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Samen sterker!

Het Openbaar Onderwijs in Emmen staat er goed voor! 
Al onze 31 scholen worden goed beoordeeld door de 
schoolinspectie. We hebben betrokken en deskundig 
personeel en ook financieel hebben we de zaken goed 
op orde. De wereld staat echter niet stil en het onderwijs 
al helemaal niet. Wij willen onze sterke positie blijven 
behouden en ieder kind het beste onderwijs blijven 
bieden. Duurzaam en sterk de toekomst tegemoet! In 
dit Bestuurlijk Koersplan, kunt u lezen hoe we dit de 
komende jaren willen doen.
Kwalitatief goed onderwijs dichtbij huis, is het 
uitgangspunt. Zo houden we onze dorpen en wijken 
leefbaar. Dit vraagt om creatieve oplossingen, zeker 
nu op sommige scholen het aantal leerlingen daalt. 
Kwaliteit staat bij ons voorop! We gaan de komende 
jaren meer kennis en ervaring bundelen en meer samen 
werken in onderwijsteams. Een nieuwe ontwikkeling 
is het realiseren van voorscholen, de zogenoemde 
kindvoorzieningen van 2,5 jaar tot 12 jaar.

Dankzij ruim 450 medewerkers krijgen de kinderen 
het onderwijs die ze verdienen. Zij zetten zich voor 
100% in voor de kinderen, zodat ze goed voorbereid 
zijn op de toekomst. Dat vraagt om professionaliteit en 
meegaan met de ontwikkelingen. En ook hier om samen 
te werken en van elkaar te leren. Onze medewerkers 
zijn en blijven de drijvende kracht achter het Openbaar 
Onderwijs Emmen. 

Voorwoord

Ik maak me er sterk voor om de regeldruk en 
administratieve lasten voor hen te verminderen. 
Zodat onze leerkrachten zoveel mogelijk tijd steken in de 
leerlingen en het les geven. Het kind staat centraal bij ons.
Samen sterker, is de passende titel van dit koersplan.
 Ik ben ervan overtuigd dat we door de krachten te 
bundelen en meer samen te werken nog meer kwaliteit 
kunnen leveren. En daarmee goede scholen in dorpen en 
wijken kunnen behouden. 
Duurzaam en sterk de toekomst tegemoet! 

Namens het schoolbestuur Openbaar Onderwijs Emmen,

Bouke Arends
Wethouder gemeente Emmen
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Bestuurlijk koersplan 2015 - 2019

Eens in de vier jaar stelt het schoolbestuur een koersplan 
vast. Voor het Openbaar Onderwijs Emmen is het college 
van B&W het bevoegd gezag (=schoolbestuur). Het 
schoolbestuur is kaderstellend. In dit Bestuurlijk Koersplan 
worden de visie en de beleidskaders op bestuurlijk niveau 
beschreven. Het koersplan is een leidraad voor het 
handelen van het bevoegd gezag (schoolbestuur). Het plan 
is richtinggevend en het geeft op hoofdlijnen weer wat 
men van het schoolbestuur mag verwachten. Dit is tevens 
gebaseerd op het Bestuursakkoord Primair Onderwijs 
(PO) dat tussen het Ministerie van OCW en de PO-raad is 
gesloten.

Hieronder wordt ingegaan op de bestuursfilosofie met 
hierin de rol en de positie van de afdeling Openbaar 
Onderwijs en het onderwijsveld. In het koersplan staan 
de missie en visie van het Openbaar Onderwijs Emmen 
(OOE) beschreven. Jaarlijks wordt er een A3 Jaarplan 
vastgesteld waarin de resultaten en de acties voor een 
jaar zijn opgenomen. Het jaarlijks Elektronisch Financieel 
Jaarverslag (EFJ) geeft  een terugblik op wat gerealiseerd 
is. De kwaliteitscyclus plan-do-check-act is van toepassing. 
Schematisch ziet dit er als volgt uit:

Inleiding

P

C

A D

Bestuurlijk Koersplan (vierjaar)

Bestuurlijk jaarplan (jaarlijks)

Bestuurlijk jaarverslag (jaarlijks)
      

Het voorliggende koersplan is opnieuw tot stand gekomen 
in samenspraak met alle betrokkenen bij het Openbaar 
Onderwijs Emmen. 
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Bestuursakkoord voor de sector 
primair onderwijs

Het Ministerie van OCW heeft met de PO-raad 
(sectororganisatie en belangenbehartiger van schoolbesturen 
primair onderwijs) een bestuursakkoord gesloten. Dit sluit 
aan bij de ambities van het Regeerakkoord en het Nationaal 
Onderwijsakkoord en sluit aan bij de Lerarenagenda van OCW. 
In het Bestuursakkoord PO staat de school van 2020 centraal.
In het Bestuursakkoord PO zijn vier actielijnen opgenomen:
1. Talentontwikkeling door uitdagend onderwijs (digitale 

leermiddelen ter ondersteuning);
2. Een brede aanpak voor duurzame onderwijsverbetering 

(zelfevaluatie);
3. Professionele scholen (van startbekwaam naar vakbekwaam 

en werken in leergemeenschappen);
4. Doorgaande ontwikkelingen (kindvoorziening/voorscholen).

In het Bestuurlijk Koersplan 2015-2019 van het Openbaar 
Onderwijs Emmen zijn naast de eigen benoemde resultaten 
ook de doelstellingen van het landelijke Bestuursakkoord 
opgenomen.

Verrassend passend (een terugblik)

We kijken eerst even terug op de vorige periode. Het 
Bestuurlijk Koersplan(BKP) 2011-2015 heeft de titel 
‘Verrassend passend’ gekregen omdat toen onder andere 
de voorbereidingen werden getroffen voor de wet 
Passend Onderwijs. Deze wet is per 1-8-2014 van kracht 
geworden. Openbaar Onderwijs Emmen is een van de tien 
schoolbesturen die vanaf die datum participeren in het 
Samenwerkingsverband 22.02 PO.  
In het koersplan 2011-2015 is gekozen voor drie 
strategische thema’s: Kwaliteit – Krimp als kans – Profilering. 
Veel van de destijds geformuleerde resultaten zijn behaald. 
Een paar voorbeelden: 
•  Kwaliteit: alle scholen zitten in het basisarrangement -> 

dit resultaat is behaald.
• Krimp: expertise bundelen -> sinds 1-8-2014 is er een 

consultatiegroep die de scholen ondersteunt in het                                                     
opvangen van leerlingen die extra ondersteuning nodig 
hebben. Er is samenwerking met en mogelijkheid voor 
huisvesting van kinderopvang/ BSO, etc.

• Profilering: er is gezamenlijk eigen logo (vertaling in 
borden en vlaggen) en er is een bovenschoolse website.

Door de ontwikkelingen in de omgeving (bijvoorbeeld daling 
van het aantal leerlingen) is ook nagedacht over hoe we 
hierop kunnen anticiperen. We willen niet reageren vanuit 
adhoc-situaties maar vanuit de basis van onze onderwijsvisie. 
Dit vanuit het vraagstuk op welke wijze we het Openbaar 
Onderwijs Emmen gaan inrichten, zodat we vanuit kracht 
(Samen Sterker) nog toekomstbestendiger zijn. 
Dit heeft geleid tot het formuleren van een onderwijsvisie 
2016 - 2020.
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Onderwijsvisie Duurzaam en sterk

In 2013 is de onderwijsvisie ’Duurzaam en sterk de toekomst 
tegemoet 2016-2020’ door het college van B&W van de 
gemeente Emmen in de rol van schoolbestuur vastgesteld. Het 
is vanzelfsprekend dat het Bestuurlijk Koersplan 2015-2019 
gebaseerd is op deze onderwijsvisie. De ondertitel van deze 
onderwijsvisie is: hink – stap – sprong. De hink (start) is in 2013 
geweest, de stap wordt gemaakt in 2016 (start clusters) en de 
sprong wordt gemaakt in 2020 (realisatie onderwijsteams).
In 2013 zijn we gestart met het vraagstuk hoe we  het 
openbaar onderwijs duurzaam en sterk in kunnen richten zodat 
we de kwaliteit binnen het openbaar onderwijs kunnen borgen 
en we kunnen anticiperen op de krimp. Het vraagstuk is  in 
alle openheid besproken met de directeuren van onze scholen 
en met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. In 
april 2013 was de start van de gesprekken op basis van een 
bestuurlijk kader. Dit kader was als volgt:
• er worden grotere eenheden gevormd;
• er is sprake van aansturing door een clusterdirecteur;
• uitgangspunt voor de omvang van een zelfstandige school of 

locatie is minimaal vier groepen. 
• er is sprake van een meerwaarde van een effectievere inzet 

van formatie en middelen; 
• er is sprake van toekomstbestendige scholen;
•  er zijn voldoende mogelijkheden voor inzet van expertise 

(IB’ers en ICT’ers).

Deze zes uitgangspunten waren de  basis voor de tweedaagse 
met de directeuren in april 2013. Ook was dit de start voor 
het vormen van een onderwijsvisie en het opstellen van een 
projectplan met concrete actiepunten en resultaten. Een 
projectgroep, met deelname vanuit het onderwijsveld, is 
gestart. Dat heeft geleid tot concrete deelplannen die door 
het college in de rol van schoolbestuur zijn vastgesteld en tot 
uitvoering zijn gebracht. De uiteindelijke start van clusters en 
onderwijsteams is op 1-8-2016. Iedere clusterdirecteur heeft 
tussen 2016 en 2020 de ruimte om het cluster te ontwikkelen 
en onderwijsteams te vormen.

De onderwijsvisie vormt ook de basis van het nieuwe 
Bestuurlijk Koersplan 2015-2019 ‘Samen sterker’. Hieronder 
staan de rol en de positie van de afdeling Openbaar Onderwijs 
en de bestuursfilosofie (inclusief visie en missie) beschreven.
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Afdeling Openbaar Onderwijs 

Het Bevoegd Gezag van het Openbaar Onderwijs Emmen 
is het college van Burgemeester en Wethouders, waarbij de 
wethouder, verantwoordelijk voor de schoolbestuurlijke taken,  
gedelegeerde bevoegdheden heeft. 
De bevoegdheden en de taken van de afdelingsmanager en de 
schooldirecteuren zijn vastgelegd in het managementstatuut 
en in een mandaatregeling voor het onderwijs. De 
gemeenteraad is te vergelijken met een Raad van Toezicht.
De afdeling Openbaar Onderwijs geeft uitvoering aan de 
vastgestelde kaders van het college. De afdeling Openbaar 
Onderwijs is binnen de gemeente Emmen een van de zestien 
gemeentelijke afdelingen.

Binnen het onderwijsveld werken circa 450 mensen (340 
fte.) in dienst van het schoolbestuur openbaar onderwijs. 
De afdeling heeft verschillende rollen: de medewerkers op 
de gemeentelijke afdeling (16,5 fte.) vormen enerzijds het 
bestuurskantoor (ondersteuning van college als schoolbestuur) 
en anderzijds het administratiekantoor (financiële 
administratie, personeelsadministratie, salarisadministratie 
en leerlingadministratie) voor de 30 openbare scholen in de 
gemeente Emmen. 
Het schoolbestuur (= college van B&W) wordt door de afdeling 
Openbaar Onderwijs ondersteund in de rol als werkgever en in 
het opstellen en het uitvoeren van het schoolbestuurlijk beleid. 
De afdelingsmanager vertegenwoordigt het schoolbestuur 
openbaar onderwijs in externe en interne overleggen. 
De openbare scholen worden ondersteund op het gebied van 
onderwijsinhoudelijke zaken 

(onderwijskwaliteit - inspectie), financiën, personeel, 
huisvesting en ICT. De bekostiging van het openbaar onderwijs 
is gebaseerd op het aantal leerlingen en komt van het 
Ministerie van OCW.
Het adequaat uit kunnen voeren van deze taken, vereist een 
professionele organisatie waarbij vraaggerichtheid centraal 
staat. De medewerkers op de afdeling Openbaar Onderwijs 
hebben een proactieve houding, zij zijn deskundig en staan 
open voor continue ontwikkeling en scholing. Zij leveren 
op tijd en correct informatie aan bij de medewerkers in het 
openbaar onderwijs. De afdeling Openbaar Onderwijs heeft 
vanaf september 2013 de opdracht om per 1 augustus 2016 
een vraaggerichte organisatie te zijn.

ABC-project en Centrale Administratie
Naast de medewerkers, werkzaam binnen de afdeling 
Openbaar Onderwijs, zijn er nog enkele medewerkers 
bovenschools werkzaam. De medewerkers werkzaam in het 
ABC-project leveren een bijdrage op het terrein van ICT. De 
werkzaamheden strekken zich uit tot enkele ondersteunende 
gebieden, zoals administratieve processen op scholen, 
educatieve ontwikkeling en de ICT-ontwikkeling. Zij zijn 
ook direct betrokken bij het optimaliseren van de websites 
van de scholen. Uiteindelijk is het streven dat de websites  
gestandaardiseerd zijn, voldoen aan de huisstijl 
van Openbaar Onderwijs Emmen, met behoud van een 
ieders herkenbaarheid.
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De medewerkers werkzaam op de Centrale Administratie 
(CA) zijn direct ondersteunend aan directies van de scholen. 
De prioriteit is het verwerken van leerlinggegevens in ESIS en 
het verrichten van andere ondersteunende werkzaamheden. 
Sinds augustus 2013 zijn de medewerkers CA gezamenlijk 
gehuisvest in de openbare basisschool Angelslo. De 
medewerkers van ABC-project en de Centrale administratie 
horen bij de afdeling, zij worden aangestuurd door de 
teamleider van de afdeling.

Consultatiegroep Passend Onderwijs
De openbare scholen van de gemeente Emmen werken 
samen met de openbare scholen in de gemeente Borger-
Odoorn in het bieden van extra ondersteuning voor leerlingen 
die dat nodig hebben. De samenwerking is geborgd in 
de consultatiegroep. Deze groep is gehuisvest in sbo De 
Catamaran en wordt inhoudelijk aangestuurd door de adviseur 
Onderwijs van de afdeling Openbaar Onderwijs. 

De consultatiegroep heeft de volgende taken:
• ondersteunt de interne begeleiders op de basisscholen;
• draagt zorg voor deskundigheidsbevordering van interne 

begeleiders en basisscholen;
• begeleidt scholen bij eventuele verwijzing naar SBO of SO;
• ondersteunt bij het opstellen en uitvoering van de zorgplicht 

van het schoolbestuur.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
Medezeggenschap is belangrijk en van grote waarde. Er is 
regelmatig en structureel overleg tussen bestuur (wethouder), 
medewerkers van de afdeling Openbaar Onderwijs en 
de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). 
De GMR is samengesteld uit vertegenwoordigers van de 
medezeggenschapsraden van alle openbare scholen in de 
gemeente Emmen.
Bovenschools is de GMR actief. Zij denkt en beslist mee over 
schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit 
van het onderwijs. In de GMR zit één vertegenwoordiger van 
iedere school, dit kan een ouder of een personeelslid zijn. Via 
een driejaarlijks roulatiesysteem kan een school een ouder- of 
een personele geleding afvaardigen. Gezien het aantal scholen 
(30) is de GMR een groot orgaan. Om de besluitvorming 
beter en effectiever te maken is daarom gekozen om met 
expertise groepen te werken. Er zijn vijf expertise groepen 
samengesteld:
• Personeel / HRM
• Onderwijs en leerling
• Financiën / huisvesting
• Communicatie / juridisch
• Themagroep

In iedere expertisegroep zit een aantal GMR-leden, eventueel 
aangevuld met een externe deskundige. Zij buigen zich 
over specifieke onderwerpen die behandeld worden binnen 
de GMR. Door opbouwen en versterken van kennis in een 
expertisegroep kan de GMR goed onderbouwde adviezen 
verstrekken richting het bevoegd gezag en al dan niet 
gefundeerde instemmingen geven op een voorstel van het 
bevoegd gezag.
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College van burgemeester en 
wethouders (bestuur) en de raad 
(toezichthoudend, budgetrecht)

Gemeentesecretaris / directie

Afdelingsmanager Openbaar 
Onderwijs Emmen

Organogram

Staf
Managementassistente

Adviseur bedrijfsvoering

Teamleider Afdeling Openbaar 
Onderwijs

Teamleider afdeling Openbaar 
Onderwijs (tijdelijk tot 1-8-2016)

Directeuren scholen openbaar 
(speciaal) onderwijs

Medewerkers afdeling Openbaar 
Onderwijs
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Bestuursfilosofie 

In het Bestuurlijk Koersplan staan de missie en visie van het 
Bevoegd Gezag op het openbaar onderwijs van de gemeente 
Emmen beschreven. Een onderwijsvisie is gebaseerd op een 
kindvisie en een maatschappijvisie. 

• Er valt voor ouders iets te kiezen!
De samenleving verandert snel. Dit vraagt veel van opgroeiende 
kinderen; ze moeten snel kunnen inspelen op de veranderingen 
om zich heen. Door de complexiteit van deze veranderingen 
wordt een beroep gedaan op het vermogen om genuanceerd te 
kunnen denken. De ontwikkeling en het leren van kinderen moet 
plaatsvinden in de context van een open samenleving. Binnen 
het openbaar onderwijs dient met respect te worden omgegaan 
met de verschillende levens- en geloofsovertuigingen. Dit 
betekent dat kennis wordt genomen van de diversiteit in onze 
samenleving. Deze diversiteit zien wij ook terug in onze scholen. 

• Het kind leert te ‘leren’!
Kinderen moeten op school kunnen profiteren van een 
uitdagende en uitnodigende leeromgeving waarbij hoge 
verwachtingen aan de leerlingen worden gesteld. Kinderen 
worden uitgedaagd tot zelfstandig leren en worden 
gestimuleerd om samen te werken. Er is ruimte voor eigen 
keuzes en het nemen van eigen initiatief. Kinderen worden 
aangemoedigd om nieuwe situaties te verkennen, vragen 
te stellen, problemen te onderzoeken en moderne media 
te gebruiken. Het onderwijs bevordert dat leerlingen actief, 
gemotiveerd en betrokken leren, in interactie met de 
leerkracht en met elkaar. 

• De meester/juf voor de klas doet er toe! 
In het openbaar onderwijs in de gemeente Emmen is ruimte 
voor het ontplooien van talenten en er is specifieke aandacht 
voor kinderen, die een extra steuntje in de rug nodig hebben. 
Het biedt zorg op maat voor kinderen met een specifieke 
hulpvraag. Het openbaar onderwijs in de gemeente Emmen 
stelt hiervoor specifieke deskundigheid in. De medewerkers 
van de openbare scholen hebben een actieve houding naar de 
directe leefomgeving van de kinderen. Ze hebben weet van 
de directe leefomgeving van de kinderen die aan hun zorg zijn 
toevertrouwd. De leerkrachten hebben hoge verwachtingen 
naar hun leerlingen en in hun omgang stralen ze dit ook 
bewust uit. De medewerkers van het openbaar onderwijs 
in de gemeente Emmen zijn trots op hun vak. Zij zijn het 
kapitaal van de organisatie. Het werken in het openbaar 
onderwijs in de gemeente Emmen wordt gekenmerkt door 
resultaatgerichtheid. 

• Samen maken wij het onderwijs! 
Allerlei ontwikkelingen hebben hun uitwerking op het 
onderwijs. Het onderwijs is een wezenlijk onderdeel van een 
dynamische samenleving. Een samenleving die gekenmerkt 
wordt als een kennismaatschappij. Leren is een continu 
proces. De school is een pedagogische gemeenschap en kan 
accenten leggen op burgerschap, cultuur en techniekonderwijs 
of op het ‘gezonde schoolplein’. In de komende periode 
wordt in ieder geval ingezet op techniekonderwijs en 
cultuureducatie. De school is een lerende organisatie, we leren 
van elkaar als professionals en opbrengstgericht werken en 
schoolontwikkeling staan centraal.
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Missie

Openbaar onderwijs in de gemeente Emmen biedt kinderen 
kwalitatief goed onderwijs zodat zij hun talenten maximaal 
kunnen ontwikkelen en hierdoor een volwaardige basis 
kunnen leggen voor hun latere leven in een dynamische 
complexe kennismaatschappij. 
De gemeente Emmen zorgt, in de rol van schoolbestuur, 
voor een uitdagende en kansrijke leer- en werkomgeving en 
doorlopende en duurzame ontwikkellijnen voor leerlingen en 
medewerkers. 

Visie 

Het werken in het onderwijs is dynamisch. Onderwijs is 
continu in beweging. Dit vraagt telkens om keuzes maken. In 
het voorliggend Bestuurlijk Koersplan 2015-2019 geeft het 
Bevoegd Gezag de visie en de lange termijnplanning voor het 
Openbaar Onderwijs Emmen voor de komende vier jaar weer. 
De visie is beschreven op basis van drie strategische thema’s:
• Kwaliteit (en profilering)
• Werken in onderwijsteams
• Professionele scholen

De drie strategische thema’s zijn nader uitgewerkt en vertaald 
naar resultaten op vijf aandachtsgebieden: onderwijs, 
personeel, huisvesting, financiën en ICT.
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Kwaliteit en Profilering

Duurzame onderwijsverbetering gaat over het verbeteren 
van de onderwijskwaliteit in de volle breedte. Openbaar 
Onderwijs Emmen heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan; 
een goede planmatige kwaliteitscyclus is daarbij noodzakelijk. 
De openbare scholen in de gemeente Emmen hebben als 
uitgangspunt dat ze opbrengstgericht werken waarbij kinderen  
hun talenten en leerbehoeften maximaal kunnen ontwikkelen. 
De school heeft oog voor verschillen en kan differentiëren in 
instructie en feedback. Elke school heeft een kwaliteitsbeleid 
en biedt onderwijs van hoge kwaliteit met aandacht voor 
de brede persoonlijke en maatschappelijke vorming. Het 
gaat dan om meer dan alleen cognitieve talenten. Het doel 
is  dat de kinderen actief betrokken zijn bij het onderwijs en 
verantwoordelijk worden gemaakt voor hun eigen leerproces. 
De wens is dat leerlingen samenwerken en van elkaar leren. 
De school draagt bij aan doorgaande leer- en ontwikkellijnen. 
Iedere openbare school zorgt voor kindvoorzieningen voor 
kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Ook de kwaliteit maken we 
zichtbaar. De scholen worden goed geprofileerd door zichtbaar 
in het dorp/de wijk aanwezig te zijn. Er is een herkenbaar 
bovenschoolse website en ook de websites op schoolniveau 
zijn herkenbaar vanwege een gezamenlijke huisstijl. Het 
beoogde  marktaandeel is 50%. Binnen Openbaar Onderwijs 
Emmen zijn, naast de sbo en so-school, twee specifieke 
onderwijsvoorzieningen voor leerlingen. Het Expertisecentrum 
Anderstaligen (ECA) voor kinderen van de zgn. nieuwkomers 
die de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheersen. En 
de AZC-school Hesselanden, de school voor kinderen die 
woonachtig zijn op de Gezinslocatie (GLO) in Emmen. Beide 

voorzieningen vallen onder de reguliere basisschool De Brink. 
Er wordt gewerkt aan verdere inbedding van de positie van 
beide onderwijsvoorzieningen.

Onderwijs

• Openbaar Onderwijs Emmen onderzoekt in hoeverre 
onderwijs aan meerbegaafde leerlingen al dan niet in een 
aparte onderwijssetting, binnen een reguliere basisschool, 
georganiseerd kan worden.

• Er is een wet in voorbereiding voor ontvlechting van SO 
en VSO. Dit betekent dat, in de nabije toekomst, er een 
oriëntatie plaats moet vinden op samenwerking tussen 
de VSO afdeling van de Thriantaschool en het Voortgezet 
onderwijs, waaronder de Praktijkschool.

• Openbaar Onderwijs in Emmen staat voor kindgericht 
excellent onderwijs met hoge opbrengsten.

• Alle openbare basisscholen hebben minimaal het 
basisarrangement, enkele scholen (minimaal drie) hebben 
het predicaat excellent.

• Herkenning van toptalenten en een uitdagend 
onderwijsaanbod voor deze groep.

• Iedere leerling heeft een passend onderwijsaanbod (inclusief 
specifiek aanbod voor hoogbegaafde leerlingen).

• Leerlingen worden uitgedaagd om verantwoordelijk te zijn 
voor hun eigen leerproces.

• Percentage zittenblijvers wordt teruggebracht naar 3% per 
jaar (in 2020 is dit 2%).
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• Bevorderen van onderzoekend leren door aanbod op gebied 
van wetenschap en technologie.

• Openbaar Onderwijs in Emmen ontwikkelt een lerende en 
opbrengstgerichte cultuur.

• Uitvoering van Cultuureducatie met kwaliteit.
• Vensters PO zijn up-to-date. Vensters PO geven 

eenduidige cijfermatige informatie (over bijvoorbeeld 
onderwijsopbrengsten, leerlingenpopulatie, financiën en 
personeel) van alle scholen in één systeem. Vensters PO 
is een instrument ontwikkeld door PO-raad samen met 
schoolbesturen en scholen. 

• Realiseren van voorscholen voor kinderen van 2,5 tot 12 
jaar.

• Onderzoek naar effecten van ontvlechting van SO en VSO.
• Het marktaandeel is minimaal 50%.

Personeel 

Specifieke kwaliteiten worden in toenemende mate gevraagd. 
Voorbeelden hiervan zijn de functies, die middels ‘Functiemix’ 
zijn geïntroduceerd. Door de invoering van passend onderwijs 
doet functiedifferentiatie zijn intrede in het onderwijs. In het 
bestuursakkoord is afgesproken, dat leerkrachten zich zodanig 
moeten ontwikkelen, dat zij kunnen worden opgenomen 
in een leerkrachtenregister. Om deze laatste doelstelling te 
kunnen bereiken wordt de gesprekkencyclus nog belangrijker.
• Systeem van zelfreflectie.
• Lerende netwerken door audits en peerreview.
• Personeelsbeleid gericht op professionele ontwikkeling.
• Uitwerking CAO doelstellingen.
• 20% van de leerkrachten is academisch geschoold.

• Brede inzetbaarheid/ mobiliteit van medewerkers binnen het 
cluster stimuleren, zodat de expertise van de medewerkers 
binnen het gehele cluster benut kan worden.

• Het doen van onderzoek naar en inrichten van een  
transfercentrum/ arbeidspool 

Huisvesting

De laatste jaren is de kwaliteit van schoolgebouwen en de 
speelomgeving een belangrijk item geworden. Onderzoeken 
hebben aangetoond dat de kwaliteit van huisvesting, o.a. 
het binnenklimaat, een relatie heeft met de prestaties van 
leerlingen en ziekteverzuim op scholen. Daarnaast worden 
ouders kritischer op verbetering, huisvesting en hygiëne op 
scholen.

De wetgeving rondom de financiering van (groot) onderhoud 
aan schoolgebouwen is per 1 januari 2015 gewijzigd. Met 
ingang van deze datum worden schoolbesturen integraal 
verantwoordelijk voor het totale onderhoud en ook de 
benodigde aanpassingen van de schoolgebouwen.
De schoolgebouwen van Openbaar Onderwijs Emmen 
zijn producten van de afgelopen decennia en de meeste 
gebouwen zijn in de vorige eeuw gebouwd; het concept is 
gebaseerd op ’sober en functioneel’. De beschikbare middelen 
worden zo efficiënt mogelijk besteed aan (preventief) 
onderhoud, klimaatbeheersing en waar noodzakelijk, 
onderwijskundige aanpassingen. 
Leegstand in de scholen neemt grotere vormen aan en 
wordt de komende jaren zoveel mogelijk ingezet voor 
activiteiten voor Kinderopvang, met de prioriteit op Voor- en 
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Vroegschoolse Educatie. Voordeel in kwaliteit is ook een 
voortvloeisel uit leegstand, immers scholen die iets ruimer 
in het jasje zitten, kunnen gemakkelijker schakelen en 
functioneren in een ruimer gebouw. Bijkomend voordeel 
van dit ruimteoverschot is ook minder slijtage en een 
overzichtelijker en representatiever gebouw. Belangrijk blijft 
het nadeel, zoals een exploitatietekort met betrekking tot 
onderhoud en schoonmaak. Ondanks het krimpend aantal 
leerlingen, is het voornemen om drie schoolgebouwen uit te 
breiden vanwege capaciteitsbehoefte. Het gaat hierbij om OBS 
’t Eenspan, OBS de Esdoorn en OBS De Iemenhof.

• Prioritering uitvoering inrichten scholen vanaf 2 ½ jarigen in 
toekomstig te verwachten leerlijn/wetgeving.

• Leegstand terugdringen naar acceptabele proporties; een 
norm wordt hiervoor opgesteld.

• Schoonmaak, klimaat en gezondheid slim integreren en in 
samenhang brengen met vermindering energieverbruik. 

• Onderzoek op welke manier scholen duurzamer worden: 
zonnepanelen, led verlichting etc.

• Optimaliseren investering- en onderhoudsplannen 
door middel van het opstellen van actuele meerjaren 
onderhoudsschema’s die gericht zijn op zowel inrichting als 
buitenschil en omgeving.

• Periodiek actualiseren van Risico-, Inventarisatie- & 
Evaluatierapportages.
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Financiën

In het openbaar primair onderwijs ligt de lat hoog. Openbaar 
(primair) Onderwijs in Emmen wil zich onderscheiden door 
hoge eisen te stellen aan onderwijs, personeel en huisvesting. 
Maar kwaliteit heeft een prijskaartje. Het gaat om het goed 
doen van de dingen en de goede dingen doen. Inhoudelijke 
keuzes moeten financieel inzichtelijk gemaakt worden. Er kan 
niet meer geld worden uitgegeven dan dat er binnenkomt. 
Kiezen voor het één betekent soms het laten van het andere. 
Ook moet er verantwoording afgelegd worden over de keuzes 
die gemaakt worden:
• Integraal beleid, waarbij financieel beleid is afgestemd op 

het personeels-, ICT-, onderwijs- en huisvestingsbeleid met 
als doel het bereiken van onderwijskwaliteit.

• Inzichtelijk en effectief financieel (meerjaren) beleid.
• Sluitend financieel meerjarenperspectief.
• Meerjaren investeringsplanning.
• Effectieve en efficiënte inzet van financiële middelen ten 

behoeve van de doelstellingen Passend Onderwijs.
• Voldoende financiële middelen voor personeelsontwikkeling.
• Investeringsplan voor verdere digitalisering van het 

onderwijs.
• Inzichtelijk en effectief financieel beleid ten aanzien van 

(buiten)onderhoud.
• Waar mogelijk gebruik maken van subsidiemogelijkheden.

ICT

Goede toepassing van ICT in het onderwijs draagt bij aan 
de kwaliteitsimpuls, die nodig is om leerlingen uit te dagen 
en voor te bereiden op hun toekomst. Om deze kwaliteit te 
waarborgen, wordende volgende doelen nagestreefd:
• In 2018 gebruikt 75% van de scholen dagelijks digitaal 

leermateriaal in het primaire proces (in 2020 is dit 90%).
• Leerkrachten beschikken over voldoende ICT-

basisvaardigheden. Hiervoor wordt een scholingstraject 
op maat aangeboden. Er is een inventarisatie (nulmeting) 
gedaan naar de vaardigheden en er is een scholingsaanbod 
opgesteld.

• In 2015 hebben we op bestuursniveau een implementatie- 
en investeringsplan voor onderwijs en ICT, gebaseerd 
op onze onderwijsvisie Duurzaam en Sterk de toekomst 
tegemoet (2016-2020).

• In het integrale ICT-beleidsplan zijn de taken en 
verantwoordelijkheden duidelijk vastgelegd en wordt 
jaarlijks een uitvoeringsplan opgesteld.
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Werken in onderwijsteams

Leerkrachten en niet-onderwijzend personeel werken samen 
in een team. De individuele professionele ontwikkeling 
leidt tot een bundeling van kennis en vaardigheden in 
onderwijsteams. Het werken in onderwijsteams dient vooral 
vanuit borging en verdere uitbouw van kwaliteit plaats te 
vinden. Er is geen sprake van fusie of samenvoeging van 
scholen in een cluster; het behoud van een eigen schoolprofiel 
en BRIN-nummer (Basis Registratie Instellingen) is het streven. 
Openbaar Onderwijs in Emmen beschikt over  een veelkleurig 
scholenpalet, deze diversiteit moet zichtbaar zijn en worden 
behouden. 
Een onderwijsteam is een breed, professioneel team dat 
gezamenlijk de werkzaamheden uitvoert binnen een cluster 
van scholen, met als doel het verzorgen van kwalitatief 
goed onderwijs. Er is sprake van het zo maximaal mogelijk 
benutten van formatie, middelen en expertise. De locatieleider 
is het aanspreekpunt op de school. De clusterdirecteur is 
eindverantwoordelijk. De clusterdirecteur legt verantwoording 
af over het gevoerde beleid, de kwaliteit en de behaalde 
resultaten en de ontwikkelingen binnen het cluster. Er is 
sprake van een goede bereikbaarheid en toegankelijkheid. 
De scholen hebben een duidelijke en krachtige positie in een 
wijk, buurt of dorp. Ze werken waar mogelijk met andere 
maatschappelijke actoren om een gezamenlijk aanbod te 
doen aan ouders met kinderen tussen 2,5 en 12 jaar. Ze willen 
voor iedere leerling onderwijs op maat kunnen bieden. Het 
moet voor ouders helder zijn welke ondersteuning zij van 
de school mogen verwachten voor hun kind. Als dit aanbod 

niet te realiseren is dan kan een kind terecht binnen een 
speciale setting (Catamaran en Thrianta). Een bovenschoolse 
consultatiegroep biedt ondersteuning aan de interne 
begeleiders binnen de clusters.

Onderwijs

Openbaar Onderwijs Emmen werkt in grotere clusters 
(onderwijsteams) waardoor de collectieve kwaliteit wordt 
vergroot; er sprake is van meer inhoudelijke diversiteit. 
Beschikbare specialismen worden  maximaal benut:

• Clusters ontwikkelen zich tot leergemeenschappen en 
professionelere organisaties. 

• Verder uitbouwen van expertise op het terrein van 
ondersteuning, wetenschap & techniek en doorgaande 
leerlijn voorschoolse educatie.

• De consultatiegroep is het expertisecentrum binnen 
Openbaar Onderwijs Emmen. Daar is de expertise 
georganiseerd voor onder andere de psychodiagnostische 
zorg en de professionalisering op zorg.

• Realiseren van kindvoorzieningen voor kinderen van 2,5 tot 
12 jaar.

• Er is een professionele relatie met de PABO en er is 
afstemming over stages.

• Er wordt gestreefd naar meer mannen in het onderwijs en 
meer vrouwen in het management (verhoging van 10%).
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Personeel

Het werken in een onderwijsteam, verdeeld over meerdere 
locaties, vraagt van medewerkers de bereidheid om ook na 
te denken en beschikbaar te zijn voor de locatie, waar de 
medewerker niet gebruikelijk werkzaam is. Het hogere belang 
van de ontwikkeling van het kind, op welke locatie dan ook, 
dient hierbij voorop te staan.
In de clusters dienen de clusterdirecteuren samen met de 
locatieleiders aandacht te geven aan, en afspraken te maken 
over, de volgende onderwerpen: 
• Samenwerken in een cluster (over de locaties heen).
• Collegiale consultatie/duurzame inzetbaarheid.
• Bouwoverleg.
• Collectieve scholing/studiedagen.
• Van elkaar leren.
• Denken op clusterniveau.
• Mobiliteit bevorderend wordt gestimuleerd; maximale 

verblijfduur per functie.
• Vakleerkracht bewegingsonderwijs met PABO-bevoegdheid.
• Specialisatie.
• Onderlinge uitwisselbaarheid bevorderen binnen de clusters.
• Gebruik maken van elkaars expertise binnen de clusters.

Huisvesting

Werken in schoolteams en clusters kan impliceren dat met 
name inventaris, leermiddelen en ICT-componenten efficiënter 
ingezet kunnen worden. Ook kunnen facilitaire zaken zoals 
schoonmaak, BHV en conciërge-achtige taken overzichtelijker 
worden:

• Optimaliseren inkoop en gebruik van facilitaire zaken 
zoals het onderwijsleerpakket, kantoor/flexwerkplekken, 
schoonmaak- en keukenartikelen.
• Conciërge-, schoonmaak- en overige facilitaire taken, waar 
mogelijk, koppelen om te komen tot meer efficiëntie.
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Financiën

Het financieel beleid moet  aansluiten op de clusterindeling 
van het onderwijsveld en de verdere uitbouw van 
kwaliteit. Clusterdirecteuren dienen te beschikken over 
financiële middelen en adequate financiële kaders om de 
onderwijsdoelstellingen te kunnen realiseren. De planning- en 
control cyclus is de grondslag om te komen tot planvorming, 
bijstelling en verantwoording tussen clusterdirectie, 
bovenschools management en het bestuur:

• Planning- en control cyclus en financiële inrichting 
aanpassen aan de gewijzigde structuur.

• Mogelijkheden centrale inkoop realiseren.
• Heroverweging bovenschoolse en schoolse gelden (cluster 

en locatie).
• Voldoende financiële middelen voor personeelsontwikkeling 

om zodoende te komen tot professionele en breed 
inzetbare onderwijsteams.

• Voldoende financiële middelen voor de ontwikkeling van 
clusterdirecteuren en locatieleiders.

• Financieel kader bepalen per cluster voor de inrichting 
van formatieplannen. De clusterdirecteur maakt vanaf 
1-8-2016, op basis van het toegekende formatiebudget 
voor het cluster, in overleg met locatieleiders en 
medezeggenschapsraad een formatieplan per locatie.

 

ICT

De ICT-werking is vanuit de visie van de scholengroep 
geclusterd op niveau van de scholengroep. Het streven moet 
zijn om één ICT-coördinator per cluster te benoemen. De rol 
van ICT-coördinator is tweeërlei. Enerzijds hebben scholen 
technische ondersteuning nodig, anderzijds moet er ook een 
pedagogische invulling zijn. Deze  bestaat uit het plannen 
en begeleiden van een veranderingsproces dat onderwijzend 
personeel moet (ver)leiden tot een verantwoord gebruik van 
ICT, geïntegreerd in de schoolpraktijk:

• Taak, rol en verantwoordelijkheid van alle betrokkenen staan 
beschreven in het ICT-beleidsplan.

• Duidelijkheid over welke projecten, op gebied van ICT, 
worden ingezet. Voor deze projecten zijn financiële 
middelen aanwezig.

• Planning voor scholing van leerkrachten binnen de 
financiële kaders.

• Voorstel maken over de inzet van een ICT ’er per cluster.
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Professionele scholen

Onderwijskwaliteit staat of valt met de kwaliteit van de 
leerkracht. We besteden extra aandacht aan de startende 
leerkracht. De clusterdirecteur vervult een cruciale rol met 
betrekking tot de onderwijskwaliteit, de identiteit van de 
scholen in een cluster en is gericht op verbetering. Dit geeft 
de clusterdirecteur vorm samen met de locatieleiders en de 
interne begeleider(s) in een cluster.
In Zuidoost-Drenthe is sprake van een hardnekkige 
problematiek van ‘onderwijsvoorrang’ oftewel 
onderwijsachterstanden. Dit vraagt om sterke, professionele 
en zelfbewuste leerkrachten. Goed opgeleide leerkrachten met 
continue bijscholing die hoge verwachtingen hebben naar hun 
leerlingen en die bij ouders onderwijsondersteunend gedrag 
weten te stimuleren. 

Scholen bieden een passende onderwijsplek aan leerlingen 
die extra ondersteuning nodig hebben. Met de invoering 
van passend onderwijs is er geen centrale leerlinggebonden 
financiering en ook geen ambulante begeleiding. Openbaar 
Onderwijs Emmen werkt met arrangementen op basis van 
handelingsgerichte diagnostiek. 
Goede relaties zijn essentieel voor respectvolle 
omgangsvormen tussen medewerkers, leerlingen en ouders 
onderling. 
De Consultatiegroep levert een bijdrage aan 
kwaliteitsverbetering van pedagogisch en didactisch handelen. 
Dit in samenhang met pedagogisch cultuur en gedifferentieerd 
onderwijs in de scholen.
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Onderwijs

Openbaar Onderwijs Emmen wil leerlingen actief betrekken bij 
het onderwijs en meer verantwoordelijk maken voor hun eigen 
leerproces. Openbaar Onderwijs Emmen vraagt haar leerlingen 
om samen te werken en van elkaar te leren. De komende 
periode wordt onder andere gebruikt om elkaar, nog meer, te 
inspireren in de onderwijsclusters. Uitdaging hierbij is hoe het 
team in het cluster samen leert, met als doel het onderwijs 
steeds beter te maken en  hierbij ook over de grenzen te 
kijken:

• Openbaar Onderwijs Emmen werkt met een uniform 
kwaliteitssysteem, zelfevaluaties en collegiale visitaties.

• Er is een transparante ondersteuningsketen met jeugdzorg.
• Openbaar Onderwijs Emmen biedt arrangementen voor 

extra ondersteuning van leerlingen.
• Met ingang van het schooljaar 2014-2015 is het 

schooladvies leidend bij de toelating tot het voortgezet 
onderwijs

• In het schooljaar 2015-2016 is in de verplichte eindtoets 
af te leiden wat de vaardigheid van de leerling is bij de 
referentieniveaus taal en rekenen.

• Er is een doorgaande leerlijn op gebied van gezondheid en 
een actieve leefstijl van kinderen (bewegingsonderwijs).

• Alle scholen hebben een leerlijn op het gebied van 
wetenschap & techniek. Dit betekent een toename bij 
leerlingen in het kader van onderzoekend handelen.

• Er is een doorgaande leerlijn van voorschoolse voorziening 
naar PO en van PO naar VO (POVO). 

• Inzetten op samenwerken over de grenzen: 
internationalisering.

Personeel

In het bestuursakkoord voor de sector primair onderwijs zijn 
afspraken vastgelegd voor verdere professionalisering van 
medewerkers in het primair onderwijs. Het akkoord is gesloten 
in 2014 en kent een strekkende werking tot 2020. De nadruk 
wordt de komende jaren gelegd bij professionele ontwikkeling:

• Bevoegde leerkrachten voor geven van gymonderwijs: 
bovenschools aanbod om bevoegdheid op kosten van 
werkgever te behalen.

• Schoolleiders staan ingeschreven in het schoolleidersregister 
Primair Onderwijs.

• Toename van leerkrachten met masterniveau: streven 25% 
(in 2020 heeft 30% een wo- of hbo-master afgerond en is 
opgenomen in de functiedifferentiatie).

• Extra begeleiding voor startende leerkrachten: van 
startbekwaam naar vakbekwaam.

• HRM-beleid voor faciliteren van professionaliteit.
• Leerkrachten beschikken over algemeen didactische 

vaardigheden en complexe vaardigheden 
(differentiatievaardigheden).

• Er is een kijkwijzer ontwikkeld voor scholen om de 
didactische vaardigheden in beeld te krijgen.

• Welzijnsonderzoek wordt uitgevoerd. 
• Iedere leerkracht krijgt jaarlijks minimaal een klassenbezoek.
• Functioneringsgesprekken worden jaarlijks gevoerd door 

leidinggevende met leerkracht en medewerker.
• Agressieprotocol is geactualiseerd.
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Huisvesting

De schoolgebouwen en directe omgeving worden steeds 
flexibeler ingericht. De primaire insteek is om de gebouwen 
en bijbehorende terreinen ingericht te hebben die passend zijn 
bij het gekozen onderwijsconcept en bewegingsonderwijs. De 
basis blijft een gezond en goed ingericht groeps- en gymlokaal 
dat voldoet aan alle basiseisen voor goed onderwijs. Hierbij 
speelt ICT-inrichting een belangrijke rol voor leerkracht en 
leerling. De logistieke gedachte moet gericht zijn op veiligheid, 
vanuit de woonwijk of het dorp naar de school. Zowel 
voor kind als leerkracht moet de route naar de werkplek/
groepslokaal/gymlokaal logisch, speels en veilig zijn:

• Er is sprake van een goed bewegingsonderwijs in 
combinatie met een rijk buitenschools aanbod ter 
ondersteuning van de motorische ontwikkeling 
(schoolpleinen, trapveldjes, samenwerking met 
sportverenigingen).

• De inrichting en flexibiliteit in en om schoolgebouwen en 
schoolomgeving wordt steeds meer afgestemd op complete 
activiteiten voor kinderen van 0 – 12 jaar. Te denken valt 
ook meer aan integratie wijk- en buurtactiviteiten, waarbij 
speel- en werkomgeving in een school een rol kan spelen.

Financiën

Financieel beleid moet onderdeel zijn van het integrale beleid, 
met als doel om de gestelde onderwijsdoelstellingen te 
behalen. Voldoende financiële middelen, en een effectieve en 
efficiënte inzet van deze middelen, zijn randvoorwaarden om 
te komen tot professionele scholen. De scholen hebben een 
(eigen) begroting- en verantwoordingscyclus, die (mede) is 
gebaseerd op het managementstatuut Openbaar Onderwijs 
Emmen. Op basis van managementrapportages wordt, zowel 
schools alsook bovenschools, de financiële situatie gemonitord: 

• Optimaliseren van de planning & control cyclus.
• Voldoende financiële middelen voor personeelsontwikkeling. 

Hierbij is speciale aandacht voor de startende leraar.
• Inzet van de lerarenbeurs (gymbevoegdheid, leraren op 

masterniveau).
• Investeringsplan voor verdere digitalisering van het 

onderwijs.
• Inzicht in het al dan niet aangesloten blijven bij het 

vervangingsfonds en de kosten van ziekteverzuim.
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ICT

De leerkrachten binnen Openbaar Onderwijs Emmen worden 
steeds vaardiger op het gebied van 
ICT-toepassingen. Velen ervaren toch een kennisachterstand 
als het gaat om nieuwe didactische toepassingen en praktische 
ICT-mogelijkheden. Deskundigheidsbevordering moet 
hierin verandering en verbetering brengen. De leerkrachten 
binnen Openbaar Onderwijs Emmen staan centraal in het 
onderwijskundig handelen, het primaire proces. Inzichten 
veranderen, technologie ontwikkelt en zo ook de maatschappij 
om ons heen. De verwachtingen van ouders en hun kinderen 
zijn ook niet meer zoals vroeger. Professionalisering op alle 
terreinen is voortdurend noodzakelijk:

• In 2015 wordt door het onderwijzend personeel een ICT-
vaardigheidsscan uitgevoerd. Deze scan geldt als 0-meting 
voor het ICT-nascholingsaanbod op groeps- en individueel 
niveau.



www.openbaaronderwijsemmen.nl Gemeente Emmen, Afdeling Openbaar Onderwijs Emmen


