvoud. 

Wees dienstbaar aan het primaire proces in de school. 
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Bronnen

Een selectie van geraadpleegde bronnen: 

Adviesrapport 
Het bijzondere karakter van het openbaar onderwijs gewaardeerd en verankerd 

gepresenteerd. 

Commissie Governance openbaar onderwijs, 2012 

www.boorbestuur.nl/commissiecohen 

Evaluatie BOOR Academie
BOOR, 2011

Evaluatierapport BOOR 
Bisnez management, 2011 

Jaarplan 2012 
BOOR, 2012 

www.boorbestuur.nl/jaarplan

Programma Beter Presteren
Gemeente Rotterdam en de Rotterdamse schoolbesturen, januari 2011

www.onderwijsbeleid010.nl/beterpresteren 

Programma Aanval op uitval
Gemeente Rotterdam en de Rotterdamse schoolbesturen, juni 2011

www.onderwijsbeleid010.nl/aanvalopuitval

Programmaplan Talentontwikkeling
Opbrengstgericht werken met talenten 2009-2013 

BOOR, AWBR en ASG, mei 2010 

www.boorbestuur.nl/talentontwikkeling 

Projectplan Levon for all 
Op weg naar levensbeschouwelijk onderwijs voor alle leerlingen 

BOOR, 2010 

Referentiekader Passend Onderwijs 
PO-Raad, VO-Raad, AOC Raad, MBO Raad, januari 2013

Strategische Beleidsplan 2012-2016 
Het kind voorop 

BOOR, 2012 

www.boorbestuur.nl/strategischbeleidsplan

Bronnen

Strategisch human resource management beleidsplan 2010-2014 
Mensenwerk 

BOOR, 2010 

Toezichtkader 
BOOR en gemeente Rotterdam, 2013 

www.boorbestuur.nl/toezichtkader

Verbeterplan Anders denken, anders doen 
BOOR, 2012
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