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1. Voorwoord  
Het beleidsplan ‘Koers en kansen’ voor de komende jaren houdt het midden tussen een 
strategisch beleidsplan en een koersplan. We zullen de komende jaren scherp aan de wind 
zeilen. Het was Admiraal De Ruijter die de klassieke aanvalsstrategie bij een vlootgevecht 
losliet en op de andere partij afvoer met de waarschuwing naar zijn eigen schippers: ‘klaar om 
te wenden’. Dit laatste wordt in de hedendaagse bedrijfsvoering aangeduid met de Engelse 
term ‘agility’.  
 
Wendbaarheid (‘agility’) is het vermogen je oneindig aan te passen zonder te veranderen. Dit 
is vooral belangrijk juist met het oog op onze grondslag. Telkens weer vragen ontwikkelingen 
in de maatschappij andere antwoorden, maar de grondslag blijft onveranderlijk. Ook op het 
gebied van huisvesting, onderwijs, personeel etc. moeten we wendbaar zijn. CNS Putten moet 
een organisatie worden met een ingebouwde capaciteit om te schuiven, te draaien of zich aan 
te passen aan veranderende omstandigheden zonder dat haar wezen verandert.  
Vanuit deze grondhouding is het beleidsplan ‘Koers en kansen’ voor de periode tot en met 
2022 geschreven. Dit houdt in dat er sprake is van een 3-jarig plan. Dit is echter nodig, omdat 
we een inhaalslag moeten maken en er een nieuw plan moet liggen voordat de scholen in 
2023 starten met hun nieuwe cyclus voor de schoolplannen 2023-2027. 
 
Dit strategisch beleidsplan bouwt voort op het vorige beleidsplan en is in nauwe samenwerking 
tussen toezichthouders, bestuurders en schoolleiders tot stand gekomen. Het beschrijft het 
eigene van CNS Putten en haar scholen, maakt de balans op medio 2019-2020 en blikt vooruit: 
welke (strategische) vraagstukken dienen zich aan en hoe speelt CNS Putten hierop in? Dit 
strategisch beleidsplan is door middel van co-creatie tot stand gekomen. De basis is gelegd 
door de toezichthoudende bestuurders, de uitvoerende bestuurders en de schoolleiders.  
 
Het beleidsplan wil informeren, zodat iedereen die werkt en betrokken is bij CNS Putten weet 
welke koers CNS Putten de komende jaren voor ogen heeft en welke concrete doelen men wil 
behalen, zodat we samen kunnen nadenken welke acties in de komende drie jaar nodig zijn. 
Voor de jaren die in de tabellen zijn opgenomen, moeten kalenderjaren worden gelezen en 
geen cursusjaren, omdat er richting Raad van Toezicht en de algemene ledenvergadering over 
kalenderjaren in het jaarverslag verantwoording wordt afgelegd.  
Dit beleidsplan wil ook motiveren, zodat iedereen die werkt en betrokken is bij CNS Putten met 
hoofd, hart en handen wil werken aan de realisatie van deze doelen. Het beleidsplan geeft 
daarnaast de mogelijkheid dat we kunnen verifiëren, zodat iedereen die werkt en betrokken is 
bij CNS Putten elkaar kan aanspreken op het feit of we nog op een goede manier met de juiste 
dingen bezig zijn. 
 
 
 
 
Putten, oktober 2020 
 
Jan-Gijsbert van den Brandhof  Chris van der Velden   
     
____________________________  ____________________________   
 
 
Voorzitter Raad Van Toezicht  College van Bestuur     
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2. Kernwaarden en leidende uitgangspunten 

Grondslag: 
 
Al ruim een eeuw lang wordt er christelijk onderwijs gegeven in en om Putten. De grondslag 

of basis waarop dit onderwijs is gefundeerd, is in al die jaren niet veranderd: de Bijbel en de 

gereformeerde belijdenisgeschriften waren en zijn richtinggevend. Wat in het verleden heel 

belangrijk voor de scholen was, is dat ook in 2020. CNS Putten is een organisatie met een 

christelijke identiteit. De christelijke grondslag is vastgelegd in de statuten en uitgewerkt in een 

identiteitsnota. De kern van de identiteit is dat alle normen en waarden die ons denken en 

handelen bepalen, ontleend zijn aan de Bijbel als het hoogst gezaghebbend boek, uitgelegd 

en toegepast binnen de kaders van de gereformeerde belijdenisgeschriften. 

Identiteit: 
 

CNS Putten is een organisatie met een christelijke identiteit. De christelijke grondslag is 

vastgelegd in de statuten en uitgewerkt in een identiteitsnota. De kern van de identiteit is dat 

alle normen en waarden die ons denken en handelen bepalen, ontleend zijn aan de Bijbel als 

het hoogst gezaghebbend boek, uitgelegd en toegepast binnen de kaders van de 

gereformeerde belijdenisgeschriften. 

Missie en visie: 

 
CNS Putten staat voor: 

• scholen waar de christelijke identiteit al ons gedrag, handelen en keuzes doortrekt. 
De liefde tot God en - vanuit die liefde tot God - de liefde tot elkaar stempelt onze 
omgang met elkaar en de sfeer binnen onze scholen.  

• het opvoeden en vormen van onze kinderen vanuit de liefde van Christus. We 
dragen bij aan de ontwikkeling van de persoonlijkheid van elke leerling, 
vanzelfsprekend in samenwerking met de ouders en de omgeving waarin het kind 
opgroeit. We waarderen het unieke van ieder kind, zowel sociaal emotioneel als 
cognitief, en sluiten hier zoveel als mogelijk is op aan. We spannen ons in om onze 
leerlingen voor te bereiden op het vervolgonderwijs en het functioneren in de 
samenleving van de 21e eeuw. We hopen en bidden dat zij Christus gaan volgen 
en vanuit een levende relatie met Hem het leven in gaan.  

• het verzorgen van goed, passend onderwijs. Vakbekwame leerkrachten zien het 
kind en zijn/haar gaven en talenten en sluiten hier zo goed mogelijk op aan door 
een gedifferentieerde manier van werken, binnen de gemeenschap van een groep. 
Het onderwijs is in overeenstemming met (de ontwikkelingen van) deze tijd en sluit 
aan bij dat wat leerlingen moeten kennen en kunnen.  

• het zorgdragen voor een veilige omgeving. Veiligheid is een basisvoorwaarde om 
te kunnen ontwikkelen als kind en als volwassene. Iedere leerling en medewerker 
weet zich welkom en ervaart dat er fouten gemaakt mogen worden. De cultuur 
binnen onze scholen is open en betrokken.  

• de brede ontwikkeling van haar leerlingen en medewerkers. Talentontwikkeling 
binnen CNS Putten richt zich op hoofd (cognitie, kennis), hart (persoonsvorming) 
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en handen (toepassen van kennis en vaardigheden, aandacht voor de ‘doeners’ 
onder onze leerlingen).  

Ambitie: 
 
In het samen doordenken en ontwikkelen van strategisch beleid voor de periode 2020-2022 
hebben we uitgebreid stilgestaan bij de vraag waar CNS Putten de komende jaren voor gaat. 
Bij het doordenken van de visie voor de komende jaren hebben we natuurlijk gekeken naar 
onze grondslag en missie (waar staan we voor?). Alles wat we de komende jaren hopen te 
doen, zal ons dichter moeten brengen bij onze missie. Ook hebben we de huidige situatie in 
ogenschouw genomen en goed nagedacht over dat wat er de komende jaren op ons afkomt. 
Met al deze input op het netvlies hebben we nagedacht over dat waar we de komende jaren 
voor gaan. We hebben dit beschreven in enkele streefbeelden: schetsen van de situatie in 
2022, zoals we deze als gewenst en nastrevenswaardig voor ons zien en waar we ons de 
komende jaren naar toe willen bewegen. 
 
Het is de ambitie van de vereniging om de komende jaren een professionele organisatie te zijn 
op zowel onderwijskundig, pedagogisch als maatschappelijk terrein. De vereniging wil zich 
profileren als een organisatie die goed onderwijs biedt aan haar leerlingen waarbij scholen de 
ruimte krijgen om op een gebied naar keuze te excelleren. Dat kan zijn op het gebied van zorg, 
inclusief onderwijs, diversiteit van het onderwijsaanbod, huisvesting, schaalgrootte enz., enz. 
We behoeven immers niet ziek te zijn om beter te worden. 
 
Verbeteren, vernieuwen en innovatie is noodzakelijk. Als we bewust of onbewust vergeten te 
kijken naar concurrenten buiten onze groep en alleen oog hebben voor datgene wat zich in 
‘onze’ wereld bevindt, worden strategische kaders oogkleppen, relaties worden boeien, 
waarden worden dogma’s en processen worden routine. (De Ruijter et al., 2017, p. 33-34)  
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3. Strategische positie 

 
Algemeen 
Dit strategisch beleidsplan vormt de schakel tussen het vorige beleidsplan en de komende 
jaren. In de ontwikkeling van dit strategisch beleidsplan voor de periode 2020-2022 hebben 
we dan ook de balans opgemaakt. Onderdeel daarvan is een externe analyse: wat komt er op 
ons af? Hoe doen we het met elkaar? En welke strategische vraagstukken liggen voor ons?  
 
Wat komt er de komende jaren op CNS Putten af? 
De context rondom de school is permanent in beweging. We vinden het van belang 
gezamenlijk en in rust te zoeken naar een vaste koers voor CNS Putten. In haar strategisch 
beleid is het van belang deze ontwikkelingen in en om CNS Putten te kennen om ook passend 
strategisch beleid te kunnen beschrijven.  
 
We zien de volgende ontwikkelingen als impactrijk voor CNS Putten en haar beleid voor de 
komende jaren: 
 

• Het vasthouden, bewaken en uitbouwen van de kwaliteit van het onderwijs; 

• Het - op sommige plekken in Putten - krimpende leerlingenaantal; 

• Het voldoen aan de Code Goed Bestuur; 

• Toenemende behoefte aan differentiatie/doelgroepgerichte benadering; 

• Huisvestingsvraagstukken in relatie tot een relatief groot aantal gebouwen ten opzichte 
van het aantal leerlingen; 

• Spanning op de arbeidsmarkt; 

• Spanning tussen bekostiging en behoefte aan meer of meer gespecialiseerd personeel.  

 
Hoe doen we het? 
In de afgelopen maanden zijn enkele SWOT-analyses gemaakt. Deze zijn als bijlage1 bij dit 
document te vinden. Met elkaar hebben we de SWOT teruggebracht tot enkele 
aandachtspunten voor de komende jaren: 

• CNS Putten wil - met een duidelijke focus en gezamenlijke koers - doelgerichter aan het 
werk; 

• CNS Putten wil komen tot maximale duidelijkheid over de taken en verantwoordelijkheden 
die bij de verschillende functies horen; 

• CNS Putten heeft veel potentie en expertise. Deze aanwezige expertise wordt nog niet 
optimaal ingezet. We willen de kansen in het kennen en benutten van de aanwezige 
expertise en het leren met en van elkaar uitbouwen; 

• CNS Putten biedt onderwijs aan dat degelijk is. De komende jaren willen we investeren in 
het komen tot meer eigentijds onderwijs, waarbij de onderwijsinhouden gespiegeld worden 
aan onze waarden en normen;  

• CNS Putten is werkgever van een groot aantal betrokken medewerkers. Als werkgever zet 
CNS Putten zich de komende jaren in voor het vinden, binden en boeien van medewerkers.  

• CNS Putten erkent het grote belang van goede leidinggevenden. Verder groei en 
ontwikkeling is nodig, ook wat betreft verantwoordelijkheden van de leidinggevenden 
binnen de vereniging. 

 
1 Zie bijlage 2 
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• CNS Putten is een organisatie met een gezonde bedrijfsvoering en een sluitende 
begroting.  

 
Waar liggen de strategische vraagstukken? 
Naast het opstellen en bespreken van een SWOT zijn ook de strategische vraagstukken die 
voorliggen benoemd: 

• Hoe geven we in de toekomst invulling aan de verantwoordelijkheden centraal en 
decentraal? Oftewel: op bestuurs- en schoolniveau? 

• Hoe geven we invulling aan ons onderwijsconcept in klassenpraktijk? 

• Hoe gaan we om met de profilering van scholen binnen CNS Putten? 

• Zijn we vooral resultaatgericht in ons onderwijs? Of juist ontwikkelingsgericht? 

• Hoe geven we in 2020 en verder invulling aan onze identiteit in de praktijk van elke dag? 

• Hoe ontwikkelen en organiseren we professionalisering en ontwikkeling binnen CNS 
Putten? 

• Hoe geven we in de komende jaren onze onderwijshuisvesting vorm, kijkend naar ons 
onderwijsaanbod, de schoolgrootte en de profilering van onze scholen? 

• Hoe geven we de recent gekozen besturingsfilosofie invulling? Hoe geven we de 
governance toekomstgericht vorm? 

• Hoe betrekken we in de toekomst ouders bij de school(ontwikkeling) en bij de ontwikkeling 
van hun kind(eren)? 

• Hoe worden we de komende jaren een topwerkgever in een tijd van schaarste op de 
arbeidsmarkt? 

• Hoe vergroten we het synergievoordeel binnen CNS Putten?  
 

Bovenstaande strategische vraagstukken zullen we in ons beleid en de ontwikkeling ervan de 
komende jaren een plek geven. 
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4. Doelstellingen periode 2020-2022 
 

Op basis van de bovenstaande informatie maakt CNS Putten de volgende strategische keuzen 
en verwoordt deze in streefbeelden. De toelichting volgt per keuze. 

Identiteit 
Streefbeeld 1:   
In de scholen van CNS Putten en op het stafbureau is de Bijbel zichtbaar aanwezig en leidraad 
en uitgangspunt voor ons handelen.  
 
Streefbeeld 2:   
We blijven samen met ouders werken aan eenduidigheid en betrouwbaarheid in het uitdragen 
en voorleven van een bijbelgetrouw geestelijk klimaat, omdat dit de ontwikkeling van onze 
leerlingen ten goede komt.   
 
Onderwijs 
Streefbeeld 3:   
Van sterk programmagericht onderwijs naar meer ontwikkelingsgericht onderwijs, waarbij 
leerdoelen leidend zijn en minder de methode.   
 
Streefbeeld 4:   
Zo thuisnabij mogelijk onderwijs is onze insteek.  
 
Streefbeeld 5:   
We willen eigentijds onderwijs bieden en zo de leerlingen adequaat toebereiden op hun 
toekomst. 
 
Personeel 
Streefbeeld 6:   
Medewerkers zijn geen nummer binnen CNS Putten, maar gewaardeerde medewerkers. 
 
Financieel/huisvesting 
Streefbeeld 7:   
Onze middelen maximaal inzetten ten behoeve van onze leerlingen en hun onderwijs en 
ontwikkeling. 
 
Streefbeeld 8:  
Duurzame bedrijfsvoering. 
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Toelichting per streefbeeld 

 
Identiteit 
Streefbeeld 1:   
In de scholen van CNS Putten en op het stafbureau is de Bijbel zichtbaar aanwezig en 
leidraad en uitgangspunt voor ons handelen. 
 
Trend 
De grote culturele veranderingen hebben hun weerslag op de onderwijsvisie. De vraag dringt 
zich op of het christelijk onderwijs niet te kritiekloos is meegegaan in de op moderne 
pedagogische inzichten gebaseerde vernieuwingen. Levensstijlen en theologische inkleuring 
van de christelijke kerk mondiaal zijn veel diverser dan de lokale kerken. De vraag naar de 
legitimiteit van de lokale kerk(en) en school dringt zich meer en meer op bij ouders en kinderen. 
Dit alles heeft gevolgen voor loyaliteit aan de school/vereniging en aan de kerk waartoe men 
behoort. Christelijk onderwijs is dus niet seculier onderwijs plus een aantal specifiek christelijke 
noties, maar het is een ander concept. (Vlastuin, 2019, p. 16, 22 en 45) 

Wat staat CNS Putten te doen als we streefbeeld 1 willen realiseren?   
 
In de scholen van CNS Putten en op het stafbureau is de Bijbel zichtbaar aanwezig en leidraad 
en uitgangspunt voor ons handelen. Ons gedrag en handelen, maar evengoed onze keuzes 
in het onderwijsaanbod worden erdoor bepaald. Onze leerlingen en medewerkers ervaren de 
liefde tot elkaar. Samen hebben we God lief en dienen we Hem. Dit dienen van God is levend 
en aansprekend.  

Onze leerlingen wijzen we de weg: we wijzen hen op Jezus als Zaligmaker en we brengen ze 
Bijbelse waarden en normen bij. We staan immers nu en straks in dienst van het Koninkrijk 
van God. Onze leerkrachten zijn identificatiefiguren en gaan de leerlingen voor in het leven als 
christen en het kennis laten nemen van Christus. 

Uitgangspunt 
Christelijk onderwijs houdt voor ons in dat Christus centraal staat in ons onderwijs. De 
oriëntatie op de levende Christus brengt ook een katholiek besef met zich mee. Het besef dat 
er slechts één Christus is en dat er in Hem een geweldige volheid is, maakt ons zuinig op het 
begrip ‘christen’, omdat hierin de identiteit van Christus tot uitdrukking wordt gebracht. 
(Vlastuin, 2019, p. 49)  

Beleidslijn 
Door de eeuwen heen is de boodschap van Gods Woord vanuit diverse standpunten 
geïnterpreteerd. Ook binnen onze achterban zijn er vandaag de dag interpretatieverschillen, 
die soms leiden tot minder herkenning en erkenning naar elkaar. CNS Putten wil die situatie 
overstijgen door elkaar toe- en aan te spreken vanuit de Bijbel en de gereformeerde 
belijdenisgeschriften die richtinggevend waren, zijn en blijven. Wat in het verleden heel 
belangrijk voor de scholen was, is dat ook in 2020.   

Gelovige toezichthouders, bestuur, directie, personeel, ouders en leerlingen delen niet 
individualistisch in het geloof, maar samen met de heiligen van alle tijden en plaatsen delen zij 
in deze katholieke volheid in Christus. Het venster op deze volheid overstijgt de verschillen en 
geeft een kader om van elkaar te leren. De blik op het ene lichaam van Christus van alle tijden 
helpt ons om boven onze kleine verschillen uit te stijgen. De noodzaak van dit besef krijgt de 
komende jaren sterk de aandacht en moet resulteren in een gedragen visie op Christelijk 
onderwijs bij CNS Putten. 
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Coherente activiteiten 
• Organiseren van een themabijeenkomst waarbij de kerken worden uitgenodigd, 

zodat op het niveau van kerkbestuur en/of voorgangers met elkaar van gedachten 
kan worden gewisseld. 

• Uitwerken van een gedragen visie op Christelijk onderwijs. 

Streefbeeld 2:  
We blijven samen met ouders werken aan eenduidigheid en betrouwbaarheid in het uitdragen 
en voorleven van een bijbelgetrouw geestelijk klimaat, omdat dit de ontwikkeling van onze 
leerlingen ten goede komt. 
 
Trend  
(zie hiervoor onder streefbeeld 1) 

Uitgangspunt 
Samen met de ouders/verzorgers van onze leerlingen werken we aan bovenstaande ambitie. 
We beseffen dat we dit niet alleen kunnen, maar de ouders als partners hard nodig hebben. 
We blijven werken aan eenduidigheid en betrouwbaarheid in het uitdragen en voorleven van 
een bijbelgetrouw geestelijk klimaat, thuis en op school, omdat dit de ontwikkeling van onze 
leerlingen ten goede komt. 

CNS Putten is de grootste schoolvereniging in Putten. Dat schept verwachtingen. We nemen 
onze verantwoordelijkheid in het lokale onderwijsbeleid zoals dat binnen de gemeente Putten 
vorm krijgt. Vanzelfsprekend doen we dat ook in de Uddelse samenleving waar onze Prins 
Willem Alexanderschool een centrale rol speelt in het dorp.   
 
Beleidslijn 
Om de ambities uit dit strategisch beleidsplan de komende drie jaar waar te kunnen maken, 
willen we groeien en vanwege deze ambitie staan we open voor samenwerking met andere 
scholen/schoolbesturen. CNS Putten is hierin een betrouwbare en coöperatieve partner. 
 
Coherente activiteiten 

• Eenduidigheid en betrouwbaarheid in het uitdragen en voorleven van een 
bijbelgetrouw geestelijk klimaat.  

• Een open houding naar samenwerking met andere scholen/organisaties. 

 
Onderwijs 
Streefbeeld 3:   
Van sterk programmagericht onderwijs naar meer ontwikkelingsgericht onderwijs, waarbij 
leerdoelen leidend zijn en minder de methode.  
 
Trend 
“We leven niet in een tijdperk van verandering maar in een verandering van tijdperk,” zegt 
hoogleraar transitiekunde Jan Rotmans. Onze leerlingen, ouders en gelieerde organisaties 
weten ’s morgens soms meer van wat er afspeelt in de wereld dan de juf of meester voor de 
klas. Kennis over onderwijs, resultaten en trends is niet meer voorbehouden aan leerkrachten, 
directie en bestuur. 

In tegenstelling tot vrijwel alle andere landen presteren leerlingen in Nederland steeds iets 
minder dan vroeger. Daling en stagnatie zijn ook te zien in landelijke studies naar prestaties 
van basisschoolleerlingen in taal, rekenen, cultuureducatie, natuur en techniek en 
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bewegingsonderwijs. Vooral toptalent ontwikkelt zich minder. Maar de laatste twee jaar zien 
we ook steeds meer leerlingen van de basisschool komen die onvoldoende goed kunnen 
lezen. (Ministerie van Onderwijs, 2018) Dit zijn zorgen die we serieus moeten nemen. Is 
‘voldoende’ dan goed? Ja, zeggen wij. Maar we willen niet ontkennen dat er scholen binnen 
de organisatie zijn die op bepaalde onderdelen net die stap verder willen gaan dan ‘voldoende’. 
Zij willen op onderdeel uitblinken, omdat het goed is voor de kinderen die aan hen zijn 
toevertrouwd.  

CNS Putten staat voor kwalitatief goed onderwijs 

Vaak wordt goed onderwijs gelijkgesteld aan onderwijs dat functioneel is voor buiten het 
onderwijs geformuleerde doelen en wensen. Ook veel van de zogenaamde ‘educaties’ - zoals 
milieueducatie, burgerschapseducatie - verraden een functionele benadering. Dit soort 
educaties leggen maatschappelijke problemen op het bordje van de school. Ook de 
veelgebruikte taal van onderwijsopbrengsten en opbrengstgericht werken laat een 
vergelijkbare functionele insteek zien. We moeten met het badwater ook niet het kind 
weggooien en hier dus zeker iets aan doen, maar er is meer. Biesta schrijft: “Simpel gezegd 
gaat het om de vraag of de school - en ruimer: het onderwijs - wellicht ook zelf ergens voor 
zou moeten staan en ook zelf een bepaald belang te verdedigen en te verzorgen zou hebben.”  
(Biesta, 2015, p. 3) Als we het kind willen opvoeden voor een pluriforme maatschappij, dan 
moeten we beseffen dat er geen sprake is van consensus, maar pluriformiteit impliceert 
conflict. Daarmee wordt volgens Mollenhauer ook direct zichtbaar dat de idee dat een 
samenleving slechts zou kunnen bestaan op basis van een waardenconsensus een 
ideologische voorstelling van de samenleving is die in belangrijke mate op gespannen voet 
staat met de idee van de samenleving als democratische samenleving (Mollenhauer, 1977, 
pp. 30-31). Bij een visie op goed onderwijs dient het startpunt altijd te liggen bij het 
uitgangspunt dat daarvoor in een democratische samenleving verschillende opvattingen 
bestaan. Pas dan kan aandacht worden besteed aan de vraag op welke wijze de kwaliteit van 
specifieke onderwijspraktijken zichtbaar zou kunnen worden gemaakt. Onderwijs en 
opvoeding die gericht zijn op een volwassen in-de-wereld-zijn verschijnen daarmee niet als 
processen die gericht zijn op de ontwikkeling van alle talenten en vermogens van het kind. 
Meer precies gezegd gaat het hier om het bevragen van de wensen en verlangens van het 
kind vanuit de vraag welke van die wensen en verlangens wenselijk zijn, zowel voor het 
bestaan van het kind zelf als voor het leven met anderen (het vraagstuk van de democratie) 
op een planeet die beperkte mogelijkheden heeft om aan alle verlangens te voldoen (het 
vraagstuk van de ecologie). Het gaat hier niet om het onderdrukken van wensen en 
verlangens, maar om het omvormen van feitelijke wensen en verlangens tot wensen en 
verlangens die leven en samenleven mogelijk maken. Als het in opvoeding en onderwijs gaat 
om het mogelijk maken van volwassen in-de-wereld-zijn, dan verschijnen opvoeding en 
onderwijs daarmee zelf ook als processen van weerstand bieden, met name weerstand bieden 
aan onvolwassen wensen en verlangens van het kind, maar ook het kind te helpen om 
weerstand te bieden aan zulke verlangens. 

Wat de verlangens betreft, gaat het er hierbij vooral om de logica van de ‘klant is koning’ te 
doorbreken. En wat de verwachtingen betreft, gaat het er hierbij vooral om de idee dat het 
onderwijs als een ‘perfecte machine’ zou kunnen functioneren terug te wijzen. Op die manier 
kan het onderwijs dus ook de democratie blijven bevragen op haar eigen (on)volwassenheid 
en daarmee ook een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van de democratie zelf. Wat 
betekent dit ten slotte voor de school? De school, zo zouden we kunnen zeggen, is een 
oefenplaats voor volwassenheid. Daarmee komt een heel andere reden voor het bestaan van 
de school in beeld dan een louter functionalistische - de school als functie of instrument. Ook 
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verschijnt de school daarmee op een nieuwe manier als een cruciale institutie voor iedere 
samenleving die democratisch wil zijn. (Biesta, 2015) 

Goed onderwijs begint bij kundige, betrokken leerkrachten. Onze medewerkers zijn 
gemotiveerd, ervaren, goed geschoold en de leerkrachten kennen elke leerling. We hebben 
aandacht voor het kind en zorgen dat elk kind zich optimaal ontwikkelt. Het team kijkt echt naar 
de mogelijkheden en leerbehoeften van ieder kind en sluit daarop aan. Wij willen kwaliteit en 
zorg bieden aan alle kinderen. Kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, begeleiden we 
in de groep en zo nodig buiten de klas. Leerlingen die meer aankunnen, bieden we verrijking 
en verdieping. We geven structuur en duidelijkheid en dit wordt door kinderen als prettig en 
veilig ervaren. Vanuit het goede zicht op de ontwikkeling van kinderen geven we hun ook 
uitdaging als zij dat nodig hebben. Dit voorkomt dat kinderen zich gaan vervelen of gaan 
onderpresteren.  

Sociologisch is er veel aandacht voor burgerschap. De vraag is of de overheid niet een al te 
ambitieuze doelstelling op het bordje van de school heeft gelegd. Er spreekt uit het beleid de 
impliciete verwachting dat burgerschapsopvoeding op school zal bijdragen aan de vorming 
van democratische gezinde optredende burgers. Opvoeding en onderwijs ‘maken’ geen 
democraten en bieden geen garanties voor de instandhouding van de democratie (Biesta & 
Warrink, 2016, pp. 139-166). 

Het nieuwe modewoord in het emancipatiedossier luidt ‘genderdiversiteit’. Dat is een breed 
begrip en moet uiteindelijk leiden tot een samenleving waarin verschillen tussen man en vrouw 
en stereotypen die daarbij horen niet meer voorkomen. Minister Van Engelshoven (D66) 
schreef in haar nota Principes in praktijk: “Door stereotypering tegen te gaan, wil het kabinet 
de vrijheid vergroten van iedereen: mannen en vrouwen, meiden en jongens, en mensen die 
zich niet in een hokje laten vatten. Hiermee stimuleren we ook gelijke behandeling en 
verkleinen we maatschappelijke problemen zoals pesten, ongelijke verdeling van arbeid en 
zorg, lhbti-fobie en geweld in afhankelijkheidsrelaties.” Esther van Fenema schrijft: “Het 
doorgeschoten maakbaarheidsdenken heeft nu ook haar pijlen op onze geslachtelijkheid 
gericht. In de genderideologie, die sekse problematiseert, worden traditionele opvattingen van 
sekse opgevat als onderdrukkend. Net zoals de hele werkelijkheid, zijn mannelijkheid en 
vrouwelijkheid in deze opvatting sociaal geconstrueerd en kunnen ze, naar postmoderne snit, 
‘gedeconstrueerd’ worden.” (Vroegindeweij, 2019) 

Beleidslijn 
Ons onderwijs is in ontwikkeling. Ook in de periode waarvoor dit strategisch beleidsplan is 
geschreven. We hebben drie belangrijke thema’s gekozen die we de komende drie jaar binnen 
de school centraal stellen in onze ontwikkelingen, te weten: brede vorming en ontwikkeling; 
persoonsvorming en burgerschap; toekomstgericht en innovatief onderwijs. Elke school zal 
hier - ook kijkend naar de context van de school - verdere invulling aan geven. 

Wat staat CNS Putten te doen als we streefbeeld 2 willen realiseren?  

1. Brede vorming en ontwikkeling 

Ons onderwijs richt zich op de brede vorming en ontwikkeling van onze leerlingen. We kijken 
naar onze leerlingen en kennen onze leerlingen als unieke schepselen van God, met 
uiteenlopende gaven en talenten. We hebben een goede balans gevonden tussen het 
waarderen en het tot ontwikkeling brengen van gaven en talenten met het hoofd (cognitie, 
kennis), hart (persoonsvorming) en handen (toepassen van kennis en vaardigheden, aandacht 
voor de ‘doeners’ onder onze leerlingen). 
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Er worden basisvaardigheden aangeleerd op het gebied van taal, lezen en rekenen, zo veel 
mogelijk aansluitend op de mogelijkheden van elke leerling.  

Het vakmanschap en de deskundigheid van de man of vrouw voor de klas ontwikkelt zich de 
komende drie jaar mee met de ambities uit dit streefbeeld. 

Concreet houdt dit in: 

De onderwijsresultaten laten nog weleens een fluctuerend beeld zien. Hierdoor is de 
voorspelbaarheid van de uiteindelijke eindtoetsresultaten onbetrouwbaar. Een betere analyse 
van resultaten is daarvoor evident, zodanig dat leerlingen een ononderbroken ontwikkeling 
kunnen doorlopen. Verbeteren van passende zorg en het onderwijsaanbod voor leerlingen met 
een eigen leerlijn op hun niveau. 

Het bestuur en de directie komen met toetsbare doelen en stellen eigen en gedifferentieerde 
kwaliteitscriteria of -normen op. Bovendien zal het bestuur gestructureerde gesprekken met 
de teams voeren over deze eigen kwaliteitscriteria en de scholen bezoeken om zicht op de 
onderwijskwaliteit te versterken. Juist deze eigen kwaliteitscriteria kunnen de schooleigen 
ambitie helder maken. Hiermee kunnen we onze focus ook juist verleggen van alleen 
functionaliteit naar institutie voor iedere samenleving die democratisch wil zijn. 
Toezichthouders, bestuur en directie gaan de komende drie jaar nadenken over een visie met 
een goede balans tussen de bovengenoemde bestaanswaarden. 

2. Persoonsvorming en burgerschap 

Op onze scholen leren we onze leerlingen ook hoe ze met elkaar en met anderen om moeten 
gaan. De klas en school is een samenleving in het klein. Allerlei vaardigheden, zoals het leren 
samenwerken, conflicten op lossen, het dienen van de ander, verantwoordelijkheid nemen, 
zijn daarbij van belang.  

Maar ons onderwijsdoel is niet bereikt als het persoonsvormende aspect ontbreekt. We 
kennen onze leerlingen, we zien hen echt. We helpen hen zichzelf te ontdekken, we 
bevorderen hun zelfstandigheid, het zelfvertrouwen en weerbaarheid. Dat doen we in een 
veilige setting. Onze leerlingen voelen zich eigenaar van hun eigen leerproces en ontwikkeling.  

Wat betreft onze visie op “Christelijk burgerschap” worden we geholpen door seculiere 
onderzoekers en hun rapporten. Berding schrijft: “De school moet niet door de ‘overheid’ 
worden aangesproken op en verantwoordelijk worden gemaakt voor een taak die zij absoluut 
niet kan waarmaken. Het is de overheid en niet de school die verantwoordelijk is voor en 
aanspreekbaar is op het continueren van de democratie. Dat is geen taak van of voor de 
school. Zij kan een democratisch tekort niet op eigen kracht wegwerken.” (Berding & Pols, 
2018, p. 313) 

3. Toekomstgericht en innovatief onderwijs 

Wij realiseren ons goed dat we onze leerlingen voorbereiden op een 21e-eeuwse samenleving 
die hen en ons voor heel nieuwe uitdagingen stelt. Ons onderwijs bereidt hen hierop voor. 
Onze leerlingen leren vaardigheden die ze nodig hebben om over tien tot twintig jaar als 
burgers van de 21e eeuw en van het Koninkrijk van God te kunnen functioneren. Ze leren 
vaardigheden om te kunnen samenwerken, kennen zichzelf, durven feedback te vragen en te 
geven, zijn ICT-wijs en -vaardig, zijn in staat om (verantwoord) met informatie om te gaan. 
Kortom: onze leerlingen bezitten 21e-eeuwse vaardigheden.  
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Om leerlingen goed op de toekomst te kunnen voorbereiden, bezinnen we ons op ons 
onderwijsconcept. We willen met elkaar een beweging maken van sterk programmagericht 
onderwijs naar meer ontwikkelingsgericht onderwijs, waarbij leerdoelen leidend zijn en minder 
de methode. 

Digitalisering gaat over de noodzaak en het nut van processen automatiseren. Het mes moet 
en kan aan twee kanten snijden. Automatisering moet een hefboom zijn om efficiency te 
realiseren. (Pijl e.a., 2017) Als CNS Putten vinden we dit niet de verantwoordelijkheid van 
alleen de ICT-ers; het is ieders verantwoordelijkheid. Het bestuur van CNS Putten wil juist op 
die plaatsen in onderwijsleerproces digitalisering inzetten om ruimte en tijd vrij te maken voor 
leerkrachten om op cruciale momenten van het leerproces te kunnen investeren in de 
leerkracht-leerling dialoog.  

Succes 
Deze keuze is een succes als er aan het einde van deze drie jaar een gedeelde visie is op 
goed onderwijs binnen CNS Putten. Binnen de kaders van dit strategisch beleidsplan heeft 
iedere school een eigen profiel ontwikkeld. Hiermee ontstaat meer reliëf, zowel 
onderwijskundig als bijvoorbeeld op het gebied van passend onderwijs. We houden de 
mogelijkheid open om scholen samen te voegen of op te heffen als gevolg van een combinatie 
van profilering en doelmatige inrichting van de scholen. 

Coherente activiteiten  
• Toename voorspelbaarheid van de uiteindelijke eindtoetsresultaten. 
• Het bestuur en directie komen met toetsbare doelen en stellen eigen en 

gedifferentieerde kwaliteitscriteria of normen op. Te denken valt aan: minimaal 
leerrendement op de diverse onderdelen als taal, rekenen, lezen, zowel op 
individueel als groepsniveau. 

• Het bestuur voert gestructureerde gesprekken met de teams over deze eigen 
kwaliteitscriteria en bezoekt de scholen om zicht op de onderwijskwaliteit te 
versterken. Kleine scholen worden niet alleen gezien als dure onderhoudspost, 
maar als kans voor sterk leerlingcentrisch onderwijs.  

• Digitalisering inzetten om ruimte en tijd vrij te maken voor leerkrachten om op 
cruciale momenten van het leerproces te kunnen investeren in de leerkracht-
leerling dialoog. 

 
Streefbeeld 4:   
Zo thuisnabij mogelijk onderwijs is onze insteek.  
 
Trend 
In verschillende regio’s in Nederland daalt het aantal inwoners en daarmee het aantal 
leerlingen. In 2019 zitten er bijvoorbeeld 150.000 leerlingen minder op de basisschool dan in 
2012. Dat betekent voor het primair onderwijs een verlies van 12.000 arbeidsplaatsen en van 
€500 miljoen aan middelen. Daardoor wordt het moeilijker scholen in stand te houden en komt 
de kwaliteit onder druk te staan. Het aantal basisscholen dat de deuren moet sluiten, ligt al 
enkele jaren boven de 100 per jaar. Schoolbesturen zijn primair verantwoordelijk voor de 
kwaliteit van het onderwijs op haar scholen. Schoolbesturen hebben echter een bredere -
maatschappelijke - verantwoordelijkheid waar het gaat om een goede bereikbaarheid en dus 
goede spreiding van een divers onderwijsaanbod (PO-Raad, z.d.) 

Ook CNS Putten ontkomt niet aan deze trend:  
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Bron: Jaarverslag 2019 CNS Putten  

In Putten geldt een instandhoudingsnorm van 742 leerlingen. De bekostiging van scholen 
onder de opheffingsnorm wordt niet direct gestaakt, maar pas nadat het leerlingenaantal drie 
achtereenvolgende jaren onder de opheffingsnorm zit. 

Naast de demografische aspecten speelt in Putten ook een rol dat niet meer alle ouders uit de 
in de Raad van Toezicht participerende kerken automatisch voor CNS Putten kiezen. Een deel 
van de achterban herkent zich niet meer helemaal in het identiteitsprofiel van de organisatie. 
Er vindt daardoor een trek richting Ermelo plaats. 

Wat is het antwoord op bovenstaande ontwikkeling van de CNS Putten? 

Het antwoord van CNS Putten is in lijn met de verantwoordelijkheid die de PO-raad ons 
toeschrijft: “een goede bereikbaarheid en dus goede spreiding van een divers 
onderwijsaanbod.” 

De scholen van CNS Putten staan verspreid over het dorp en de buitengebieden, inclusief de 
school in Uddel. Zo thuisnabij mogelijk onderwijs is onze insteek. Tegelijkertijd zien we scholen 
groeien en andere scholen krimpen. Dat vraagt om een langetermijnstrategie. Die is er voor 
elke school binnen CNS Putten.  

De kwetsbaarheid van CNS Putten door relatief weinig volume in leerlingenaantal is (creatief) 
opgelost door vormen van samenwerking en strategische allianties. Op deze manier kan de 
nodige ondersteuning en support vanuit het stafbureau geboden worden zonder dat dit ten 
koste gaat van het onderwijs aan de leerlingen.  

Bovenstaande mag niet ten koste van spreiding gaan. CNS Putten wil de scholen, gespreid 
over Putten, behouden. Hoe? 

 
2 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 25 september 2017, nr. 
DUO/OND/ODS-2017/12398 M, houdende aanpassing van de stichtings- en opheffingsnormen voor het 
basisonderwijs in 2018 (Regeling aanpassing van de stichtings- en opheffingsnormen voor het basisonderwijs in 
2018) 
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Publiciteit 
Onbekend maakt onbemind. Ook in een gemeente als Putten is het van belang om van de 
CNS Putten te laten horen. Eigentijds presenteren van de scholen in de media hoort daarbij. 
Deze presentatie kan beter. Te denken valt aan een kennismakingsfilmpje op de website, 
presentatie in de lokale nieuwsbladen, meedoen met activiteiten in Putten waar de pers bij 
aanwezig is. Een aantal zaken gebeurt intussen, maar het kan structureler en zichtbaarder. 
Hoewel sommige mensen er misschien niet bij stilstaan dat sociale media ook educatieve 
waarde kan hebben, zijn sociale netwerken krachtige middelen om mensen op de been te 
krijgen. Misschien zijn we te bescheiden… Opvallend genoeg is de ‘bedrijfstrots’ bij 
bestuurders, schoolleiders, docenten en onderwijsondersteunend personeel doorgaans groot, 
groter dan bij veel bedrijven! Er speelt kennelijk iets anders: het gevoel dat je het niet kunt 
maken om jezelf als school op de borst te kloppen.( Essenza, Hoe verkoop je je school”, z.d.)  

Binding en identiteit  
Als we naar de behoefte van ouders in Putten kijken, dan komt uit de SWOT-analyse naar 
voren dat zij nabijheid, sfeer, identiteit belangrijk vinden. Nabijheid staat bovenaan. Dit is al 
een belangrijke reden om goede spreiding binnen ons gebied te waarborgen. Maar waar 
kunnen wij op verbeteren? Gezien het feit dat identiteit hoog scoort, is het van belang om hier 
zorgvuldig mee om te gaan. Er moet gekeken worden waarom doopleden uit kerken met een 
gelijke grondslag niet meer automatisch naar onze scholen komen. Dit kan heel goed liggen 
aan de interne bedreiging die wij hierboven hebben verwoord. Een enquête onder deze ouders 
zou een belangrijk instrument zijn om hier licht op te werpen. Het vernieuwen van de relatie 
zou hier een bijdrage aan kunnen leveren.  

Verder is het voor ouders belangrijk dat er kleine klassen zijn. Hoewel dit een duurdere 
investering dan grote(re) groepen is, zou het wel een ‘unique sellingpoint’ kunnen zijn dat 
aanzuigend werkt en zich terugverdient. Hier zal dan een business case voor geschreven 
moeten worden.  

Voor school Diermen zal worden besloten of deze als zelfstandige school verder kan gaan. 
Voorafgaand aan dit besluit wordt onderzocht of deze school een specifiek zorgprofiel kan 
krijgen. De motivatie hiervoor vinden we in het uitgangspunt dat we willen voorkomen dat 
kinderen uitstromen naar het speciaal onderwijs en naar een school buiten Putten moeten. De 
financiële dekking voor een school met een specifiek zorgprofiel kan worden gerealiseerd als 
middelen vanuit het samenwerkingsverband over de scholen worden verdeeld op basis van 
zorgbehoefte en niet op basis van leerlingenaantallen.  

We hechten aan een vroegtijdige en adequate communicatie met alle betrokkenen over de 
toekomstige positionering van de school van hun kind(eren). 

Er is aandacht vanuit de directie voor de rol van de leerkracht. Leerkrachten moeten de 
merkpromotors worden van CNS Putten. Een voorbeeld: Toen Angela Ahrendts in 2006 CEO 
werd van het 150 jaar oude Britse Burberry, realiseerde ze zich dat de onderneming in 
luxekleding visie miste. Ze merkte daarnaast iets ongebruikelijks, toen ze haar topmannen 
tijdens haar eerste vergadering zag binnenkomen: ‘Ze waren van over de hele wereld; 
ingevlogen en kwamen aan op een typisch Britse dag: grijs en nat. Maar van de zestig 
directeuren droeg niemand een Burberry-trenchcoat.’ Ze vroeg dus aan de directieleden of ze 
er überhaupt een hadden. ‘Als zelfs onze directieleden, ondanks de hoge kortingen die ze 
krijgen, geen eigen producten kopen, hoe kunnen we dan verwachten dat klanten er het volle 
pond voor geven?’ (Ahrendts A., 2013) 

Coherente activiteiten 
• Eigentijds presenteren van de scholen in de media.  
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• Onderzoek waarom doopleden uit kerken met een gelijke grondslag niet meer 
automatisch naar onze scholen komen.  

• Een business case voor kleinere klassen.  
 

Streefbeeld 5:  
We willen eigentijds onderwijs bieden en zo de leerlingen adequaat toebereiden op hun 
toekomst. 
 
Trend 
(zie hiervoor onder streefbeeld 3) 

Ambitie 
CNS Putten heeft een hoge ambitie. Wij willen het verschil maken in de levens van onze 
leerlingen. Wij willen eigentijds onderwijs bieden en zo de leerlingen adequaat voorbereiden 
op hun toekomst.  

Er wordt planmatig en bewust gewerkt aan de kwaliteit van het onderwijs. Alle betrokkenen 
hebben dezelfde beelden bij dat wat voor ons goed, gedegen en passend onderwijs is. 
Bestuurders leggen hierover verantwoording af, toezichthouders zien - vanuit de grondhouding 
en kernwaarde vertrouwen - toe op de kwaliteit. Er is waardering voor behaalde resultaten en 
er wordt actie ondernomen als resultaten tegenvallen.  

CNS Putten is binnen de Puttense samenleving een belangrijke maatschappelijke partij. Ze is 
transparant in wat ze nastreeft en in wat ze heeft bereikt.  
 
Coherente activiteiten 

• Het formuleren van beelden van goed, gedegen, passend onderwijs. 
 

Personeel 
Streefbeeld 6:   
Medewerkers zijn geen nummer binnen CNS Putten, maar gewaardeerde medewerkers. 
 
Trend 
Personeelskosten zijn 85% van het totale budget. Personeelsbeleid is dus de belangrijkste 
succesfactor: de juiste persoon op de juiste plaats. Goed onderwijs staat of valt met de juf of 
meester voor de klas. Professionele mensen maken goede strategieën en creëren tevreden 
ouders. Belangrijk is om streng en slim te werven, want sleutelposities vragen sleutelmensen. 
De juiste mensen op de juiste plaats hebben, is allesbepalend in het proces van strategie naar 
uitvoering. In ons geval het verstrekken van onderwijs, communicatie met ouders en elkaar 
etc. Enkele adviezen uit succesvol management: 

• Wacht gerust drie maanden voor de opstart van een strategisch programma. Puur en 
alleen om sleutelposities te bemensen. Het is immers de ‘grootste knop’;  

• Herdefinieer ook het begrip ‘collega’ en neem tijdelijke krachten net zo serieus als vaste 
werknemers. Zij komen niet de gaatjes vullen, maar dienen volwaardig te worden 
beschouwd als collega’s, maar dat betreft ook hun inzet; 

• Ontsla net zo goed als je werft, daadkrachtig en netjes.  
 

Meer dan ooit zijn we doordrongen van het grote belang van de kwaliteit van onze 
medewerkers. CNS Putten is voor haar medewerkers een goede werkgever. Dat betekent 
enerzijds dat we hoge verwachtingen hebben van onze medewerkers. Zij bepalen grotendeels 
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de kwaliteit - in brede zin - van ons onderwijs en de realisatie van dit strategisch beleidsplan. 
Medewerkers zijn geen nummer binnen CNS Putten, maar gewaardeerde medewerkers die 
we ‘vinden, binden en boeien’. 

Anderzijds mogen onze medewerkers ook veel van CNS Putten als werkgever verwachten. 
We kennen onze medewerkers, erkennen en waarderen hen in hun kwaliteiten. Dit spreken 
we uit en maken we concreet tijdens onze eigentijdse gesprekkencyclus. We bieden kansen 
op verdere groei en ontwikkeling, we zijn ruimhartig in het faciliteren van studiemogelijkheden 
en denken met onze mensen mee. Onze secundaire arbeidsvoorwaarden zijn aantrekkelijk en 
stimulerend. Werkdruk is de komende jaren een vast thema op onze agenda. In overleg met 
alle medewerkers komen we tot toekomstbestendig levensfasegericht beleid. 

Beleidslijn 
Kernbegrippen in ons personeelsbeleid zijn: employability; betrokkenheid; alignment.  

Employability is een modern begrip dat gaat over de wederzijdse verantwoordelijkheid van 
alle partijen om zich te ontwikkelen. CNS Putten vraagt dit van zichzelf, maar ook van haar 
mensen.  

Betrokkenheid is een brandstof. Betrokken medewerkers dragen sterk bij aan alle 
strategische doelstellingen van een organisatie. CNS Putten wil sterk insteken op het waarom 
(the ‘why’). Collega’s en hun werk zijn betekenisvol. We brengen de volwassenen van morgen 
groot. Laten we dragende spelers voor de toekomst voortbrengen in afhankelijkheid aan onze 
Heere God.  

Onze schoolleiders zijn integraal verantwoordelijk voor dat wat er binnen hun school speelt. 
Hierbij is het leidinggeven aan het team, het - samen met alle collega’s - zorgen voor een 
goede teamsfeer en een lerende cultuur, een belangrijk aandachtspunt. Onze medewerkers 
krijgen de professionele ruimte die ze verdienen; zij participeren in besluitvormingsprocessen 
die hen raken, zowel op schoolniveau als verenigingsbreed. 

De alignment-uitdaging3 is dus ook niet afhankelijk van ‘commandolijnen’ in de organisatie. 
Het middenkader is een cruciale laag. Die laag heeft drie rollen: implementator, netwerker en 
betekenisgever. We willen deze mensen faciliteren met tijd en energie. De directie moet hen 
voorzien van de juiste informatie en de juiste condities om succesvol te kunnen zijn, zoals 
voldoende tijd voor een training in de vertaling van strategie naar uitvoering. 

Coherente activiteiten  
• Integrale verantwoordelijkheid Schoolleiders 

- het creëren van een lerende cultuur 
- het participeren in beleidsvormende processen 

• De juiste mensen op de juiste plaats hebben, is allesbepalend in het proces van 
strategie naar uitvoeren. Personeelsanalyse en PvA. 

 
Financieel/huisvesting 
Streefbeeld 7:   
Onze middelen maximaal inzetten ten behoeve van onze leerlingen en hun onderwijs en 
ontwikkeling. 
 

Trend 
Het ministerie heeft een doelmatigheidskorting geïntroduceerd. De minister geeft aan dat de 

 
3 Het op één lijn zitten. 
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doelmatigheidskorting bedoeld is om besturen te dwingen slimmer te werken. Het ministerie 
doet zelf geen voorstellen bij de bezuinigingen en laat dat aan de schoolbesturen zelf over. 
“Doelmatigheid wordt uiteindelijk gerealiseerd op schoolniveau en schoolbesturen zijn vrij om 
hierin zelf keuzes te maken,” schrijft de minister. “Verschillende schoolbesturen zullen op 
verschillende wijzen invulling geven aan deze opgave.” Wel wordt gevraagd hierin het primaire 
proces4 te ontzien.  

De Vijlder heeft een andere insteek: “De effectiviteit en doelmatigheid van de middeleninzet is 
nog een onderbelicht thema. Er is nog weinig aandacht voor een alternatieve inzet van 
middelen en voor de (structurele) kosten van onderwijsverbetering en -vernieuwing. Er is nog 
weinig aandacht voor het optimaliseren van processen. Er wordt wel gekeken naar mogelijke 
kostenbesparingen, maar de focus ligt daarbij niet op het primaire proces.” (De Vijlder, 2012)  

Stand van zaken ultimo 2019 

 

Bron: jaarrekening CNS Putten 2019 

Wat gaat CNS Putten de komende drie jaar aan deze uitdaging doen? 

Binnen CNS Putten draait het om het onderwijs aan onze leerlingen. Alles daaromheen is 
ondersteunend aan dit primaire doel. Dat betekent dat we onze middelen maximaal inzetten 
ten behoeve van onze leerlingen en hun onderwijs en ontwikkeling. Alles wat we doen op 
bestuurlijk en toezichthoudend gebied is ook gericht op het behalen van dat wat in deze 
streefbeelden is omschreven. 

Het primaire proces  
Het kan niet goed zijn om besparingen alleen af te wentelen op het primaire proces. Wel is er 
volgens De Vijlder (2012) efficiëntie te behalen op het primaire proces. Daar waar dat kan, 
moeten we het niet laten liggen. Ook de inspectie legt de vinger op het feit dat sommige 
scholen onzorgvuldig hun onderwijsproces onder de loep nemen. Een betere analyse van 
leerlingresultaten is belangrijk, zodat leerlingen een ononderbroken ontwikkeling kunnen 
doorlopen. Nu gaat er veel energie verloren in ‘reparatie’ en langdurige ‘discussieprocessen’. 

 
4 Het primaire onderwijsproces betreft alle activiteiten die samenhangen met het onderwijsleerproces, oftewel het 
door middel van onderwijs in gang gezette leerproces bij de leerling. Een docent streeft ernaar met een groep 
leerlingen bepaalde doelstellingen te bereiken, door de leerstof optimaal aan te bieden en hen te begeleiden om 
deze doelstellingen te behalen. De interactie tussen leerlingen en hun leeromgeving speelt hier een rol bij. 
Leerlingen reageren namelijk op hun leeromgeving, bijvoorbeeld op leerstof en leerdoel, docent en onderwijsstijl, 
medeleerlingen en klassenklimaat, en deze reactie kan van invloed zijn op het leerresultaat. In het secundaire 
onderwijsproces gaat het om de (rand)voorwaarden voor een effectief leerproces en goede leerresultaten: beleid, 
beheer en bestuur. Hieronder vallen niet alleen planning, coördinatie en administratie maar ook zaken als 
begeleiding en scholing van (nieuwe) docenten, onderhoud en beheer van gebouw, leermiddelen en 
studiematerialen, contacten met ouders, het ontwikkelen en in stand houden van het kwaliteitszorgsysteem en 
(extra) begeleiding van en zorg voor leerlingen. (Onderwijsproces, z.d.) 
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Dit wordt aangepakt. Het is aan de directies om het primaire proces zodanig in te richten dat 
doelmatig5 met de middelen wordt omgesprongen. 95% van alles wat we in de klas doen, heeft 
effect. Maar wat heeft het meeste effect? Van welke interventies die we doen, kun je zeggen 
dat het waard is om er onze tijd, energie en geld aan te besteden? (Hattie - Leren Zichtbaar 
Maken, z.d.) De directeuren zullen als voorbereiding op de begroting van 2021 hiervoor 
onderzoek moeten doen. 

Begroten 
Het bovenstaande vraagt tevens stappen te zetten om de beleidscyclus en de financiële cyclus 
met elkaar te verbinden; dit gebeurt nu nog impliciet en nogal geïmproviseerd. Het beschikbare 
budget is uitgangspunt voor de begroting (budget based policy) en er vindt nog geen 
beleidsmatige onderbouwing van de middelenbehoefte (policy based budgetting) plaats. Als 
er al posten in de (meerjaren)begroting voor beleid worden geoormerkt, wordt vooral de 
financiële realisatie hiervan bewaakt. Er is nog weinig inzicht in de resultaten van beleid. Dit 
wordt de komende drie jaar aangepakt en moet leiden tot een meer op beleid gefundeerde 
budgettering.  

Belangrijk hierbij is ook het landelijk mechanisme en het principe van middelenverdeling aan 
te houden. Het bevoegd gezag ontvangt alle middelen. De middelen worden vervolgens na 
afroming van een budget voor professioneel bestuur, managementondersteuning, HRM, 
financiën en onderwijskwaliteit (bestuursbureau) één op één doorgezet naar de scholen. Er 
moeten nog keuzes worden gemaakt voor beleidsbudget en verdeling op basis van solidariteit. 
De eerste aanzet hiervan is gemaakt in de begroting 2021.  

Transitie 
Een belangrijke uitdaging voor CNS Putten is het uitvoeren en afronden van het 
transitieproces. De organisatie is plat. De collega’s op het stafbureau zijn ondersteunend aan 
het primaire proces, oftewel aan dat wat er in de klas wordt gedaan. Stafmedewerkers en 
bestuurder zorgen voor ondersteuning en klankbord ten opzichte van de schoolleiders, zodat 
zij binnen hun school maximaal ontzorgd worden op randvoorwaardelijke beleidsterreinen. 
Van integrale schoolleiders wordt daarbij wederkerig verwacht dat zij beleidsvoorbereidend en 
vormend kunnen denken en handelen. Hierbij valt te denken aan lange termijnbeleid, maar 
ook aan kortlopende processen of uitdagingen waarbij de schoolleider het initiatief neemt om 
in scenario’s te denken en deze aan de bestuurder voor te leggen. In 2022 is er voor iedereen 
duidelijkheid over de onderscheiden taken en verantwoordelijkheden van toezichthouders, 
bestuurders en schoolleiders. De geledingen houden elkaar scherp in het invullen van die 
taken en verantwoordelijkheden. Na implementatie van de nieuwe structuur moet inzichtelijk 
zijn dat deze efficiëntieslag resulteert in lagere kosten. 

Succes 
Deze keuze is een succes als aan het einde van de komende drie jaren sprake is van een 
kostendekkende begroting zonder dat er sprake is van kwaliteitsverlies op het gebied van 
toezicht, bestuur, leiderschap/management en onderwijs. 

 
Coherente activiteiten 

• Het primaire proces zodanig inrichten dat doelmatig met de middelen wordt 
omgesprongen.  

 
5 Doelmatigheid gaat over de relatie tussen ingezette middelen en opbrengsten die met de ingezette middelen 
worden behaald. Onderwijs is doelmatig als de doelen tegen zo laag mogelijke kosten worden gehaald of als het 
geld tot zo hoog mogelijke prestaties leidt. (Ministerie van Onderwijs, 2015) 
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• Van ‘budget based policy’ naar ‘policy based budgetting’. Een beleidsmatige 
onderbouwing van de middelenbehoefte.  

 
Streefbeeld 8:  
Duurzame bedrijfsvoering. 
 
Trend 
Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen om alle 
energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder uit te voeren. 
Dit is de energiebesparingsplicht. Het toepassen van een Energieregistratie- en 
bewakingssysteem (EBS), het borgen van de optimale energiezuinige in- en afstellingen 
van klimaatinstallaties door het automatisch laten registeren en analyseren van 
energieverbruiken, staat als maatregel op deze lijst.  
 
Per 1 juli 2019 is er ook de informatieplicht energiebesparing. Dit betekent dat scholen moeten 
rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij hebben uitgevoerd. De informatieplicht 
energiebesparing geldt voor alle schoolgebouwen die een energiebesparingsverplichting 
hebben (zie Activiteitenbesluit). Onderzoek moet uitwijzen voor welke scholen bij CNS-Putten 
dit geldt. Duurzaamheid gaat echter verder dan alleen energie besparen. Het is een vraag hoe 
wij met de schepping omgaan. De aarde, planten, dieren en mensen zijn geschapen door God. 
God heeft ons als mensen de opdracht gegeven om deze aarde te bouwen en te bewaren. 
Bouwen wil zeggen dat wij de schepping nuttig mogen gebruiken. Bewaren houdt in dat we 
geen roofbouw plegen, maar perspectief bieden aan toekomstige generaties. Het is niet 
eenvoudig. Bouwen gaat ons makkelijker af dan bewaren, maar daar mogen wij ons niet bij 
neerleggen. Bouwen en bewaren is als opdracht aan ieder mens persoonlijk gegeven. Goed 
rentmeesterschap begint dus bij burgers en bedrijfsleven, níet bij de overheid.  

Toezicht en handhaving  
Op het moment dat je kunt laten zien dat je de erkende maatregelen hebt toegepast voldoe je 
aan de energiebesparingsverplichting. Het bevoegd gezag zal eerst beginnen met het 
stimuleren om de maatregelen te nemen. Mocht je als organisatie hier uiteindelijk niet aan 
voldoen dan kan een dwangsom volgen. 

De Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML) is te raadplegen op de website: 
https://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzaamheid-energie/energiebesparing/erkende-
maatregelen/ Alle erkende maatregelen die een organisatie kan nemen om aan de 
verplichtingen te voldoen, staan hier weergegeven.  

Maatschappelijk verantwoord ondernemen  
Wals is hoogleraar Transformatief Leren voor Sociaal-Ecologische Duurzaamheid aan 
Wageningen University. Hij geeft aan dat Onderwijs te veel dienstbaar is aan de economie en 
te weinig aan de planeet. Veel in het onderwijs is gefocust op competitie, efficiëntie, flexibiliteit 
en individualisme. Om met duurzaamheid aan de slag te gaan is het van belang dat de 
schoolleiders en het personeel de volgende vijf competenties in de context van 
maatschappelijk verantwoord ondernemen zichzelf eigen maken: 

1. Kritisch denken en reflecteren: weten waar je eigen waarden liggen en daarover durven 
nadenken, ethische en morele afwegingen maken en deze in twijfel kunnen trekken; 

2. Systematisch denken: het huidige systeem begrijpen en durven veranderen; 

https://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzaamheid-energie/energiebesparing/erkende-maatregelen/
https://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzaamheid-energie/energiebesparing/erkende-maatregelen/
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3. Transformatieve vaardigheid: verandering kunnen starten. Ontdekken waar/hoe je 
invloed hebt en verandering teweeg kunt brengen; 

4. Omgaan met complexiteit, diversiteit, verwarring, onzekerheid en ambiguïteit; 
5. Samenwerken. 

 
Coherente activiteiten  

• De vijf kerncompetenties die Wals cruciaal vindt voor duurzame ontwikkeling betrekken 
bij veranderingen en verbeteringen.  

• Nagaan voor welke scholen de Informatieplicht Energiebesparing geldt. 
• Overstap op duurzame materialen.  
• Management- en bestuursinformatiestromen digitaal maken.  
• Zonnepanelen plaatsen.  
• Hittestress-proof maken van gebouwen en pleinen. 
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5. Beleidsvoornemens 
De volgende pagina’s geven - per hoofdresultaatgebied - de beleidsvoornemens weer. 

Identiteit 

 

 

 

 

Streefbeeld 1 

In de scholen van CNS Putten en op het stafbureau is de Bijbel zichtbaar aanwezig en 

leidraad en uitgangspunt voor ons handelen. 

wat wie wanneer 

Themabijeenkomst wordt georganiseerd waarbij 
de kerken worden uitgenodigd, zodat op het 
niveau van kerkbestuur en/of voorgangers met 
elkaar van gedachten kan worden gewisseld. 

CvB en RvT 2021 

Uitwerken van een gedragen visie op Christelijk 
onderwijs.  

CvB en directie 2022 

 

Streefbeeld 2 

We blijven samen met ouders werken aan eenduidigheid en betrouwbaarheid in het 

uitdragen en voorleven van een bijbelgetrouw geestelijk klimaat, omdat dit de 

ontwikkeling van onze leerlingen ten goede komt. 

wat wie wanneer 

Eenduidigheid en betrouwbaarheid in het 
uitdragen en voorleven van een bijbelgetrouw 
geestelijk klimaat. 

CvB en directie 2021 

Een open houding naar samenwerking met 
andere scholen/organisaties. 

CvB 2022 
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Onderwijs 

 

 

 

Streefbeeld 4 

Zo thuisnabij mogelijk onderwijs is onze insteek. 

wat wie wanneer 

Eigentijds presenteren van de scholen in de 
media. 

directies 2021 

Onderzoek waarom doopleden uit kerken met 
een gelijke grondslag niet meer automatisch naar 
onze scholen komen. 

CvB en directie 2021 

Een business case voor kleinere klassen. CvB en directie  2022 

 

Streefbeeld 3 

Van sterk programmagericht onderwijs naar meer ontwikkelingsgericht onderwijs, waarbij 

leerdoelen leidend zijn en minder de methode.  

Wat wie wanneer 

Toename voorspelbaarheid van de uiteindelijke 
eindtoetsresultaten. 

Directies en IB-
ers 

2021 

Het bestuur en directie komen met toetsbare 
doelen en stellen eigen en gedifferentieerde 
kwaliteitscriteria of normen op. Te denken valt 
aan: minimaal leerrendement op de diverse 
onderdelen als taal, rekenen, lezen, zowel op 
individueel als groepsniveau. 

CvB en directie 2021 

Het bestuur voert gestructureerde gesprekken 
met de teams over deze eigen kwaliteitscriteria 
en bezoekt de scholen om zicht op de 
onderwijskwaliteit te versterken. Kleine scholen 
worden niet alleen gezien als dure 
onderhoudspost, maar als kans voor sterk 
leerlingcentrisch onderwijs. 

CvB 2021 

Digitalisering inzetten om ruimte en tijd vrij te 
maken voor leerkrachten om op cruciale 
momenten van het leerproces te kunnen 
investeren in de leerkracht-leerling dialoog.  

directie 2022 
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Personeel 

 
 

Financieel/huisvesting 

 

 

 

Streefbeeld 5 

We willen eigentijds onderwijs bieden en zo de leerlingen adequaat toebereiden op hun 

toekomst. 

wat wie wanneer 

Formuleren van beelden van goed, gedegen, 
passend onderwijs 

Directies en IB-
ers 

2022 

 

Streefbeeld 6 

Medewerkers zijn geen nummer binnen CNS Putten, maar gewaardeerde medewerkers. 

wat wie wanneer 

Integrale verantwoordelijkheid schoolleiders 
- Creëren lerende cultuur 
- Participeren in beleidsvormende 

processen 
 

CvB en directies 2021 

De juiste mensen op de juiste plaats hebben, is 
allesbepalend in het proces van strategie naar 
uitvoeren. Personeelsanalyse en PvA.  

CvB en directie 2022 

 

Streefbeeld 7 

Onze middelen maximaal inzetten ten behoeve van onze leerlingen en hun onderwijs en 

ontwikkeling. 

wat wie wanneer 

Het primaire proces zodanig inrichten dat 
doelmatig met de middelen wordt omgesprongen.  

directies 2020 

Van ‘budget based policy’ naar ‘policy based 
budgetting’. Een beleidsmatige onderbouwing van 
de middelenbehoefte.  

CvB en directie 2021 

De juiste mensen op de juiste plaats hebben, is 
allesbepalend in het proces van strategie naar 
uitvoeren. Personeelsanalyse en PvA.  

CvB en directie  2022 
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Streefbeeld 8 

Duurzame bedrijfsvoering. 

wat wie wanneer 

De vijf kerncompetenties die Wals cruciaal vindt 
voor duurzame ontwikkeling betrekken bij 
veranderingen en verbeteringen. 

CvB Directie 2020 

Nagaan voor welke scholen de Informatieplicht 
Energiebesparing geldt. 
 

Directie  2020 

Overstap op duurzame materialen. Directie CvB 2021 

Management- en bestuursinformatiestromen 
digitaal maken.  
 

Directie CvB 2021 

Zonnepanelen plaatsen. CvB en directie  2021-22 

Hittestress-proof maken van gebouwen en 
pleinen. 

CvB en directie 2022 
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6. Prestatie-indicatoren 
 

De acht streefbeelden hierboven geven ons gezamenlijk een schets van de situatie die we in 
2022 willen hebben gerealiseerd. Samen geven we vorm aan het dichterbij komen van deze 
gewenste situatie. We erkennen daarbij dat we verschillende rollen hebben. Het bestuur zet 
het strategisch beleid uit en geeft er invulling aan, de schoolleiders vertalen de kaders van het 
bovenschools strategisch beleid naar hun schoolsituatie en de toezichthouders zien toe op de 
voortgang van het uitvoeren van dit beleid en de kwaliteit ervan. In de jaarplannen die volgen 
uit dit strategisch beleidsplan worden indicatoren opgenomen om - daar waar mogelijk - 
meetbaar succes te realiseren. Bijlage 1 toont het jaarplan 2021. 
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7. Hoe werken we aan het realiseren van de ambities in dit 
strategisch beleidsplan? 

 

In afhankelijkheid van God werken we als toezichthouders, bestuurders, schoolleiders, 
leerkrachten en ondersteunend personeel aan de (hogere) doelen van CNS Putten. De Bijbel 
als het Woord van God geeft ons richting in de keuzes die we maken, in ons gedrag en ons 
handelen.  

Vanuit onze missie, visie en identiteit laten we gedrag, handelen en de keuzes die we maken 
richten door enkele kernwaarden: 

1. Putten uit de Bron:  Het Evangelie van Jezus Christus staat centraal en bepaalt al  
     ons handelen; 

2. Vertrouwen:   We geven elkaar vertrouwen en zijn betrouwbaar; 
3. Samenwerken:   We hebben respect voor elkaar, luisteren goed naar elkaar en  

     leren samen.  
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Bijlage 1: 
 
Jaarwerkplan College van Bestuur 2021 

 
o: voornemen begint 
x: voornemen loopt 
v: voornemen is afgerond  

Beleidsterrein  Beleidsvoornemen 
 

Activiteiten Indicatoren 2021 Voortgang/evaluatie Borging 

Identiteit In de scholen van CNS Putten en 
op het stafbureau is de Bijbel 
zichtbaar aanwezig en leidraad 
en uitgangspunt voor ons 
handelen.  
 

Themabijeenkomst wordt 
georganiseerd waarbij de 
kerken worden 
uitgenodigd, zodat op het 
niveau van kerkbestuur 
en/of voorgangers met 
elkaar van gedachten kan 
worden gewisseld. 
 

Identiteitsbijeenkomst(en) zijn 
gericht op het vormen van 
een identiteit die aansluit bij 
de CNS-grondslag, -missie en -
visie. (april 2021) 
Dit leidt tot concrete 
richtlijnen voor 
Bijbelonderwijs.  
 
Plaatselijke kerken, passend 
bij de CNS-identiteit, worden 
betrokken bij 
identiteitsgerelateerde 
bijeenkomsten. (april 2021) 
 
In een jaarlijks overleg met de 
kerkenraden wordt gezocht 
naar (wederzijdse) versterking 
van elkaar. (september 2021) 
 

  Schoolplan 

We blijven samen met ouders 
werken aan eenduidigheid en 
betrouwbaarheid in het uitdragen 
en voorleven van een 
bijbelgetrouw geestelijk klimaat, 

Eenduidigheid en 
betrouwbaarheid in het 
uitdragen en voorleven van 
een bijbelgetrouw 
geestelijk klimaat. 
 

CNS-scholen 
bieden bijbelgetrouw en 
eigentijds christelijk 
onderwijs, daar waar mogelijk 
in een samenwerkingsrelatie 
met kerk, school en gezin.  
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Beleidsterrein  Beleidsvoornemen 
 

Activiteiten Indicatoren 2021 Voortgang/evaluatie Borging 

omdat dit de ontwikkeling van 
onze leerlingen ten goede komt.  
 

Onderwijs  
 

Van sterk programmagericht 
onderwijs naar meer 
ontwikkelingsgericht onderwijs, 
waarbij leerdoelen leidend zijn en 
minder de methode.  
 

Toename voorspelbaarheid 
van de uiteindelijke 
eindtoetsresultaten. 
 

De resultaten van de 
leerlingen aan het eind van de 
basisschool liggen ten minste 
op het niveau dat op grond 
van de kenmerken van de 
leerlingpopulatie te 
verwachten is.  
 
Leeropbrengsten worden op 
school- en bovenschools 
niveau gedeeld, evenals een 
analyse daarvan en een plan 
van aanpak.  

 

   

Het bestuur en de directie 
komen met toetsbare 
doelen en stellen eigen en 
gedifferentieerde 
kwaliteitscriteria of normen 
op.  
 

Visie op ontwikkelingsgericht 
onderwijs (OGO) wordt 
ontwikkeld. 
 
Toetsbare doelen en 
kwaliteitscriteria voor meer 
ontwikkelingsgericht 
onderwijs worden opgesteld. 

   

Het bestuur voert 
gestructureerde 
gesprekken met de teams 
over deze eigen 
kwaliteitscriteria en 

Interne audits vinden plaats. 
Een kijkwijzer wordt 
opgesteld. De bestuurder 
bezoekt regelmatig de 
scholen.  
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Beleidsterrein  Beleidsvoornemen 
 

Activiteiten Indicatoren 2021 Voortgang/evaluatie Borging 

bezoekt de scholen om 
zicht op de 
onderwijskwaliteit te 
versterken.  
 
Kleine scholen worden niet 
alleen gezien als dure 
onderhoudspost, maar als 
kans voor sterk 
leerlingcentrisch onderwijs. 
 

Leerkrachten beschikken over 
professionele competenties 
om leerlingen een 
ononderbroken 
ontwikkelingsproces te 
bieden. 
 
 
Per school wordt een specifiek 
profiel vastgesteld.  

 

Schoolplan 

Zo thuisnabij mogelijk onderwijs 
is onze insteek.  
 

Eigentijds presenteren van 
de scholen in de media. 
 

Per school is een 
verantwoordelijke aangesteld 
voor communicatiebeleid, 
inclusief actualisatie 
website en social schools. 
 

   

Onderzoek waarom 
doopleden uit kerken met 
een gelijke grondslag niet 
meer automatisch naar 
onze scholen komen. 
 

In het overleg met de 
kerkenraden komt de 
schoolkeuze van de achterban 
aan de orde. (najaar 2021) 
 

   

Personeel  
 

Medewerkers zijn geen nummer 
binnen CNS Putten, maar 
gewaardeerde medewerkers. 
 

Integrale 
verantwoordelijkheid 
schoolleiders 
~ Creëren lerende 

cultuur 

Er wordt geïnvesteerd in de 
versterking van de didactische 
en pedagogische kwaliteit op 
school- en leerkrachtniveau. 
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Beleidsterrein  Beleidsvoornemen 
 

Activiteiten Indicatoren 2021 Voortgang/evaluatie Borging 

~ Participeren in 
beleidsvormende 
processen 

 

In beleidsvormende processen 
participeren schoolleiders. De 
schoolleiding is minimaal 
vakbekwaam. Een 
masteropleiding wordt 
gestimuleerd.  
 
 

Financieel Onze middelen maximaal inzetten 
ten behoeve van onze leerlingen 
en hun onderwijs en ontwikkeling. 

Het primaire proces 
zodanig inrichten dat 
doelmatig met de middelen 
wordt omgesprongen. 
 

Er is oog voor het 
optimaliseren van processen, 
kostenafwegingen bij de 
onderwijskundige inrichting 
en andere beleidsmaatregelen 
worden gemaakt.  
Er is sprake van een collectief 
inkoopbeleid (OIG).  
Richtlijn is dat minimaal drie 
offertes worden opgevraagd.  
 
Alle betrokkenen hebben 
sturingsinformatie tot hun 
beschikking. 
Drie keer per jaar wordt de 
kwartaalrapportage gedeeld 
en besproken met een 
medewerker van VGS. 

 

   

Van ‘budget based policy’ 
naar ‘policy based 
budgetting’.  
 

Er is een beleidsmatige 
onderbouwing van de 
middelenbehoefte. Er is een 
beleidsrijke begroting: 
uitgaven worden verbonden 
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Beleidsterrein  Beleidsvoornemen 
 

Activiteiten Indicatoren 2021 Voortgang/evaluatie Borging 

aan doelen en resultaten.  
 
Er vindt regelmatig bespreking 
van de schoolexploitatie met 
directie plaats. 

 

Huisvesting Duurzame bedrijfsvoering. De vijf kerncompetenties 
die Wals cruciaal vindt voor 
duurzame ontwikkeling 
betrekken bij 
veranderingen en 
verbeteringen. 
 

Er is een plan voor 
verduurzaming van de 
schoolgebouwen die niet op 
korte termijn voor renovatie 
of nieuwbouw in aanmerking 
komen. 

   

Nagaan voor welke scholen 
de Informatieplicht 
Energiebesparing geldt. 
 

Iedere school vult, voor zover 
dit nog niet heeft 
plaatsgevonden, de tool van 
de PO-raad voor 
energieanalyse van het 
schoolgebouw in, analyseert 
het energieverbruik en stelt 
prioriteiten voor besparing op. 

  

   

Overstap op duurzame 
materialen. 
 

Waar mogelijk wordt gekozen 
voor duurzame materialen.  

   

Management- en 
bestuursinformatiestromen 
digitaal maken.  
 

Vergaderstukken worden 
digitaal, via SharePoint, 
beschikbaar gesteld.   
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Beleidsterrein  Beleidsvoornemen 
 

Activiteiten Indicatoren 2021 Voortgang/evaluatie Borging 

Zonnepanelen plaatsen. 
 

Daar waar mogelijk en waar 
zich de kans voordoet, 
worden zonnepanelen 
geplaatst. 
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Bijlage 2: 
 
SWOT analyse CNS Putten 

Bijgesteld maart 2020 

Algemeen 

 Strengths 
1. 50% marktaandeel in Putten 
2. In Uddel zijn we school voor alle kinderen 

m.u.v. de Gereformeerde Gemeente en 
Gereformeerde Gemeente in Ned. 
achterban. 

3. Sterk vertegenwoordigd en relatief goed 
verspreid in Puttense woonwijken en 
buurtschappen. 

Weaknesses 
1. College van B&W is betrokken maar 

zelden pro-actief 
2. CvB heeft te weinig tijd voor een 

uitvoerige oriëntatie op ontwikkelingen 
kunnen nemen.  

Oppurtunities 
1. Organisatie ontdoen van onnodige en 

belastende structuren. 

SO Strategies WO Strategies 
 

Threats 
1. Wet- en regelgeving die belemmerend 

kan werken. 

ST Strategies WT Strategies 
1. Bewuste, toekomstgerichte keuzes maken 

door grenzen te stellen aan wat we doen 
en waar we in meegaan, door onnuttige 
systemen te verwijderen en door 
structureel te reflecteren op al ons 
handelen. 

2. Investeren in een meer strategische 
samenwerking met ambtenaren onderwijs 
en college.  
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Identiteit 

 Strengths 
1. Christelijke identiteit wordt uitgedragen 

en ingevuld door personeel. 
2. Identiteit wordt ook uitgedragen naar niet 

christelijk deel van de achterban. 
3. Toenemende aandacht voor gaven en 

talenten van iedere individuele leerling. 
4. Identiteit is voor deel van de ouders nog 

steeds belangrijk element in 
schoolkeuze. 

Weaknesses 
1. De praktische vertaling van onze 

christelijke identiteit in de dagelijkse praktijk 
van ons onderwijs. 

2. Groeiende kloof tussen identiteitsinvulling 
scholen en gezinnen in een proces van 
secularisiatie.  

3. Bewuste aandacht voor en/of onderzoek 
naar meer identiteit gebonden methodes. 

4. Een verantwoorde invulling van omgang en 
respect voor andere levensbeschouwingen.  

  

Oppurtunities 
1. Scholen zijn verlengstuk van christelijke 

opvoeding thuis. 
2. Leerlingen die van huis uit niet christelijk 

worden opgevoed in aanraking brengen 
met het Evangelie. 

3. Bijbelse waarden en normen vertalen in 
leefregels. 

4. Vergroten betrokkenheid van christelijke 
ouders bij het geheel van de school 

5. Partnerschap realiseren in driehoek 
school – kerk – gezin 

6. Christelijke persoonsvorming van 
kinderen 

SO Strategies 
1. Werken aan gezamenlijke aanpak van 

christelijke vorming van kinderen door 
scholen en gezinnen 

2. Concrete leefregels ontwikkelen en 
praktiseren voor de invulling van de 
identiteit in de dagelijkse schoolpraktijk 

WO Strategies 
1. Activiteiten voor leerkrachten ontwikkelen 

die hen helpen om hun identiteit in het 
dagelijks werk vorm te geven en te 
versterken. 

2. actief zoeken naar bestuurlijke 
schaalvergroting om de christelijke 
identiteit van onderwijs breder te 
waarborgen in Putten.  

Threats 
1. Secularisatie van buitenaf en van 

binnenuit 

ST Strategies 
1. Meerwaarde christelijk onderwijs in de 

lokale samenleving zichtbaar maken 

WT Strategies 
1. De persoonlijke en christelijke identiteit en 

praktische vertaling daarvan op 
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2. Steeds meer discussie over artikel 23 
grondwet 

3. Niet christelijke ouders kunnen invloed 
hebben op een mogelijk ondergraven 
van de identiteit (tekstueel aangepast) 

4. Ouders laten christelijke opvoeding 
steeds meer over aan professionals. 

5. Uniformiteit van (identiteit gebonden) 
methodes vraagt meer aandacht. 
 
(dit punt moet ook ander verwoord 
worden omdat wij uitspreken dat 
uniformiteit op zich geen doelstelling 
is……) 

6. Verschuivende visie t.a.v. verbond bij 
leerkrachten (hoorbaar in vertellingen en 
merkbaar in keuze van liederen). 

2. Gesprek over identiteit van de scholen 
structureel maken, zowel met ouders als 
leerkrachten en alle geledingen die 
betrokken zijn bij de school.  

3. Helder blijven over wat open 
toelatingsbeleid inhoudt : ruimte voor 
participatie maar wel handhaven van 
gemaakte afspraken m.b.t. 
identiteitsinvulling door de verschillende 
schoolgeledingen. 

teamniveau en in de individuele 
gesprekkencyclus een vaste plaats geven.  
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Governance 

 Strengths 
1. Bestuursleden zijn betrokken op het 

goed functioneren van de organisatie en 
het welzijn van medewerkers. 

Weaknesses 
1. Formatie-omvang CvB en RvT is te groot 

en vraagt om aanpassing.  
2. Geen duidelijke toekomstgerichte visie bij 

toezichthoudend bestuurders.  
 

Oppurtunities 
1. Mogelijk nog verder uitbesteden van 

werkzaamheden om interne structuur op 
redelijke termijn aan te kunnen passen.  

2. Directeuren meer betrekken bij 
beleidszaken 
en hen daarin een grotere ruimte bieden 
voor besluiten op schoolniveau.  

3. Verdergaande samenwerking met andere 
besturen (o.a. VPCO).  

4. Meer eigenaarschap op schoolniveau kan 
bestuurlijke organisatie platter maken.  
Laten staan dus een mogelijke aanvulling: 
Dit vraagt om concrete investering van 
maatregelen en nieuwe afspraken.  

SO Strategies WO Strategies 
1. Eén uitvoerend bestuurder en vier 

schooldirecteuren.  
2. Schooldirecteuren vervullen sleutelrol in 

ontwikkeling en uitvoering van 
toekomstgericht onderwijs. Daarom 
investeren in leiderschap. 

3. Bestuurskantoor versterken door inzet van 
specifieke functionarissen (in- of extern) 
op gebied van HRM. Financiën en ICT 

 

Threats 
1. RvT zoekt nog naar invulling 

toezichthoudende rol 

ST Strategies WT Strategies 
1. Code goed bestuur PO hanteren en de 

uitvoering daarvan borgen in alle 
geledingen.  
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Onderwijs 

 Strengths 
1. CNS Putten heeft ook voorzieningen 

voor voorschoolse educatie. Wij zetten in 
op mogelijkheden voor meer 
samenwerkingsgerichte activiteiten .  

1. Basiszorg is op orde. 
2. Werken met pedagogisch en didactisch 

goed gekwalificeerde methodes met 
goede opbrengsten. 

3. PLG-bereidheid op meerdere niveaus  
4. Elke school levert een aandeel ten 

aanzien van de kweekvijver jonge 
leerkrachten en investeert daarin op 
pedagogische en didactische kwaliteit 
van leraren in opleiding.  

5. Zorgarrangementen op schoolniveau èn 
bovenschoolse voorzieningen 

Weaknesses 
1. Te weinig onderscheidende specialismes 

op school- of bovenschools niveau.  
2. De noodzaak van verdergaande 

samenwerking met andere schoolbesturen 
in het kader van passend onderwijs wordt 
nog niet door alle geledingen breed 
omarmd.  

3. Nog veel nadruk op leerkracht gestuurd 
onderwijs. 

4. Te weinig visie op noodzakelijke 
vernieuwingen met het oog op 2032. 

5. Onvoldoende benutting van expertise en 
daadkracht op scholen in leren met en van 
elkaar. 

6. Onvolledig zicht op schaalgrootte en 
buurtschapsproblematiek. 

Oppurtunities 
1. Herijking van HGW denken en werken 
2. Realiseren van dekkend aanbod in het 

kader van passend onderwijs 
3. Grotere inzet van ICT en andere 

moderne hulpmiddelen. 
4. Meer aandacht van overheid voor 

professionalisering. 

SO Strategies 
1. Dekkend onderwijsaanbod in Putten 

realiseren.  
2. We investeren binnen de 

schoolvereniging maar ook in 
samenspraak met andere 
schoolbesturen in een grotere diversiteit 
van onderscheiden schoolprofielen.  

WO Strategies 
1. Iedere school heeft in kader van dekkend 

aanbod een specifieke rol.  
2. Onderwijsaanbod zoveel mogelijk 

gepersonaliseerd vorm geven. 
3. Inzet van moderne hulpmiddelen. 
4. Leerlingen zijn als eigenaar betrokken op 

het eigen onderwijsproces. 
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5. Bestaande basiszorg en kwaliteit door 
ontwikkelen voor leerlingen die nu nog 
buiten de boot vallen. 

6. Inzet en expertise vanuit het 
samenwerkingsverband en 
samenwerking op plaatselijk niveau 
optimaliseren en inzetten.  

Threats 
1. Bestaande structuren worden door 

passend onderwijs doorbroken. 
2. Consumenten- en claimcultuur en de rol 

van ouders hierin. 
3. Te eenzijdige nadruk op opbrengstgericht 

werken. 
4. Administratieve werkdruk 
5. Waan van de dag en onvoldoende 

beredeneerde strategische keuzes op 
schoolniveau 

6. Niet alle medewerkers kunnen ICT-
ontwikkelingen bijhouden 

7. Samenleving en politiek legt teveel 
problematiek op bordje van het 
onderwijs. 

ST Strategies 
1. Werken vanuit eigen kracht maar 

samenwerken waar dit tot een beter 
aanbod leidt. 

2. Cultuur van administratieve werkdruk 
ombuigen 

3. Schoolplannen vanuit duidelijk, 
richtinggevend en tegelijkertijd 
begrenzend strategisch kader en zullen 
meer SMART beschreven worden.  

4.  
 

WT Strategies 
1. Onderzoek naar en invulling van 

klassendoorbrekend onderwijs.  
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Personeel 

 Strengths 
1. Weinig personeelsverloop en laag 

ziekteverzuim waarbij wij constateren 
dat er wel een toename is van 
langdurige verzuimsituaties.  

2. Betrokken personeel dat zeer trouw is. 
3. Betrouwbare werkgever  
4. Organisatiestructuur met ondersteuning 

van personeel op schoolniveau. 
5. Specifieke ondersteuning van startende 

leerkrachten. 
6. Directieteam met diversiteit aan 

kwaliteiten en competenties.  

Weaknesses 
1. Weinig doorontwikkeling / leven lang 

leren in een breder HBO pakket van 
opleidingen. 

2. Administratieve taaklast leidt tot te hoge 
werkdruk. 

3. Onvoldoende eigenaarschap. 
4. Gebrek aan mobiliteitsdenken. 
5. Mogelijkheden voor inzet bovenschools 

aanwezige expertises worden 
onvoldoende benut. 

6. Te weinig consequenties / sancties in 
relatie tot gesprekkencyclus. 

7. Geen loopbaan- en levensfasebeleid. 
8. Directeuren zijn onvoldoende 

verbindende schakel tussen 
strategische beleid en uitvoering 
daarvan.  

Oppurtunities 
1. Verder uitwerken functiemix en 

professionaliseringstrajecten. 
2. Samenwerking met CHE om eigen personeel 

te vormen en op te leiden in samenhang met 
interne coachingstrajecten. 

3. Optimaliseren van inzet expertise 
leerkrachten en IB-ers. 

4. Investeren in sterkere interne en externe 
samenwerkingsverbanden. 

5. Mobiliteit van personeel. 

SO Strategies 
1. Directiefuncties worden meerschoolse 

functie; voor de aansturing op 
schoolniveau worden 
bouwcoördinatoren ingezet.  

WO Strategies 
1. Ruimte voor individuele scholing en 

competentiegerichte inzet. 
2. Personeel denkt en werkt vanuit 

betrokkenheid en eigenaarschap ten 
aanzien van eigen doorgaande 
professionalisering. 

3. Personeel werkt aan professionele 
verbinding met ouders, collega’s en 
leerlingen om talentontwikkeling van 
ieder kind te stimuleren.  
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6. Inzet van collegiale consultatie, ook buiten 
de eigen school. 

7. Ontwikkeling eigenaarschap en leiderschap 
bij directeuren. 

Threats 
1. Tekort aan mannelijke leerkrachten en 

onevenwichtige samenstelling van teams. 
2. Vervangingsproblematiek. 
3. Een (te) sterke en soms belemmerende 

rechtspositie van onderwijspersoneel. 
4. Invloed van persoonlijke levensfases op 

continuïteit en kwaliteit van het onderwijs. 
 

ST Strategies 
1. Aantrekkelijk werkgeverschap 

ontwikkelen voor diverse doelgroepen 
(mannen, starters, zij-instromers enz.) 

WT Strategies 
1. Administratieve werklast van 

leerkrachten terugdringen door 
duidelijke afgebakende kaders vanuit 
directie en meer inzet van 
ondersteunend personeel. 

2. Loopbaanbeleid gericht op duurzame 
inzetbaarheid. 

3. Effectieve spreiding van personeel over 
de teams door te kijken naar talenten, 
competenties, leeftijd en 
functiewaardering. 
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Kwaliteitszorg 

 Strengths 
1. Goede samenwerking met inspectie en 

gezamenlijke focus op kwaliteit. 
2. Expertise en inzet van IB-ers. 
3. Structurele aandacht voor kwaliteitszorg 

en optimalisering daarvan op 
directieniveau. 

4. Goed weergegeven beeld kwaliteitszorg in 
schoolplan, jaarplan en 
managementverslagen i.c.m. gebruik van 
MijnSchoolplan / WMKPO 

Weaknesses 
1. Plan-do-check-act cyclus vraagt meer 

aandacht op schoolniveau. 
2. Lerend vermogen in de breedte van het 

personeelsbestand. 
3. Weinig uitwisseling en benutting van 

expertise op schoolniveau. 
4. We doen niet altijd wat we beloven. 
5. Schoolplancultuur is veelal van directeur 

maar niet teambreed gebouwd en 
gedragen. 

6. Kwaliteitszorg is nog niet voldoende 
vanuit doelstellingen strategisch beleid 
met draagvlak binnen alle geledingen 
beschreven en vastgelegd.  

Oppurtunities 
1. CNS invulling opbrengst gericht werken 

en passend onderwijs. 
2. Goede voedingsbodem voor PLG-

structuur 
3. Kwaliteit meer profileren en etaleren in 

gemeenschap. 

SO Strategies WO Strategies 

Threats 
1. Exptertise van leerkrachten wordt steeds 

belangrijker en vraagt meer van hen. 
2. Passend Onderwijs stelt hogere eisen 

dan waar aan kan worden voldaan. 

 WT Strategies 
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3. Te eenzijdige blik op kwaliteit, getallen en 
opbrengsten en het niet optimaal 
benutten van instrumenten als Parnassys 

4. Kwaliteitszorg sluit onvoldoende aan bij 
nieuwe vaardigheden. 

5. Onvoldoende ruimte voor het nemen van 
eigen verantwoordelijkheid / invullen van 
eigenaarschap. 
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Huisvesting 

 Strengths 
1. Groot aanbod aan schoollocaties 
2. Eigen onderhoudsmedewerker 
3. Goede spreiding over Putten. 

Weaknesses 
1. Enkele gedateerde gebouwen  
2. Nauwelijks duurzaamheidsbeleid 

toegepast.  
3. Groot aantal schoolgebouwen waardoor 

hoge onderhoudskosten en veel 
combinatiegroepen. 

Oppurtunities 
1. Zicht op renovaties en vervangende 

nieuwbouw. 
2. Schoolgebouwen verbinden aan 

behoeften in de wijk / buurtschap. 

SO Strategies 
1. Bij renovatie of nieuwbouw willen we 

uitgegaan van een bredere functie van de 
schoolgebouwen in de wijk. Belemmering 
is wel dat de gemeente dit beleid niet 
ondersteunt of faciliteert. 
 

WO Strategies 
1. Scholen worden bij vernieuwing 

duurzaam ingericht. 
 

Threats 
1. Dalend leerlingenaantal en 

onevenredige spreiding 
leerlingenaantallen over de scholen. 

2. Kosten van onderhoud gebouwen zijn 
hoger dan de bedragen waarmee in de 
bekostiging wordt gerekend.  

 

ST Strategies 
1. Daar waar het de kwaliteit en de efficiency 

van het onderwijs ten goede komt, kunnen 
scholen worden samengevoegd.  

 

WT Strategies 
1.  
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Communicatie en relaties 

 Strengths 
1. Betrokkenheid van toezichthouders en 

ouders 
2. Bovenschoolse (na)scholing geeft zicht 

op elkaars  
 

Weaknesses 
1. Weinig gedeelde informatie tussen scholen 

en medewerkers onderling (o.a. 
onvoldoende benut intranet).  

2. Ontbreken van communicatieplan. 
3. Onvoldoende communicatie tussen de 

verschillende geledingen.  
4. Aanvulling: De realisatie van 

bovenschoolse professionele 
leergemeenschappen vraagt om een 
aangepaste of vernieuwende structuur.  

Oppurtunities 
1. Financiële ruimte om met externe 

deskundige te investeren in 
communicatiebeleid.  

2. Oudercommissies die ideeën hebben voor 
PR en communicatie. 

3. Social media. 
4. Website verbinden met actueel 

communicatiebeleid. Veranderende 
behoefte van ouders en hen meer 
betrekken als partners. 

SO Strategies 
1. Social media wordt gebruikt om de 

samenwerking met en de betrokkenheid 
van ouders en andere relaties te 
versterken. 

2. Ouders meer betrekken als educatieve 
partners. 

WO Strategies 
1. CNS Putten is present in de samenleving 

d.m.v. helder en uitnodigend 
communicatiebeleid. 

Threats 
1. Wildgroei social media. 
2. Ouders maken niet langer 

vanzelfsprekend keuze voor christelijk 
onderwijs 

ST Strategies 
1. Sterkere positionering scholen in de 

samenleving 

WT Strategies 
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Financiën 

 Strengths 
1. Goede financiële reserve en ruimte voor 

extra investeringen.  
2. Outsourcing leidt al tot 

kwaliteitsverbetering van financieel 
beheer.  
 

Weaknesses 
1. De planning- en controlcyclus is op orde 

maar vraagt nog aandacht in proces van 
borging.  

2. Nog geen duidelijkheid over visie van RvT 
t.a.v. definitie meerjarig financieel beleid 
(er wordt gewerkt met een 
meerjarenbegroting, een 
investeringsbegroting en een meerjaren 
onderhoudsbegroting) 

3. Financiële kennis directeuren nog niet op 
voldoende niveau.  

Oppurtunities 
1. Financieel gezond en ruimte voor extra 

investeringen van in verleden opgebouwd 
vermogen. 

2. Optimale inzet van subsidiegelden en 
gelden passend onderwijs. 

3. Verantwoordelijkheid voor financieel 
beheer laag in de organisatie. 

SO Strategies 
1. Het vermogen dat uitstijgt boven de norm 

voor het noodzakelijke 
weerstandsvermogen wordt ingezet voor 
de vernieuwing van gebouwen, 
inventaris en onderwijsmethoden. 

WO Strategies 
1. Meerjarig en cyclisch 

investeringsprogramma. 
2. Vaste evaluatiemomenten met en scholing 

voor directeuren over financieel beheer. 
 

Threats 
1. Verdwijnen kleine scholentoeslag. 
2. Personeelskosten stijgen bij meer 

aandacht voor loopbaanbeleid. 
3. Risico’s van arbeidsongeschiktheid en 

ander verzuim nooit volledig af te dekken. 
4. Toenemende beheerskosten. 

ST Strategies WT Strategies 

 


