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Voorwoord 

 
 
De Steiger maakt deel uit van de vereniging NoorderBasis, scholen met de Bijbel. NoorderBasis staat voor goed, 
christelijk onderwijs in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe:. NoorderBasis bestaat uit 33 scholen 
voor basisonderwijs, waaronder een school voor Speciaal Basis Onderwijs (SBO) en  
(Voortgezet) Speciaal Onderwijs (V)SO. 
Dit schoolplan is geheel in lijn met het strategisch beleid van NoorderBasis. Waar nodig geeft ons schoolplan op 
school specifieke wijze uitvoering aan de strategische doelen op bestuursniveau o.a. op de beleidsterreinen: 
Onderwijs, waaronder: kwaliteitsbewaking, Identiteit, Organisatie en Veiligheidsbeleid, Personeel, Huisvesting 
en Financiën, waaronder: materiele zaken, planning en control. 
 
Voor de missie en visie van ons bestuur en voor de bestuurlijke beleidsvoornemens voor de komende vier 
(school)jaren verwijzen wij naar het strategisch beleidsplan van 2019-2023. 
 
Dit schoolplan beschrijft ons beleid voor de periode 2019-2023. Het geeft naast de gedeelde uitgangspunten 
met de andere scholen van NoorderBasis aan hoe wij ons als school profileren. In de organisatie van 
NoorderBasis is gebruik gemaakt van de zogenaamde Betekeniskaart. Ook de Steiger participeert hierin mee. 
We hebben het opnieuw samenstellen van ons schoolplan benut om als team en directie onze visie opnieuw te 
doordenken en te formuleren. In nauwe samenwerking met De Onderwijsadviseur Mouris Boer, is daaruit is 
een Zelf Evaluatie Rapport (ZER) ontstaan. Bij het bepalen van onze visie hebben we ons als eerste laten leiden 
door onze Christelijke beweegredenen. NoorderBasis, scholen met de Bijbel. Het woord scholen moet in dit 
verband ook opgevat worden als een werkwoord: leren leven vanuit de Bijbel. Het basisprincipe van onze 
identiteit is de samenvatting van Gods geboden in de woorden van Jezus zelf: 
God liefhebben boven alles en je naaste liefhebben als jezelf. 
 
We kijken ook naar de leerlingen die bij ons op school zitten We hebben ons daarbij de vraag gesteld: “wat zijn 
de onderwijsbehoeften van onze leerlingen?”. 
 
Vaststellingsprocedure en verspreiding 
De conceptversie van dit schoolplan, in het bijzonder de beleidsvoornemens en doelstellingen voor de 
komende planperiode, is besproken met het team. Op basis van deze besprekingen is deze definitieve versie 
van het schoolplan 2019- 2023  in juli 2019 tot stand gekomen. Het plan is ter instemming voorgelegd aan de 
MR en toegezonden aan het bestuur en de inspectie.  
 
Het schoolplan is digitaal beschikbaar voor alle teamleden; het overzicht van de beleidsvoornemens, in de 
vorm van de Betekeniskaart, voor de komende vier jaar is aan iedereen overhandigd en besproken in een 
personeelsvergadering, zodat de school als geheel een goed beeld heeft van de beoogde ontwikkelingen, de 
tijdsplanning en de verantwoordelijkheden van de werkgroepen.  
 
Uitgangspunten voor dit schoolplan zijn: 
 
We maken een plan met een voorlopig karakter, dat als raamwerk zal dienen om de komende jaren steeds 
beter te formuleren waar we naartoe willen.  
Het plan moet in elk stadium door alle personeelsleden gedragen worden. 
Alle personeelsleden moeten optimaal betrokken zijn en worden bij de besprekingen en de besluitvorming 
over toekomstige ontwikkelingen van De Steiger. 
Het plan moet leesbaar zijn. 
Jaarlijks moet geëvalueerd worden of de gestelde doelen zijn gehaald. 
Elke functie en elke werknemer binnen De Steiger is belangrijk. Dit uitgangspunt vormt de basis voor een 
werkbaar geheel, waarin respect een belangrijk medium is. 
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We zien het schoolplan als een kwaliteitsdocument, waarin het beleid wordt geformuleerd en vastgesteld. Ons 
beleidsplan wordt zo een onmisbaar document in de school. Het zal duidelijkheid bieden aan iedere 
betrokkene, op ieder moment van onze ontwikkeling. 
De belangrijkste voornemens voor het komende jaar zullen worden opgenomen in de schoolgids.  
 
De schoolgids is op onderdelen afgeleid van het schoolplan, maar heeft een andere functie. Het is een jaarlijkse 
uitgave en geeft vooral aan de ouders inzicht in de werkwijze voor het komende schooljaar, ook wordt melding 
gemaakt van de behaalde resultaten en de beleidsvoornemens. De schoolgids wordt jaarlijks opnieuw 
vastgesteld en heeft de instemming van het schoolteam en de medezeggenschapsraad nodig. De inspectie  en  
het bevoegd gezag ontvangen ieder jaar een exemplaar.  
 
Naast de hiervoor genoemde instrumenten om de kwaliteit van ons onderwijs planmatig te ontwikkelen is er 
nog een instrument: de klachtenregeling. De klachtenregeling geeft ouders de gelegenheid om formeel te 
reageren op datgene waarover zij ontevreden zijn. Dus ook als men op- en aanmerkingen zou hebben over de 
kwaliteit van het onderwijs op De Steiger. Een klacht beschouwen wij als een mogelijkheid om maatregelen ter 
verbetering te treffen. De school is aangesloten bij de klachtencommissie van de Besturenraad. 
 
Indeling 
De afgelopen planperiode hebben we gewerkt met het INK-model voor kwaliteitszorg en we zullen dit 
voortzetten en verder uitwerken gedurende de komende vier jaar. Dit schoolplan is ook opgesteld op basis van 
het INK-managementmodel. Tevens is het INK model geintergreerd in de Betekeniskaart 
In hoofdstuk 2 wordt een korte beschrijving gegeven van dit model.  
 
De indeling van dit schoolplan volgt het INK-model. Inhet schoolplan  beschrijven we achtereenvolgens de 
zeven organisatiegebieden: Leiderschap, Strategie en Beleid, Management van medewerkers, Management 
van middelen, Management van van de inhoud en van processen,  Waardering door medewerkers, Waardering 
door leerlingen en ouders, Waardering door  ketenpartners, Waardering door bestuur en onderwijsinspectie.   
 
Het schoolplan bevat beschrijvingen op hoofdlijnen. Waar nodig wordt verwezen naar de volgende bestaande 
handleidingen en statuten: 
 
Personeelsbeleid NoorderBasis 
Zorgplan  
Stageplan met competentielijnen 
Opbrengstdocument 
Schooljaarverslag 
School Ondersteuningsplan (SOP) 
De gedragscode/pestprotocol 
Handleiding Kwaliteitszorg De Steiger 
Handleiding ‘Leren leren in het ZML op basis van het Eigen Initiatief Model’ (EIM) 
 
Om het schoolplan hanteerbaar en leesbaar te houden, wordt waar nodig ook verwezen naar ondersteunende 
en wettelijk verplichte beleidsdocumenten. 
 
Tot slot 
Met dit strategische document voldoen wij aan de wettelijke verplichting tot het opstellen van een schoolplan. 
Echter, het is voor ons een stimulans om planmatig vorm te geven aan het integrale schoolkwaliteitsbeleid en 
daarbij zijn de gestelde doelen van groot belang. Op basis van richtinggevende doelen kunnen we in de juiste 
richting blijven groeien ondanks onverwachte tegenslagen of veranderingen van binnen of buiten de school. 
 
Wij hopen dat dit schoolplan een duidelijk inzicht geeft in onze ambities. Mocht u onverhoopt toch nog vragen, 
opmerkingen of suggesties hebben, dan horen wij dat graag! 
 
Erwin Jonker 
Directeur SO De Steiger 
Marja Noorman 
Directeur VSO De Steiger 
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1. VSO De Steiger – beschrijving van de school 

Algemeen 
De Steiger is een gereformeerde school voor (Voortgezet) Speciaal Onderwijs aan Zeer Moeilijk Lerenden. De 
Steiger maakt deel uit van NoorderBasis, dit is een vereniging van 33 scholen met de Bijbel. De Steiger geeft 
onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van 4-18 jaar, verdeeld over een SO en een VSO-afdeling. Op de SO-
afdeling van de school zitten leerlingen in de leeftijd van 4-12 jaar. In de SO-afdeling wordt gewerkt met een 
onderbouwgroep en een bovenbouwgroep. Op de VSO-afdeling volgen leerlingen onderwijs in de leeftijd van 
12-18 jaar. In de VSO-afdeling wordt ook gewerkt met twee groepen: de VSO-groep (onderbouw) en de 
Stagegroep (bovenbouw). De Steiger is een regioschool. De leerlingen wonen in Groningen, het oostelijk deel 
van Friesland en het noordelijk deel van Drenthe. 

Tabel 1: Leerlingenaantal per 1 oktober 2018 

De Steiger – leerlingenaantal  

Teldatum  1 oktober 2018 

Afdeling  Onderbouw  Bovenbouw  Totaal per afdeling 

SO  4 – 12 jaar 8 12 20 

VSO  12 – 18 jaar 13 13 26 

Totaal  46 

Bestuurlijke informatie 
De Steiger in Groningen is een school voor gereformeerd speciaal onderwijs. De school heeft een afdeling voor 
speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en verzorgt het onderwijs aan zeer moeilijk 
lerenden (ZML). De Steiger ressorteert onder het bestuur van vereniging De NoorderBasis. Het organogram van 
Vereniging NoorderBasis is weergegeven in afbeelding 1. 

Schoolnaam:   De Steiger  
Brinnummer:  26MK 
Denominatie:  Gereformeerd vrijgemaakt 
Directeur SO:  De heer E. (Erwin) Jonker, tevens directeur van SBO De Meerpaal 
Contactgegevens: e.jonker@noorderbasis.nl en 06 17 58 04 96 
Directeur VSO:  Mevrouw M. (Marja) Noorman 
Contactgegevens: m.noorman@noorderbasis.nl en 06 13 66 12 16 
Adresgegevens:  Koperstraat 4, 9743 RW  GRONINGEN 
Telefoonnummer: 050 57 52 851 
Website:  www.steigerzml.nl  
 
Bestuur:   Vereniging NoorderBasis 
Raad van Toezicht: Voorzitter: de heer J.C.W. van der Velden 

Leden: de heer W. Datema, de heer P. Roggema, de heer J.  Bouwkamp en 
de heer J. Van der Heide 

Bestuurder:  De heer R. (Roelof) Van den Berg 
Contactgegevens: r.vandenberg@noorderbasis.nl 
Bezoekadres:  Industrieweg 22, 9804 TG  NOORDHORN 
Postadres:  Postbus 6, 9800 AA  ZUIDHORN 
Telefoonnummer: 0594 50 06 49 
Website:  www.NoorderBasis.nl  
 

Uitleg van de naam  
De naam De Steiger is gekozen omdat deze naam past bij De Meerpaal. De Meerpaal is een school voor 
speciaal basisonderwijs van De NoorderBasis. De Meerpaal en De Steiger zitten in hetzelfde schoolgebouw.  De 
naam ‘De Steiger’ heeft twee betekenissen: je kunt aanleggen bij een steiger bij het water en een rustpositie 

http://www.noorderbasis.nl/
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innemen. Maar een steiger kan ook de hoogte ingaan. Om iets op te bouwen heb je een bouwsteiger nodig. 
Dat willen we ook met ons onderwijs bereiken: iets opbouwen, maar ook op zijn tijd rustig aan kunnen leggen. 

 

Vogels op De Steiger 
Er zitten vogels op De Steiger 
Een grote vogel, een kleine vogel 
Een mooie vogel, een leuke vogel 
Een andere vogel, een vreemde vogel…. 
Ze kijken naar de regenboog 
En vliegen zelfstandig uit, 
Gods vrijheid tegemoet!  

Afbeelding 1: Organogram van Vereniging NoorderBasis zoals op de site van NoorderBasis staat (06-06-‘19) 

 

Missie en visie van De Steiger 
De missie van De Steiger wordt kernachtig verwoord in de volgende uitspraken: 

- Ik ben hier op mijn plek; 
- Voor ieder kind een passende plek, gewoon waar het kan, speciaal waar nodig; 
- De Steiger wil een school zijn die haar leerlingen laat weten dat zij onvoorwaardelijk geliefde kinderen 

van God zijn en die ze daarvoor toerust; 
- Het onderwijs op onze school is erop gericht om binnen een open en veilige sfeer iedere leerling 

uiteindelijk te kunnen laten participeren op de voor hem/haar passende plaats in de samenleving. 
 
De visie van De Steiger wordt kernachtig verwoord in de volgende uitspraken: 

- Wij geloven in God en van daaruit in scholen met de Bijbel; 
- Bij God is iedereen waardevol en daarom stimuleren we de talentontwikkeling van onze leerlingen; 
- Bij ons is onderwijs op passend en op maat; 
- Als kinderen onze school verlaten zijn ze klaar voor de volgende stap; 
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- De Steiger wil een school zijn die haar leerlingen laat weten dat zij onvoorwaardelijk geliefde kinderen 
van God zijn en die ze daarvoor toerust. Het onderwijs op onze school is erop gericht om binnen een 
open en veilige sfeer iedere leerling uiteindelijk te kunnen laten participeren op de voor hem/haar 
passende plaats in de samenleving. 

Doelstelling van het onderwijs op De Steiger 
Elke leerling heeft recht op een zo autonoom mogelijke plaats in de samenleving. Daarom is ons onderwijs 
ingericht op het leren toepassen van algemene basisvaardigheden zoals, voorbereiding op werken, wonen en 
vrije tijd. Leerlingen worden gestimuleerd om zelfstandig te denken en handelen (leerkrachten en leerlingen 
zijn bekend met het E.I.M, zelf oplossend vermogen en generaliseren). Leerlingen mogen ontdekken hoe het is 
om ergens verantwoordelijk voor te zijn. 

Elke leerling met zijn of haar competenties willen we helpen aan een woon- werk of dagbestedingsplek die bij 
hem/haar past. Ons onderwijs is erop gericht om competenties van leerlingen te ontdekken en te helpen 
ontwikkelen. 

Doelgroep  
De doelgroep van het ZML-onderwijs is zeer heterogeen. Iedere leerling heeft zijn of haar specifieke 
mogelijkheden en beperkingen. In algemene zin kan worden gesteld dat de doelgroep zich kenmerkt door 
blijvende beperkingen die de leerlingen hebben bij het aanleren van vaardigheden, attitudes en het verwerven 
van kennis. De blijvende beperkingen van de leerlingen hebben in de eerste plaats betrekking op beperkingen 
in de verstandelijke ontwikkeling. Daarnaast is sprake van een blijvende achterstand op emotioneel en adaptief 
gebied.  

Veelal functioneren leerlingen op het niveau van een lichte of matige verstandelijke beperking. De school werkt 
met een basisaanbod en werkwijzen die zijn afgestemd op de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de 
ZML-leerling. Binnen de school is er sprake van gradaties in de zorgvraag van leerlingen. Wij definiëren een 
zorgleerling als volgt: ‘Een zorgleerling is een leerling bij wie de leervorderingen afwijken van de beoogde 
schoolloopbaan, zoals vastgesteld in het ontwikkelingsperspectief of individueel transitieplan en/of waarbij 
toenemende gedragsproblematiek wordt geconstateerd.’ 

Profiel van de doelgroep  
Alle leerlingen van De Steiger krijgen een specifiek onderwijsaanbod. Leerlingen met een enkelvoudige IQ-
beperking zijn binnen onze school een kleine groep. Leerlingen met een IQ-beperking en een bijkomende 
problematiek (co-morbiditeit) zoals een laag sociaal-emotioneel functioneren, hechtingsstoornis of een 
autistisch spectrum stoornis, vormen de grootste doelgroep binnen school. Vanuit onze kleinschaligheid en rust 
kunnen kinderen (weer) tot leren komen. 

Tabel 2: Toewijzingscriteria 

De Steiger – Profiel van de doelgroep – toewijzingscriteria 

IQ Ontwikkelingsniveau  Bijkomende problematiek 

> 70 2 – 14 jaar Psychiatrische problematiek 

56 – 70  3 – 12 jaar  

35 – 55  2 – 7 jaar  

Leerlingen met een verstandelijke beperking met bijkomende problematiek: 
‐ ASS-problematiek 
‐ ADHD 
‐ Hechtingsproblematiek 
‐ Overig psychiatrische problematiek 
‐ Sociaal emotionele kwetsbaarheid 
‐ Syndromen 
‐ Epilepsie 
‐ Motorische en/of lichamelijke beperkingen 
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Tabel 3: Doelgroep profiel op peildatum 1 oktober 2018 

De Steiger – doelgroep profiel op peildatum 1 oktober 2018 

Algemeen Totaal SO Totaal VSO 

Deze indeling geldt voor een groot deel van onze leerling 
populatie. Naast een verstandelijke beperking is er vaak 
sprake van bijkomende problematiek. 

20 leerlingen 26 leerlingen 

Bijkomende problematiek naast een verstandelijke beperking Populatie SO Populatie VSO 

Leerlingen bij wie sprake is van psychopathologie en/of een 
ontwikkelingsstoornis waaronder: 
ADHD, ASS, ODD, MCDD, GTS, DCD, PDDNOS, een 
hechtingsstoornis of een (angst-) regulatiestoornis 

18 van de 20 
leerlingen. Dit is 
80% van alle 
leerlingen in het 
SO 

13 van de 26 
leerlingen. Dit is 50% 
van alle leerlingen in 
het VSO  

Leerlingen bij wie sprake is van een genetisch syndroom 
zoals:  
Syndroom van Down, VCFS, Triple X, fragiel X, Moya Moya, 
12qchromosoom, Verdubbeling chromosoom 19, syndroom 
van Kleefstra, 4H syndroom, syndroom van Jacobsen 

2 van de 20 
leerlingen. Dit is 
20% van alle 
leerlingen in het 
SO  

12 van 26 leerlingen. 
Dit is 46% van alle 
leerlingen in het VSO 

Leerlingen bij wie sprake is van aanlegstoornis of 
beschadiging in de neurologische ontwikkeling.  
Onder andere: epilepsie, hersenbeschadiging, 
stofwisselingsziekte, spierziekte en/of albinisme 

 1 van de 26 leerlingen. 
Dit is 4% van alle 
leerlingen in het VSO. 
 

Profielen en fasering 
De leerlingen van De Steiger zijn zoals uit de tabel met profielen blijkt, zeer divers. Zo volgen leerlingen 
onderwijs op De Steiger die een IQ hebben van 70, maar ook leerlingen met een IQ van 35. Om deze reden 
heeft De Steiger de leerlingen ingedeeld in profielen. Zo zijn er 4 profielen. In het VSO moeten scholen door de 
invoering van de Wet Kwaliteit (V)SO, een keuze maken welke uitstroomprofielen zij aanbieden. De Steiger 
biedt de uitstroomprofielen Arbeidsmarktgericht en Dagbesteding aan. Daarmee is het onderwijs op De Steiger 
eindonderwijs. Gezien de populatie biedt de school niet het uitstroomprofiel Vervolgonderwijs aan. Zodra een 
leerling geschakeld kan worden naar een vorm van regulier onderwijs (inclusief het Praktijkonderwijs), dan 
doet de school dat. Dit is in lijn met het nastreven van het hoogst haalbare. Hoe de verschillende profielen zich 
tot elkaar verhouden, is inzichtelijk gemaakt in afbeelding 2. 

Afbeelding 2: Profielen en fasering op De Steiger 
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Aantal medewerkers en functies 
Wij doen alles wat in ons vermogen ligt om te bereiken dat de leerlingen zich optimaal ontwikkelen. Wij doen 
dat enthousiast, inspirerend en met respect voor ieder mens. Er wordt gewerkt vanuit een multidisciplinair 
team waarin verschillende deskundigheden zijn vertegenwoordigd. De leerkrachten verzorgen het onderwijs 
aan de groepen en worden ondersteund door onderwijsassistenten.  

Tabel 4: Overzicht van het aantal medewerkers per functie op peildatum 1 oktober 2018  

Aantal medewerkers per functie 

Peildatum  1 oktober 2018 

functie   Fte  Man Vrouw Totaal 

Directeur VSO 0,5951  1 1 

Directeur SO 0,2000 1  1 

Onderwijzend personeel 4,1582  8 8 

Onderwijsondersteunend personeel 4,6805 1 7 8 

Intern begeleider 0,4612  1 1 

Stage coördinator 0,3934  1 1 

Orthopedagoog 0,4612 1  1 

Logopedist 0,2306  1 1 

Totaal 11,1802 3 20 22 

Ouders en de school 
Wij zien de ouders of verzorgers als de eerstverantwoordelijken voor onze leerlingen. Aan hen is met de 
geboorte van hun kind ook de opdracht gegeven, het op te voeden. Zij delegeren voor een deel deze opvoeding 
en onderwijstaak aan de school. Zowel op school als thuis wordt vanuit dezelfde christelijke motieven met de 
leerlingen omgegaan. Daarom vinden we contacten met ouders onmisbaar. Goed omgaan met en werken aan 
de ontwikkeling van leerlingen vraagt goede samenwerking tussen school en ouders. 

Veel contacten vinden ook plaats per telefoon of per mail: we zijn een streekschool en de gesprekjes ‘bij het 
hek’ vinden bij ons niet plaats. Daarom hebben we de gewoonte bij allerlei kleine – en voor de leerlingen 
belangrijke- dingen gauw de telefoon te pakken om de ouders op de hoogte te houden en zo goed mogelijk één 
lijn te trekken in de aanpak van de leerling. 

Samenwerkingsrelaties 
Deskundigen van diverse hulpverleningsorganisaties spelen een rol op de Steiger. Dit kan zijn door zitting te 
hebben in het Schoolzorgteam, begeleiding van leerlingen, begeleidingsgesprekken met ouders, leerkrachten 
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en /of intern begeleiders, scholingstrajecten, enzovoort. In tabel 5 staat een overzicht van de professionals 
en/of organisaties die een relatie hebben met De Steiger. 

Tabel 5: Samenwerkingsrelaties van De Steiger 

De Steiger – samenwerkingsrelaties  

Medici  (Jeugd)zorg  Ondersteuning Onderwijs Allerlei  

Jeugdarts GGD  Bureau Jeugdzorg MEE-Groningen LECSO NOVO Floortime 

Accare 
gedragsdeskundige 

CJG Autisme- team 
Noord-Nederland 
Lentis/Jonx ATN 

RENN 4 
 

ARBO 
 

GGZ / Vanboeijen 
 

Pleegzorg Visio 
 

Visio Cluster 2/ 
Bartiméus 

Gemeente 
Groningen 

Logopedie en 
fysiotherapie 

Stichting de 
Driehoek 

 SBO De Meerpaal Stagebedrijven 
 

 Cosis Carehouse 
( Voorheen 
Promens Care en 
NOVO) 
 

 NECSO-scholen Gemeente -  
Leerlingenvervoer 

 Stichting Sprank  Gomarus college 
Praktijkonderwijs 
PrO Winsum, 
Groene school 

Politie 

 Koningskind  Basisscholen: 
NoorderBasis BaO; 
BaO Winsum 

Leerplicht-
ambtenaar 

2. Structuur van het schoolplan 

INK-model 
Het schoolplan 2019 – 2023 van VSO De Steiger dat voor u ligt, is de koers voor de ontwikkelingen binnen het 
voortgezet speciaal onderwijs (VSO) van De Steiger voor de komende 4 jaar. De basis van dit schoolplan is het 
INK-model 2010 (zie afbeelding 3). INK staat voor ‘Instituut voor Nederlandse Kwaliteitszorg’ en is afgeleid van 
het EFQM (European Foundation of Quality Management). Dit EFQM, en daarmee het INK-model, heeft tot 
doel een volledig kwaliteitssysteem voor een organisatie te creëren, zodat de organisatie in staat is te 
excelleren op elk gebied en daarmee onderscheidend te zijn ten opzichte van andere soortgelijke scholen. Het 
INK-model is opgebouwd uit tien aandachtsgebieden: vijf organisatiegebieden, vier resultaatgebieden en het 
gebied ‘verbeteren en vernieuwen’ dat een continu proces is. De Steiger gebruikt voor het ‘verbeteren en 
vernieuwen’ de Deming-cyclus waarover later meer (zie afbeelding 5). Het INK-managementmodel is een 
‘Rijnlands’-model; het zet aan tot het zoeken van de balans tussen de belangen van alle belanghebbenden.  
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Afbeelding 3: INK-model 

 

Betekeniskaart  
Het INK-model gericht is op organisatiegebieden, resultaatgebieden en het verbeteren en vernieuwen van de 
organisatie. Het INK-model wordt op De Steiger gehanteerd om de kwaliteit te verbeteren en te versterken. 
Om echter vorm en inhoud te geven aan de verschillende gebieden, werkt De Steiger met het model van WMK 
(Werken Met Kwaliteit). In het WMK-systeem kan De Steiger de doelen voor de 4 jaarplannen verwerken en 
telkens actualiseren. Dit doet De Steiger in een zogenaamde ‘betekeniskaart’. De betekeniskaart gaat in op het 
betekenisgebieden ‘klant’ (INK-resultaatgebied ‘Waardering door leerlingen en ouders’), het betekenisgebied 
‘processen’ (INK-organisatiegebied ‘Management van de inhoud en van processen’) en het betekenisgebied 
‘leren en groeien (INK-gebied ‘verbeteren en vernieuwen’). Per betekenisgebied worden verschillende 
perspectieven belicht. De concretisering wordt vertaald in speerpunten voor het schoolplan. De 
betekenisgebieden, de perspectieven en de speerpunten kunnen gekoppeld worden aan meerdere INK-
domeinen. In hoofdstuk 6 worden de betekenisgebieden, de perspectieven en de speerpunten beschreven. In 
de betekeniskaart staat de planning van de doelen. 

Afbeelding 4: Betekeniskaart 
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Deming-cyclus – plan do study act 
Om het onderwijs planmatig en opbrengstgericht vorm te geven, werkt de school volgens de Deming-cyclus 
van plannen, uitvoeren, controleren/bestuderen van het resultaat en het vervolgens aangepast uitvoeren. In 
afbeelding 5 is dit weergegeven en gekoppeld aan het INK-model. De ‘plan, do, check/study, act’-cyclus is 
bekend op De Steiger.  

Afbeelding 5: Het INK-model en de Deming-cyclus 

Wettelijke opdracht met betrekking tot het schoolplan 
 
De Wet op de Expertise Centra (WEC) is van toepassing op De Steiger. In deze wet beschrijft artikel 21 de 
opdracht met betrekking tot het schoolplan. Deze luidt: 
 
Artikel 21. Schoolplan 

1. Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs 
dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundig beleid, het 
personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van 
het onderwijs. Het schoolplan omvat mede het beleid ten aanzien van de aanvaarding van materiële 
bijdragen of geldelijke bijdragen, niet zijnde ouderbijdragen of op de onderwijswetgeving gebaseerde 
bijdragen, indien het bevoegd gezag daarbij verplichtingen op zich neemt waarmee de leerlingen 
binnen de schooltijden en tijdens de activiteiten die worden georganiseerd onder 
verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag, alsmede tijdens het overblijven, zullen worden 
geconfronteerd. In het schoolplan wordt aangegeven op welke wijze invulling wordt gegeven aan het 
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openbare karakter onderscheidenlijk de identiteit voor zover het betreft een samenwerkingsschool. 
Het schoolplan kan op een of meer scholen voor speciaal onderwijs, voor voortgezet speciaal 
onderwijs, voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, en instellingen voor speciaal en voortgezet 
speciaal onderwijs en een of meer scholen voor ander onderwijs van hetzelfde bevoegd gezag 
betrekking hebben. 

 
2. Het onderwijskundig beleid omvat in elk geval de uitwerking van de wettelijke opdrachten voor het 

onderwijs en van de door het bevoegd gezag in het schoolplan opgenomen eigen opdrachten voor het 
onderwijs in een onderwijsprogramma. Daarbij wordt tevens het schoolondersteuningsprofiel 
betrokken. 

 
3. Het personeelsbeleid, voor zover dat in het schoolplan tot uitdrukking wordt gebracht, omvat in elk 

geval maatregelen met betrekking tot het personeel die bijdragen aan de ontwikkeling en de 
uitvoering van het onderwijskundig beleid alsmede het document inzake evenredige 
vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding, bedoeld in artikel 30 van de wet. 

 
4. Het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs omvat in 

elk geval: 
a. De wijze waarop het bevoegd gezag bewaakt dat die kwaliteit wordt gerealiseerd, 
b. De wijze waarop het bevoegd gezag vaststelt welke maatregelen ter verbetering van de kwaliteit 

nodig zijn, en 
c. Maatregelen en instrumenten om te waarborgen dat het personeel zijn bekwaamheid 

onderhoudt. 
 

Het schoolplan sluit aan bij de schoolgidsen SO en VSO van De Steiger. Beide schoolgidsen worden ieder 
schooljaar geactualiseerd en met instemming van de Medezeggenschapsraad vastgesteld. In dit schoolplan 
wordt verwezen naar de schoolgidsen. Verder wordt er verwezen naar de kadernotitie arbeidstoeleiding. Hierin 
wordt de arbeidstoeleiding van leerlingen met een afstand tot de arbeidsmarkt beschreven. Dit is een 
dynamisch document dat periodiek wordt afgestemd op de actuele ontwikkelingen en inzichten in het domein 
van het onderwijs en het sociale domein zoals de Participatiewet en de Wmo. In beide documenten staat 
informatie over de uitwerking van de visie en de missie van de school, het onderwijsaanbod, de lessentabel, de 
kwaliteitszorg, het pedagogisch klimaat, de opbrengsten van het onderwijs, het omgaan met sponsorgelden, de 
veiligheid, etc. De schoolgidsen staan op de website van De Steiger

1
.  De kadernotitie is op te vragen bij de 

directie van De Steiger. 

3. De Gereformeerde identiteit en pedagogische visie 

Identiteitsbeleid van NoorderBasis 
Gereformeerde scholen zijn opgericht door ouders vanuit de Gereformeerde kerken vrijgemaakt met als doel 
hun kinderen te laten onderwijzen overeenkomstig Gods woord, dat samengevat is in de drie formulieren van 
eenheid. Omdat NoorderBasis van mening is dat identiteit iets is dat je niet alleen vindt maar juist doet, wil 
NoorderBasis de identiteit van de scholen niet koppelen aan alleen het lidmaatschap van een kerk, maar wil zij 
zich richten op de doorwerking en vertaling ervan in de dagelijkse praktijk. 

Het motto van NoorderBasis luidt: Geloven in scholen met de Bijbel. 

In dit motto staan drie woorden centraal: geloven, scholen en Bijbel. Uitgangspunt is dat het geloof in onze God 
bepalend is voor het hele onderwijs. Het is leidend in de visie op kinderen, het tekent het menselijk handelen 
en gedrag, en het kleurt de sfeer in de school. Omdat het geloof zo bepalend is voor het onderwijs, is het 
belangrijk dat het terug te vinden is in de inrichting en aankleding van de scholen. Het geloof in God is een 
leidraad voor de inhoud en het doel van het onderwijs: we scholen de kinderen en elkaar en we doen dat 
actief. 

                                                                 
1 Schoolgidsen zijn te downloaden via deze link.  

https://www.meerpaalsbo.nl/informatie/schoolgids/
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Ons geloof in God is gebaseerd op de Bijbel. Hierin heeft God zich aan ons geopenbaard, hier kunnen we lezen 
hoe Christus ons heeft gered, hieruit kunnen we leren hoe Hij wil dat we leven. Met dit motto wil NoorderBasis 
laten zien dat zij met het onderwijs kinderen wil opvoeden en onderwijzen in het geloof in God die zich bekend 
heeft gemaakt in de Bijbel. 

Wat NoorderBasis onder christelijke identiteit verstaat is verder uitgewerkt in het identiteitsdocument van 
NoorderBasis. Dit kunt u vinden op de site www.noorderbasis.nl. 

Identiteitsbeleid op De Steiger 
De Steiger maakt deel uit van de vereniging NoorderBasis, scholen met de Bijbel. Het woord ‘scholen’ moet in 
dit verband ook opgevat worden als een werkwoord. Leren en leven vanuit de Bijbel. De Bijbel is het boek waar 
al ons pedagogisch- en onderwijskundig handelen op is gebaseerd. Gereformeerd betekent dat we de Bijbel 
zien als het geopenbaarde Woord van God. Wij geloven dat God tot mensen spreekt in zijn Woord, de Bijbel. 
Anders gezegd, De Bijbel is door de Geest van God ingegeven. Het is dezelfde Geest die ons leert om dat Woord 
in onze levens te horen, te begrijpen en toe te passen en om zo ons leven vorm en inhoud te geven. Wij kennen 
God daarnaast ook uit zijn grote werken in de schepping rondom ons.  

NoorderBasis is een vereniging van gereformeerde scholen voor basis-, speciaal basis en (voortgezet) speciaal 
onderwijs die zich baseert op Bijbel en de drie formulieren van eenheid. 

Het basisprincipe van onze identiteit is de samenvatting van Gods geboden in de woorden van Jezus zelf: 

God willen dienen en je naaste liefhebben als jezelf. 

Dit komt tot uiting in de volgende vier hoofdprincipes: 

1. Jezus Christus staat centraal 
2. Elk kind is uniek en mag Gods liefde stralen 
3. Elk mens staat in relatie tot God en de medemens 
4. Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid  

 
1. Jezus Christus centraal 

In onze scholen staat het Evangelie van Jezus Christus centraal. De liefde van Christus moet daarom in heel ons 
onderwijskundig en pedagogisch handelen leidend zijn. Jezus Christus, de Zoon van God, is ons door onze 
hemelse Vader gegeven als onze enige Verlosser - door het kruis. Onze redding uit de zonde is voor de volle 
honderd procent het werk van God door Christus. We worden alleen uit genade behouden. Die genade wordt 
ons deel door het geloof: het geloof is de band die ons met Christus verbindt. Alleen door waar geloof in Hem 
worden we gered van de zonde. Dit geloof is niet onze verdienste, maar een gave van de Heilige Geest. 

In de scholen willen we dit in praktijk brengen door te willen groeien in gehoorzaamheid aan God en door de 
negen vruchten van de Geest te laten ervaren: liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, 
goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing (Galaten 5:22). Alleen op deze wijze kan de liefde van 
Christus ervaarbaar worden. 

Onze scholen weten zich nauw verbonden met gezin en ook met kerken. Het gaat om hetzelfde: leren leven 
met Christus. Wij streven ernaar om zonden en gebreken (bij leerkrachten, ouders en kinderen) eerlijk te 
benoemen, te belijden en te bestrijden 

2. Elk kind is uniek en mag Gods liefde stralen 
Ieder kind op onze scholen zien we als een uniek kind. Een kind van God door Hem prachtig geschapen en 
onvoorwaardelijk geliefd. Gods liefde wordt zichtbaar in het werk van Jezus, Gods Zoon die de relatie tussen 
God en mens heeft hersteld. Zo zien we ook de kinderen, ieder in zijn of haar eigenheid met de eigen unieke 
gaven, talenten en karaktereigenschappen.  

In Mattheüs 5: 16 geeft Jezus aan dat wij, als kinderen van God het licht zijn. Het is de liefde van God voor ons 
die in ons mag leven. Het is de kracht van zijn Zoon Jezus, zijn bewogenheid en zijn identiteit die in beweging 
zet. Die liefde en trouw aan ons wil Hij ook door kinderen laten zien en ervaren. Zo mogen ook de kinderen 
door het werk van Jezus stralen. God ziet zijn kinderen door zijn Zoon, alsof ze schoon zijn en dat ondanks de 
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zonden die we nog steeds doen. Zij zijn het eigendom van Christus in leven en sterven (HC 1). Zo mogen 
kinderen genieten in het licht van Gods liefde. 

Ook op school willen we, net als thuis, het geloof daarom dicht bij het kind brengen. We willen graag dat de 
school ook een middel mag zijn, waar het kind leert te geloven in en te vertrouwen op God en op al zijn 
beloften, waarmee Hij als eerste, nog voor we bestonden, naar ons toe is gekomen.  

3. Elk mens staat in relatie tot God en de medemens 
God heeft de mensen zo geschapen dat hij behoefte heeft aan relaties. Een mens komt pas echt tot zijn recht 
wanneer hij in de juiste relatie staat met God, met de medemens en met Gods schepping. Zo heeft God de 
mens bedoeld om naar zijn wil te leven. Door de zonde zijn deze relaties vaak verstoord. Dit gegeven brengt 
met zich mee, dat de school daar duidelijk aandacht aan geeft in het onderwijs, maar ook in de alledaagse 
dingen. 

Verticale relatie 

Heel ons leven mag gericht zijn op het eren en verheerlijken van de heilige God die we kennen als de Drie-
enige: Vader, Zoon en Heilige Geest. 

God heeft een plan met de wereld. Dat plan werkt God uit in zijn verbond met de gelovigen en hun kinderen. 
Dit verbond spreekt van Gods eindeloze liefde en trouw en is vol van zijn beloften. Al deze beloften (van 
vergeving, vernieuwing en eeuwig leven) zijn in Jezus Christus waarheid. Daarom worden kinderen gedoopt. De 
doop verwijst naar die beloften. 

God vergadert zich ook een volk. Het gaat dan over de gemeente die het lichaam van Christus is en een 
woonplaats van God. Geloven is een persoonlijke verbondenheid met God, een verbondenheid die voor alles 
beleefd en gevoed wil worden in de gemeenschap van de kerk van Jezus Christus. 

Deze uitgangspunten zijn opnieuw ontdekt in de 16
e
 eeuw en opgeschreven in documenten: de 

belijdenisgeschriften die de basis vormen van de vereniging NoorderBasis.  

Horizontale relatie  

Ieder mens, dus ook elk kind, heeft van nature behoefte aan relaties met andere mensen. Door de zonde kan 
hier gemakkelijk iets misgaan. Hier ziet de school ook een taak in. Dit gegeven moet tot uiting komen in de 
omgang met de ander. Daarom besteden we op school tijd en energie aan de ontwikkeling van een christelijke 
manier van met elkaar omgaan. 

4. Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid 
In het onderwijs op onze scholen staat de ontwikkeling tot zelfstandigheid en sociaal functioneren op basis van 
Bijbelse waarden en normen centraal. Verantwoordelijkheid is onlosmakelijk aan zelfstandigheid verbonden. 
Dat geldt niet alleen voor de relatie met God, maar ook voor die met andere mensen. Daarnaast heeft het 
zelfstandig beslissingen kunnen nemen ook te maken met het zich verantwoordelijk weten over alles wat God 
geeft in zijn prachtige schepping, in de wereld, in de natuur en in onze leefomgeving. 

Zo hebben we veiligheid, transparantie en eerlijkheid hoog in het vaandel. In Christus vinden we de moed om 
ons kwetsbaar op te stellen, om zwak te zijn, om niet op onszelf en onze eigen vaardigheden te vertrouwen 
maar volledig op Jezus en de kracht en wijsheid van zijn Geest, om fouten toe te geven, om vergeving te 
vragen, om recht door zee te zijn, om helder en tegelijk barmhartig te zijn. Kortom: we beleven dag in dag uit 
wat het betekent om van genade te mogen leven en om die genade ook aan elkaar uit te delen in liefde.  

Pedagogische begrippen die hierbij ook van toepassing zijn: de ander willen helpen, willen dienen en respect 
hebben voor anderen, gehoorzaamheid, gewetensvorming en verwondering, zelfkennis en zelfreflectie. Deze 
dingen worden allemaal ingekleurd door het geloof in Christus. Dat bepaalt de omgang met elkaar. De liefde 
van Christus mag op deze wijze ervaarbaar worden in onze school en in gedragingen van medewerkers en 
kinderen. Onze school ziet zichzelf als een verlengstuk van de opvoeding thuis.  

Samengevat willen we:  
Kinderen mee-opvoeden tot zelfstandige persoonlijkheden,  
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die God willen dienen met al hun gaven en talenten  
in alle relaties waarin God hen een plaats geeft. 

4. Evaluatie van het schoolplan 2015 – 2019 
Het team van De Steiger heeft in het najaar van 2018 de voor het team relevante onderdelen van het 
schoolplan 2015 – 2019 geëvalueerd middels het Zelfevaluatie Rapport (ZER – zie het ZER-document). Op basis 
van deze bevindingen en aangevuld met de interne ontwikkelingen, de veranderende wet- en regelgeving in 
het onderwijs en het sociale domein en de lange termijn doelstellingen, heeft de school prioriteiten opgesteld. 
Deze prioriteiten worden verwerkt in het nieuwe schoolplan voor de periode 2019 – 2023. Het team heeft de 
wens dit nieuwe schoolplan compact te houden, zodat de uitvoering overzichtelijk en beheersbaar is. De 
prioriteiten staan hieronder, de onderbouwing staat in het ZER. 

Prioriteit 1 – Strategie en beleid (INK-gebied 2) 
De volgende items op het gebied van ‘Strategie en beleid’ komen naar voren: 

- Profilering en bekend maken van De Steiger binnen diverse netwerken. Gedacht wordt aan binnen 
verschillende kerkelijke gemeenten, bij christelijke scholen en bij de samenwerkingsverbanden het 
onder de aandacht brengen van het onderwijs en de expertise van De Steiger en De Meerpaal. Verder 
het benutten van het aanwezige gereformeerde netwerk. Ouders en externen beschrijven de sfeer op 
De Steiger als uniek en de christelijke identiteit en de waarden en normen zijn zichtbaar binnen het 
onderwijs en worden actief uitgedragen door de teamleden.  

- De effecten van de wet- en regelgeving nauwgezet nauwlettend blijven volgen en de effecten hiervan 
interpreteren en verwerken in het beleid.  

- De visie op diverse domeinen optimaliseren. Hierbij gaat het om de visie op de schoolstandaarden 
(van het HUB-model naar het nieuwe doelgroepenmodel), het differentiëren (convergent of divergent) 
en het EIM.  

Prioriteit 2 – Management van inhoud en processen (INK-gebied 5) 
De volgende items op het gebied van ‘Management van inhoud en processen’ komen naar voren: 

- Bevorderen van het eigenaarschap van teamleden bij het OPP. 
- Bij het werken met werkgroepen een duidelijke opdracht op papier zetten met een beschrijving van de 

beginsituatie, de gewenste eindsituatie, de planning, de betrokkenen en de leider van de werkgroep.  
- Kritisch de doorlopende leerlijnen voor de diverse leergebieden evalueren. Hierbij telkens de 

kerndoelen als uitgangspunten nemen en vervolgens bepalen wat leerlingen dienen te beheersen op 
de uitstroomplek.  

- De visie op differentiëren heeft gevolgen voor het detailniveau van het meten en volgen van de 
vorderingen van de leerlingen.  

- De behoefte om ICT effectief in te zetten in het onderwijs voor de leerlingen, om leerlingen voor te 
bereiden op de toekomst en ten dienste van leerkrachten. 

Prioriteit 3 – Leiderschap (INK-gebied 1) 
De volgende items op het gebied van ‘Leiderschap’ komen naar voren: 

- Verdere optimalisatie van de directiestructuur tussen het SBO en het SO en de relatie met het VSO 
aangezien het SO en het VSO nu beide een eigen directeur hebben.  

- Visieontwikkeling op de vervanging van de huidige directeur in het VSO door het bereiken van de 
pensioengerechtigde leeftijd in de komende schoolplanperiode. 

- Visie ontwikkelen op de huisvesting van het SO en het VSO. Een mogelijkheid is het SBO en het SO 
intensief laten samenwerken en de mogelijkheid bieden tot groei inclusief een voorschoolse 
voorziening. Het VSO zou dan mogelijk kunnen verhuizen naar een andere locatie, bijvoorbeeld in de 
directe omgeving van PrO Gomarus waardoor faciliteiten en expertise gedeeld en uitgewisseld kunnen 
worden.  

- Profilering van De Steiger als christelijke voorziening op het gebied van speciaal onderwijs voor 
leerlingen met leerproblemen. 

- Het vertalen van de wet- en regelgeving in het onderwijs en het sociale domein naar kansen en 
mogelijkheden voor De Steiger.  
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In de komende hoofdstukken wordt aan de hand van het INK-model uitgewerkt wat dit concreet betekent voor 
het leiderschap, de strategie en het beleid, het leidinggeven aan personeelsleden, de financiën en de 
processen. Dit alles om de waardering te ontvangen van personeelsleden, leerlingen en ouders, de 
ketenpartners, het bestuur en de onderwijsinspectie. Leren en groeien is essentieel op alle gebieden. 

5. Speerpunten per INK-domein 
In dit hoofdstuk worden er per INK-gebied de richtinggevende uitspraken en de speerpunten verwoordt zoals 
die in de betekeniskaart zijn benoemd. De speerpunten van de betekeniskaart worden geconcretiseerd in de 
jaarplannen. De jaarplannen met de concrete doelen worden per schooljaar opgesteld passend bij de 
ontwikkelingen in en om de school en de vereniging. In hoofdstuk 6 staat de betekeniskaart gekoppeld aan de 
INK-domeinen. Aangezien de betekeniskaart een andere systematiek heeft dan het INK-model, zullen de 
speerpunten bij meerdere INK-gebieden benoemd worden. Dit vanwege het integrale karakter van de 
betekeniskaart in relatie tot het INK-model. 



 
 

  

5.1. INK-domein Leiderschap 
Korte uitleg

2
: 

Onder leiderschap wordt de houding en het gedrag van al die mensen binnen de organisatie die een 
richtinggevende verantwoordelijkheid hebben voor anderen binnen die organisatie. Het aandachtgebied 
leiderschap ons ervan doordringen dat zij het zijn die de inspirerende en drijvende kracht zijn achter het 
continue verbeteren dat uiteindelijk moet leiden tot een excellente organisatie. Leiders kunnen zich overal in 
de organisatie bevinden. 

Speerpunten op het gebied van leiderschap: 

- Persoonlijk leiderschap 
Leiderschap is er op elk niveau. Allereerst leiderschap over jezelf, maar ook leidinggeven aan een klas, 
een bouw, over een taak of in een functie. Schoolleiders zijn hierin cruciaal. Zij hebben een 
voorbeeldrol en geven leiding aan de scholen. 

- Leiderschap versus het eigen initiatief van de teamleden 
Als de schoolleider uitvalt is er niet direct vervanging en is momenteel niet geregeld wie deze 
verantwoordelijkheid oppakt. De directeur van de Meerpaal neemt de lopende zaken waar, maar qua 
beleid is dit niet geregeld. Het gevolg is dat er in de afgelopen schoolplanperiode weinig aan 
beleidsvorming gedaan is door gedeeltelijke uitval van de directeur. 

- Leiderschapsstijlen  
Het team van De Steiger ervaart verschil in leiderschapsstijlen van de directeur van SBO De Meerpaal 
en het SO van De Steiger en de directeur van het VSO van De Steiger. Dit zorgt bij het team voor 
onduidelijkheid en verwarring. 

- Goed en veilig schoolklimaat 
In onze professionele leergemeenschap zijn vertrouwen, veiligheid en respect voor eigenheid 
voorwaarden. Dit biedt garantie voor toekomstbestendig onderwijs. 

- Eigenheid en herkenbaarheid van de school 
De Steiger heeft een zichtbaar profiel. Dit past binnen de visie van NoorderBasis, maar geeft de ruimte 
om zelf onderwijs vorm te geven. 

- Verbreding christelijke achtergrond 
De Steiger biedt Bijbelgetrouw onderwijs aan voor christenen, Hier passen leerkrachten bij uit allerlei 
kerkgenootschappen. 

- Helder aannamebeleid van leerkrachten 
Alle medewerkers zijn identiteitsdragers in elke geleding. 

- Actief gedragen kwaliteitszorg 
De verwachting is dat in de komende schoolplanperiode de ‘Wet of het funderend onderwijs’ wordt 
aangenomen. De Wet op het funderend onderwijs vervangt de Wet op het Primair Onderwijs, de Wet 
op het Voortgezet Onderwijs en de Wet op de Expertise Centra. Een aantal van de effecten die deze 
voorgenomen wet tot gevolg zal hebben, is de ontschotting tussen het SBO en het SO en de 
mogelijkheid tot intensiever samenwerken tussen het SBO en het SO, het Praktijkonderwijs en het 
VSO en het delen van de expertise die er op de verschillende scholen is. De wens van de teamleden is 
ook om intensiever samen te werken met andere scholen en om te delen in elkaars expertise. Zo 
werkt het SO samen met SBO De Meerpaal en is het VSO in gesprek met het Praktijkonderwijs (PrO) 
van het Gomarus College. Zowel De Meerpaal als De Steiger behoren tot de scholenvereniging 
NoorderBasis. Samenwerken en het inzetten van elkaars expertise, voorzieningen, netwerken en 
faciliteiten komt het onderwijs ten goede voor de leerlingen en de positie van De Steiger. Concreet 
houdt dit in dat: 

- Er is een directeur voor het SO/ SBO 
- Het VSO werkt samen met PRO  

- Passende ICT-ondersteuning in het onderwijsconcept 
De behoefte om ICT effectief in te zetten in het onderwijs voor de leerlingen, om leerlingen voor te 
bereiden op de toekomst en ten dienste van leerkrachten 

- Bekendheid Steiger in allerlei geledingen zichtbaar onderwijsconcept in de school 

                                                                 
2 Gebaseerd op: ZBC-kennisbank. Datum van raadplegen: 14 juni 2019. 

https://zbc.nu/management/ink-en-verhoging-productiviteit/samenvatting-ink-model/
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De Steiger maakt zichtbaar in school waarmee zij zich profileren. Naast onze gezamenlijke identiteit 
kan dat een onderwijsconcept zijn, een programma of aanpak. 

- Duurzame school 
(V)SO De Steiger werkt aan duurzaamheid. Vanuit de opdracht om de aarde te bewerken en te 
bewaren willen de scholen bewust omgaan met het milieu. 

- Helder aannamebeleid van leerkrachten 
Alle medewerkers zijn identiteitsdragers in elke geleding. 

- Toekomstgericht en continuïteit borgen 
De Steiger onderzoekt verschillende toekomstscenario’s bij dalende en stijgende leerlingenaantallen. 

5.2. INK-domein Strategie en beleid 
Korte uitleg: 
Bij Strategie en beleid gaat het erom waar de organisatie voor staat, wat zij zichzelf ten doel stelt, 
waarom en hoe zij denkt dat gestelde doel te bereiken. Een kwestie van visie, waarden, missie, beleid en 
strategie, maar ook van concrete uitvoeringsplannen. Dit aandachtsveld is opgenomen om de organisatie 
te laten overpeinzen wat zij verstaat onder ‘een excellente organisatie’ en hoe dit bereikt kan worden 
door ‘continue verbeteren’. In feite ligt hier de basis voor het hele streven naar Totale Kwaliteit; de basis 
voor een streven waar iedereen in de organisatie, aan kan en moet bijdragen. Een streven dat essentieel 
is voor elke organisatie die op niveau wil kunnen blijven meedraaien in een wereld waarin het enige 
constante de verandering blijkt te zijn. 
 

Speerpunten op het gebied van strategie en beleid:  

- Bijbelgetrouw onderwijs vanuit christelijke overtuiging 

De Steiger is open voor betrokken christenen die een Bijbelgetrouwe school zoeken voor hun 
kind dat aansluit bij hun geloofsopvoeding thuis.  

- Kwalitatief goed onderwijs. 
Wij streven ernaar onze leerlingen te begeleiden naar een zo zelfstandig mogelijk bestaan. 

- Toekomstgericht en opbrengstgericht onderwijs 
De wijzigingen in de wet- en regelgeving dienen gevolgd te worden, inclusief de vertaling naar 
de kansen en mogelijkheden van de veranderende kaders. Dit heeft effect op de inrichting van 
het onderwijs en de mogelijkheden tot ontschotting en samenwerking.  
Naast de mogelijkheden die de voorgenomen Wet op het funderend onderwijs biedt, zijn er ook 
risico’s. Door de intensieve samenwerking met het SBO door het SO en de gewenste 
samenwerking van het VSO met het PrO, is het van belang dat De Steiger als school wel blijft 
bestaan en beide afdelingen niet op gaan in het regulier onderwijs. Dit zou de kwaliteit van het 
onderwijs voor deze doelgroep niet ten goede komen door verdwijnen van de expertise. Door 
het team wordt het risico gezien als het SO en het VSO apart verder gaan omdat de Steiger dan 
niet meer als één school wordt gezien.  

- Visie op leren, trends en ontwikkelingen ICT 
NoorderBasis stimuleert het gebruik van nieuwe inzichten en onderzoek op de scholen. Alle 
scholen hebben een open en lerende houding. Onderwijs ontwikkelt zich en effecten van ICT en 
andere trends op het onderwijs worden steeds duidelijker. Dit vraagt onderzoek en bijhouden 
van (vak)literatuur. 

- Mogelijkheid Kind Centrum 
Waar de grootte van scholen dit toelaat, wordt onderzocht of de vorming van een Kind Centrum 
(school, peuterspeelzaal en BSO) mogelijk is. Gestreefd wordt naar opvang in de scholen.  

5.3. INK-domein Management van medewerkers 
Korte uitleg: 
Dit aandachtsveld heeft betrekking op het vrijmaken van het volledige potentieel aan kennis en kunde binnen 
de organisatie zodat op optimale wijze kan worden gewerkt aan continue verbetering. Onder dit aandachtsveld 
vallen zaken als het ontwikkelen van vaardigheden, het onderkennen van gelegenheden tot verbetering, het 
geven van bevoegdheden en verantwoordelijkheden aan medewerkers, zodat zij in staat zijn hun deel bij te 
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dragen aan het proces van continue verbetering. Ook de communicatie binnen de organisatie (top down en 
bottom up, maar ook van links naar rechts en vice versa) hoort in dit aandachtsveld thuis. 

Speerpunten op het gebied van management van medewerkers:  

- Goede leerkracht die mijn kind ziet 
We hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen en respecteren hun grenzen. 
We hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen en respecteren hun grenzen. 
Medewerkers zijn open en gastvrij naar alle kinderen waaraan ze les mogen geven. Ze zijn betrokken 
op de unieke eigenheid van het kind. 

- Christelijke overtuiging en vorming in de praktijk 
Onderwijs richt zich op cognitie, mensvaardigheden en persoonlijkheid. Dit betekent dat school een 
grote invloed heeft op de vorming van leerlingen. 

- Plezier, trots en eigenaarschap 
Medewerkers werken met plezier bij- en zijn trots op NoorderBasis en hun school. Ze krijgen het 
vertrouwen om hun vak uit te oefenen en beslissen mee over hoe dat het beste kan. Probaat* kan 
door medewerkers preventief worden ingezet of aangeboden. 

- Professionele dialoog en collegiale consultatie 
Medewerkers zijn aanspreekbaar op hun identiteit en gedrag en medewerkers geven elkaar feedback 
en feedforward. Samen zijn zij verantwoordelijk voor goed onderwijs. De professionele dialoog wordt 
gestimuleerd binnen NoorderBasis. 

- Scholing en professionaliteit, een leven lang leren 
Alle scholen zijn verantwoordelijk voor goed opgeleid personeel. Verder leren wordt actief 
gestimuleerd en gewaardeerd. Medewerkers scholen zich jaarlijks bij en leren hun leven lang. Er is een 
duidelijk omschreven personeelsbeleid met aandacht voor diverse fasen in het werkzame leven van 
medewerkers. 

- Positieve teamcultuur vanuit christelijke identiteit. 
Een positieve teamcultuur ontstaat niet vanzelf. Dit vraagt leiderschap en vertrouwen geven en 
krijgen. Vanuit onze christelijke identiteit zien we elkaar als bevrijde kinderen van God. Zo willen we 
ook met elkaar omgaan. 

- Onderzoekende houding 
Alle medewerkers werken mee aan een positief schoolklimaat. Dit betekent dat we durven kijken naar 
ons eigen gedrag, dat we sorry kunnen zeggen, elkaar vergeven, samen plezier kunnen hebben en een 
ander iets gunnen. 

5.4. INK-domein Management van middelen 
Korte uitleg: 
Als over middelenmanagement wordt gesproken, wordt daarmee gedoeld op de wijze waarop met de 
middelen wordt omgegaan. Een organisatie moet uit de haar ter beschikking staande middelen alles 
proberen te halen wat erin zit. Met het begrip Middelen worden hier bedoeld de financiële middelen, de 
materialen, de apparatuur, de gebouwen, de technologie en de beschikbare informatie. Binnen dit veld 
valt ook de aandacht voor de manier waarop met leveranciers wordt omgegaan.  

Speerpunten op het gebied van management van middelen: 

- Financieel gezond management 
De Steiger streeft naar een begroting in balans en kostenbewust werken. Bij structurele tekorten 
wordt goed gekeken hoe dit komt en of de school dit kan oplossen.  Dit vergt kostenbewust 
werken op alle niveaus. 

5.5. INK-domein Management van processen 
Korte uitleg: 
Het aandachtsveld Processen houdt zich bezig met de wijze waarop de processen van de organisatie in kaart 
worden gebracht. Maar vooral betreft het de manier waarop wordt zorggedragen dat een aanpak die leidt tot 
een continue verbetering van deze processen op gang komt en blijft. 
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Het is een veelomvattend aandachtsgebied waarin zowel de processen binnen als buiten de organisatie dienen 
te worden bekeken. Het betreft de wijze waarop we deze processen managen, de resultaten ervan beoordelen, 
flexibiliteit en creativiteit van onze medewerkers aanmoedigen om zo verbetering van deze processen te 
kunnen realiseren. Tevens heeft het betrekking op de wijze waarop de verbeteringen worden 
geïmplementeerd en de gerealiseerde resultaten van die verbeteringen worden geëvalueerd. 

Speerpunten op het gebied van management van processen:  

- Uitstekend pedagogisch en didactisch klimaat 
Een goed pedagogisch klimaat ontstaat niet vanzelf. Dat vraagt om een actieve en doordachte aanpak 
van school en ouders. Het is te belangrijk om over te laten aan het toeval. De schoolleider en het team 
zijn hierin doorslaggevend. (V)SO de Steiger heeft een orthopedagoog in dienst. Hij maakt, samen met 
de directeur en de ondersteuningscoördinator deel uit van het zorgteam. 

- Gegarandeerd curriculum 
Visie op diverse domein optimaliseren. Hierbij gaat het om de visie op de schoolstandaarden (van het 
HUB-model naar het nieuwe doelgroepenmodel), het differentiëren (convergent of divergent) en het 
EIM. 

- De ondersteuningscoördinator is eindverantwoordelijk voor de voortgang van de OPP 
Zoals beschreven in de evaluatie is er de wens om te bezinnen op het lesaanbod en de doorlopende 
leerlijnen. Hierbij is het van belang om kritisch te kijken naar het huidige lesaanbod, de wettelijke 
kaders (kerndoelen) en vooral wat de leerling nodig heeft om te kunnen functioneren in de 
maatschappij. Het is in dat kader interessant om oud-leerlingen, die een aantal jaren geleden de 
school hebben verlaten, te vragen wat zij gemist hebben in het onderwijsprogramma en nodig hebben 
om te kunnen functioneren in de maatschappij. 

- Passende ICT-ondersteuning in onderwijsconcept 
De behoefte om ICT effectief in te zetten in het onderwijs voor de leerlingen, om leerlingen voor te 
bereiden op de toekomst en ten dienste van leerkrachten 

- Handelingsgericht werken en arrangeren 
De Steiger werkt volgens het principe van Handelingsgericht Werken en Arrangeren. 

- Samenwerking De Steiger en De Meerpaal 
SBO De Meerpaal en de SO-afdeling van De Steiger zijn in de huidige schoolplan periode intensief gaan 
samenwerken. De leerlingen kunnen van de expertise van beide scholen profiteren. Zo is in de 
afgelopen jaren de directiestructuur anders vormgegeven. Waar in het verleden beide scholen een 
eigen directeur hadden, is de directeur van De Meerpaal sinds het schooljaar 2017 – 2018 ook de 
directeur geworden van de SO-afdeling van De Steiger.  
Een ander item dat aandacht heeft gekregen is het afstemmen van de beide zorgplannen. Beide 
scholen hebben beschreven hoe zij de kwaliteitszorg vormgegeven Beide zorgstructuren zijn op 
elementen verschillend van elkaar. Wanneer er intensief samengewerkt wordt, is het van essentieel 
belang beide zorgstructuren op elkaar af te stemmen. Dit heeft in het komende schoolplan tijd en 
aandacht nodig en dient uitvoerig getest te worden in de praktijk. 

- Leerkracht centraal 
We erkennen de complexiteit van ons vak en realiseren ons dat onderwijs dynamisch en aan 
verandering onderhevig is. 

- In onze professionele leergemeenschap zijn vertrouwen, veiligheid en respect voor eigenheid 
voorwaarden. Dit biedt garantie voor toekomstbestendig onderwijs. 

- Didactisch handelen 
Cognitie leren we aan door middel van het Directe Instructie Model. Voor mensvaardigheden en 
persoonlijkheidsvorming zijn andere vormen van onderwijsoverdracht ook geschikt.  
De visie op differentiëren heeft gevolgen voor het detailniveau van het meten en volgen van de 
vorderingen van de leerlingen.  

5.6. INK-domein Waardering door medewerkers 
Korte uitleg: 
Hoe tevreden zijn de medewerkers van uw organisatie? Een vaak onderschat punt, want ontevreden 
medewerkers maken ontevreden klanten. Klanten kunt u alleen tevredenstellen met medewerkers die zelf 
‘lekker in hun vel’ steken. De vraag hier is dus: ‘Welke methode(n) om de tevredenheid van medewerkers te 
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meten, hanteert uw organisatie?’. De daarbij behorende vraag is dan: ‘En wat is het resultaat van de 
tevredenheidsmeting(en)?’ 

Speerpunten op het gebied van waardering door medewerkers:  

- Begrijpen voor ingrijpen: doorgronden van informatie 
Op de Steiger werken we vanuit vertrouwen. NoorderBasis geeft medewerkers de ruimte en het 
begrip om hun werk te doen. Bij vragen over acties of besluiten vragen we eerst naar de achtergrond 
en motieven, voordat er wordt ingegrepen. 
Alle medewerkers werken mee aan een positief schoolklimaat. Dit betekent dat we durven kijken naar 
ons eigen gedrag, dat we sorry kunnen zeggen, elkaar vergeven, samen plezier kunnen hebben en een 
ander iets gunnen. 
Uiteindelijk staat de hele organisatie in dienst van het primaire proces: Het lesgeven aan de kinderen 
die ons zijn toevertrouwd. Alles en iedereen werkt hieraan mee. Van de conciërge op school, de 
stafmedewerker op kantoor tot de leerkracht voor de klas. 

5.7. INK-domein Waardering door leerlingen en ouders 
Korte uitleg: 
De vraag waar het hier om draait is: ‘Zijn onze klanten (leerlingen en ouders) tevreden met wat we doen en 
wat we leveren?’ en ‘Als we de waardering van de klanten meten, hoe goed scoren we dan?’ Een 
aandachtsveld dat in eerste instantie vrij simpel lijkt, maar toch redelijk gecompliceerd is. Er wordt niet alleen 
verlangd dat de klant tevreden is over het eindresultaat van ons presteren, maar ook dat deze te spreken is 
over de manier waarop het einderesultaat tot stand komt. Dit geldt overigens voor de ene organisatie sterker 
dan voor de andere. 
En dan de mate waarin men tevreden is. Is dat een beetje, redelijk, of is men dik tevreden? Is het een vier, een 
zeven? En waarom geen acht of negen? Dit veld vereist dat de organisatie een systeem instelt waardoor 
informatie van klanten wordt verkregen. Informatie die, omgezet naar meetbare gegevens, aangeeft hoe de 
klant over ons product of onze dienst en ons presteren denkt. 
Het vraagt van de organisatie ook dat men informatie op dit vlak genereert uit andere gegevens, zoals 
bijvoorbeeld klachten, reparaties in de garantieperiode, aantal nieuwe klanten, aantal verloren klanten, 
enzovoorts. 
Als laatste dient u zich te realiseren dat de klant niet alleen degene is die van u koopt, maar ook de organisatie 
die aan u levert. Nu organisaties steeds afhankelijker van elkaar worden, speelt ook de leverancier een rol van 
toenemend belang. Kunt u het zich permitteren deze kwijt te raken? 

 

Speerpunten op het gebied van waardering door ouders: 

 
- Waardering door ouders 

Ouders zijn ambassadeurs en dragen identiteit 
Ouders zijn voor De Steiger belangrijk. Zij kiezen voor de scholen vanwege de identiteit en dragen bij 
aan identiteit, kwaliteit en pedagogisch klimaat. 
De Steiger kent haar ouderpopulatie en stemt daar goed onderwijs op af 

- Uitstroom leerlingen 
De leerlingen worden voorbereid op de periode na de school. Het beheersen van sociale vaardigheden 
is daarom erg belangrijk. Op een werkplek (arbeidsmarkt, beschutte werkplek of een vorm van 
dagbesteding) is het van belang dat leerlingen zich kunnen staande houden en kunnen samenwerken. 
Ook wanneer een toekomstige collega andere gedachten en of voorkeuren heeft, is het belangrijk dat 
de leerlingen van De Steiger hier op een normale manier mee om kunnen gaan. Samenwerken, 
openstaan voor andere meningen en opvattingen en omgaan met feedback/kritiek zijn belangrijke 
elementen die leerlingen op de school en op de stages dienen te leren. 

5.8. INK-domein Waardering door de maatschappij 
Korte uitleg: 
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Door de relatieve ‘vaagheid’ van wat hieronder valt, steeds weer een moeilijk aandachtsveld voor veel leiders. 
Er zijn dan ook organisaties die tot de conclusie komen dat dit veld voor hen niet van toepassing is. Maar bekijk 
het eens vanuit de vraag: ‘Wat doen we aan de behoeften en verwachtingen van de wereld om ons heen?’ Een 
organisatie kan bestaan dankzij de wereld om ons heen. Uit die wereld betrekken we materialen, 
medewerkers, klanten, middelen enzovoort. Wat doen we daarvoor terug? Soms ligt dat vrij duidelijk. Bij een 
chemische fabriek zal de aandacht voor het milieu (energieverspilling tegengaan, recycling, terugdringen van 
afvalstoffen enzovoort) een duidelijk punt zijn. Maar er zijn ook andere mogelijkheden. Kinderopvang (voor de 
eigen medewerkers of wellicht zelfs breder), open dagen zodat de directe omgeving weet wat de organisatie 
doet, maatregelen om de overlast van zwaar verkeer te beperken of de veiligheid in de omliggende buurt te 
verbeteren zijn slechts enkele voorbeelden. 

Voor dit aandachtsveld is dus de actieve betrokkenheid bij de wereld om ons heen (de directe omgeving vooral, 
maar eventueel ook in breder perspectief) van belang. 

Speerpunten op het gebied van waardering door de maatschappij:  

- Sterke lokale netwerken, in verbinding met o.a. geloofsgemeenschap en samenwerkingsverbanden 
Voor de toekomst is het van wezenlijk belang om samenwerking te hebben met voorschoolse 
voorzieningen. Wanneer De Steiger en De Meerpaal daar al bekend zijn, kunnen leerlingen die 
aangewezen zijn op een vorm van gespecialiseerd onderwijs, daar al kennis maken met de scholen. De 
ervaring van De Steiger is dat wanneer een leerling in het SO instroomt, hij of zij over het algemeen 
zijn of haar volledige schoolcarrière op De Steiger zit. Wanneer ouders bij instroom voor een andere 
school kiezen, dan zal deze leerlingen waarschijnlijk nooit onderwijs volgen op De Steiger, ook niet op 
het VSO. 

5.9. INK-domein Waardering door bestuur en financiers 
Korte uitleg: 
De winst- en verliesrekening uit de kast trekken als bewijsmateriaal voor het presteren op dit punt uit het 
zelfevaluatiemodel van Nederlandse Kwaliteit is onvoldoende. Dit aandachtsveld betreft zowel financiële als 
operationele resultaten. De organisatie moet zich afvragen in hoeverre zij haar doelstellingen (financieel en 
operationeel) heeft weten te realiseren. Centraal staat ook in welke mate men heeft kunnen voldoen aan de 
verwachtingen van degenen die financiële belangen hebben bij de organisatie. Vragen die gesteld dienen te 
worden zijn onder meer. ‘In welke mate steken onze resultaten af (in positieve én negatieve zin) bij die van 
vergelijkbare organisaties?’. ‘Vertonen onze resultaten een opgaande of een neergaande lijn?’. ‘Is er 
duidelijkheid waarom we deze lijn hebben ingezet?’. ‘In welke mate hebben we onze verbeterdoelstellingen 
gerealiseerd?’ 

Speerpunten op het gebied van waardering door het bestuur en financiers:  

- Ondersteuning NoorderBasis scholen in huisstijl, gebouwen etc. 
De Steiger is herkenbaar als NoorderBasis-school, vanwege open teamkamers, toegankelijkheid van 
personeel en transparante besluitvorming. Er is een eigen NoorderBasis huisstijl die in alle scholen 
wordt ingezet. 
NoorderBasis zorgt voor goede voorzieningen waardoor onderwijsprocessen optimaal kunnen 
plaatsvinden. Dit betekent goede infrastructuur m.b.t. ICT en goede informatievoorziening richting 
medewerkers 

- NoorderBasis staat als sterk merk, bekend als positief christelijk 
De websites zijn up to date. NoorderBasis stelt zijn scholen beschikbaar als kerk, stemlokaal, voor 
gemeentelijke activiteiten en als oefenruimte voor muziekverenigingen of andere culturele 
activiteiten. 
NoorderBasis stimuleert het gebruik van nieuwe inzichten en onderzoek op de scholen. Alle scholen 
hebben een open en lerende houding. Onderwijs ontwikkelt zich en effecten van ICT en andere trends 
op het onderwijs worden steeds duidelijker. Dit vraagt onderzoek en bijhouden van (vak)literatuur. 
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5.10. INK-domein Verbeteren en vernieuwen 
Korte uitleg

3
: 

Het aandachtsgebied ‘Verbeteren en vernieuwen’ gaat over de veranderaanpak die de organisatie hanteert om 
kansen voor verbetering en vernieuwing te benutten. Over de wijze waarop die aanpak wordt afgestemd op de 
doelen die men wil bereiken. Over de mate van betrokkenheid van medewerkers en belanghebbenden. Over 
de verhouding tot de bestaande cultuur in de organisatie. Verbeteren en vernieuwen is een continu proces. 
Door veranderingen in de omgeving wordt voortdurend een beroep op het aanpassingsvermogen van de 
organisatie gedaan. 

Speerpunten op het gebied van verbeteren en vernieuwen: 

- Leren en groeien als team: 

Onderwijs gaat over leren en groeien. Dit geldt voor de leerlingen, de individuele teamleden, 

maar ook voor het team als geheel. Leren is een samenspel tussen leerling en leerkracht  en 

tussen leerlingen onderling. Wanneer een leerling niet gemotiveerd is en geen zin heeft in leren, 

dan kan de les nog zo goed voorbereid zijn, maar de leerling komt dan niet tot het beoogde 

doel. Leren is een samenspel. De leerling en de leerkracht maken sa men het onderwijs. Dit vergt 

permanent een onderzoekende houding: “hoe komen wij samen tot leren met als uiteindelijke 

doel de leerling zo optimaal tot ontwikkeling te laten komen. Hier gaat het over de thema’s 

‘socialiseren, persoonsvorming en kwalificatie’. In dit gezamenlijke proces wordt onderwijs 

gemaakt. Dit vergt een open en veilig klimaat dat gekenmerkt wordt door reflectie en een 

professioneel klimaat waarin fouten maken mag en elkaar aanspreken de norm is.  

- Leren en groeien als teamlid: 

Het onderwijs en de omgeving rondom het onderwijs zijn permanent in ontwikkeling. Ook 

komen er voortdurend nieuwe inzichten op hoe leerlingen tot leren en ontwikkelen komen. 

Permanente educatie voor alle teamleden individueel als gezamenlijk is van groot belang. dit 

kan zijn door middel van een opleiding, management literatuur, coaching, collegiale consultatie, 

etc. 

6. De Betekeniskaart met de INK-domeinen 

In onderstaand schema staat de structuur van de betekeniskaart uitgelegd. De betekeniskaart is een onderdeel 

van WMK dat een onderdeel vormt binnen de kwaliteitszorg van De Steiger. De betekeniskaart is digitaal en de 

doelen worden periodiek bijgewerkt. 

  

                                                                 
3 Gebaseerd op: INK – partner in excellence. Datum van raadplegen: 14 juni 2019. 

https://www.ink.nl/model/
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6.1. De betekeniskaart ‘Wat wordt er gevraagd?’ thema Klant 
 

Betekenisgebied:  Wat wordt er gevraagd?  

Thema:    Klant  

Perspectief:  Cliënt, ouder en vertegenwoordiger 

INK-domein Doel Omschrijving 

2. Strategie en beleid Bijbelgetrouw onderwijs vanuit christelijke 
overtuiging 

De Steiger is open voor betrokken christenen die een Bijbelgetrouwe school zoeken 
voor hun kind dat aansluit bij hun geloofsopvoeding thuis.  

2. Strategie en beleid Kwalitatief goed onderwijs Wij streven ernaar onze leerlingen te begeleiden naar een zo zelfstandig mogelijk 
bestaan. 

3. Management van medewerkers Goede leerkrachten die mijn kind ziet We hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen en respecteren hun grenzen. 
We hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen en respecteren hun grenzen. 
Medewerkers zijn open en gastvrij naar alle kinderen waaraan ze les mogen geven. 
Ze zijn betrokken op de unieke eigenheid van het kind. 

2. Strategie en beleid 
3. Management van medewerkers 
5. Management van processen 

Goed en veilig schoolklimaat In onze professionele leergemeenschap zijn vertrouwen, veiligheid en respect voor 
eigenheid voorwaarden. Dit biedt garantie voor toekomstbestendig onderwijs. 

7. Waardering door klanten en partners Ouders zijn ambassadeurs en dragen 
identiteit 

Ouders zijn voor De Steiger belangrijk. Zij kiezen voor de scholen vanwege de 
identiteit en dragen bij aan identiteit, kwaliteit en pedagogisch klimaat. 

 

Betekenisgebied:  Wat wordt er gevraagd?  

Thema:    Klant  

Perspectief:  Maatschappij en overheid 

INK-domein Doel Omschrijving 

2. Strategie en beleid 
6. Waardering door medewerkers 
7. Waardering door klanten en partners 
8. Waardering door de maatschappij 

Verbreding christelijke achtergrond De Steiger biedt Bijbelgetrouw onderwijs aan voor christenen. Hier passen 
leerkrachten bij uit allerlei kerkgenootschappen. 

2. Strategie en beleid 
 

Eigenheid en herkenbaarheid van de 
school 

De Steiger heeft een zichtbaar profiel. Dit past binnen de visie van NoorderBasis, 
maar geeft de ruimte om zelf onderwijs vorm te geven. 

2. Strategie en beleid 
3. Management van medewerkers 

Om onze scholen (SO en VSO) in stand te 
houden, zorgen onze scholen ervoor dat 

De wijzigingen in de wet- en regelgeving dienen gevolgd te worden, inclusief de 
vertaling naar de kansen en mogelijkheden van de veranderende kaders. Dit heeft 
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5. Management van processen de opbrengsten goed zijn, passend bij het 
ambitieniveau van de school. Elke school 
formuleert zijn ambitie m.b.t. 
toekomstgericht onderwijs. 

effect op de inrichting van het onderwijs en de mogelijkheden tot ontschotting en 
samenwerking. 
Naast de mogelijkheden die de voorgenomen Wet op het funderend onderwijs 
biedt, zijn er ook risico’s. Door de intensieve samenwerking met het SBO door het 
SO en de gewenste samenwerking van het VSO met het PrO, is het van belang dat 
De Steiger als school wel blijft bestaan en beide afdelingen niet op gaan in het 
regulier onderwijs. Dit zou de kwaliteit van het onderwijs voor deze doelgroep niet 
ten goede komen door verdwijnen van de expertise. Door het team wordt het risico 
gezien als het SO en het VSO apart verder gaan omdat de Steiger dan niet meer als 
één school wordt gezien.  

 

Betekenisgebied:  Wat wordt er gevraagd?  

Thema:    Klant  

Perspectief:  Financieel gezond 

INK-domein Doel Omschrijving 

4. Management van middelen Scholen financieel zelfstandig en dragen 
samen de vereniging 

De Steiger streeft naar een begroting in balans en kostenbewust werken. Bij 
structurele tekorten wordt goed gekeken hoe dit komt en of de school dit kan 
oplossen. 

2. Strategie en beleid 
 

Toekomstgericht en continuïteit borgen De Steiger onderzoekt verschillende toekomstscenario’s bij dalende en stijgende 
leerlingenaantallen.  

6.2. De betekeniskaart ‘Hoe doen wij dat?’ thema Processen 

 

Betekenisgebied:  Hoe doen wij dat?  

Thema:    Processen  

Perspectief:  Zorg en ondersteuning 

INK-domein Doel Omschrijving 

2. Strategie en beleid 
3. Management van medewerkers 
5. Management van processen 

Christelijke overtuiging en vorming in de 
praktijk 

Onderwijs richt zich op cognitie, mensvaardigheden en persoonlijkheid. Dit betekent 
dat school een grote invloed heeft op de vorming van leerlingen.  

2. Strategie en beleid 
3. Management van medewerkers 
5. Management van processen 

Uitstekend pedagogisch en didactisch 
klimaat 

Een goed pedagogisch klimaat ontstaat niet vanzelf. Dat vraagt om een actieve en 
doordachte aanpak van school en ouders. Het is te belangrijk om over te laten aan 
het toeval. De schoolleider en het team zijn hierin (V)SO de Steiger heeft een 
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orthopedagoog in dienst. Hij maakt, samen met de directeur en de 
ondersteuningscoördinator deel uit van het zorgteam  

1. Leiderschap 
2. Strategie en beleid 
3. Management van medewerkers 
4. Management van middelen 
5. Management van processen 

Leerkracht centraal We erkennen de complexiteit van ons vak en realiseren ons dat onderwijs 
dynamisch en aan verandering onderhevig is. 
 
In onze professionele leergemeenschap zijn vertrouwen, veiligheid en respect voor 
eigenheid voorwaarden. Dit biedt garantie voor toekomstbestendig onderwijs. 
 
 

2. Strategie en beleid 
3. Management van medewerkers 
5. Management van processen 

Directe Instructie Model Cognitie leren we aan door middel van het Directe Instructie Model. Voor 
mensvaardigheden en persoonlijkheidsvorming zijn andere vormen van 
onderwijsoverdracht ook geschikt.  
 

2. Strategie en beleid 
3. Management van medewerkers 
5. Management van processen 

Didactisch handelen De visie op differentiëren heeft gevolgen voor het detailniveau van het meten en 
volgen van de vorderingen van de leerlingen.  
 

2. Strategie en beleid 
3. Management van medewerkers 
5. Management van processen 

Gegarandeerd curriculum Visie op diverse domein optimaliseren. Hierbij gaat het om de visie op de 
schoolstandaarden (van het HUB-model naar het nieuwe doelgroepenmodel), het 
differentiëren (convergent of divergent) en het EIM. 
De ondersteuningscoördinator is eindverantwoordelijk voor de voortgang van de 
OPP 
 

2. Strategie en beleid 
3. Management van medewerkers 
4. Management van middelen 
5. Management van processen 

Doorlopende leerlijnen Zoals beschreven in de evaluatie is er de wens om te bezinnen op het lesaanbod en 
de doorlopende leerlijnen. Hierbij is het van belang om kritisch te kijken naar het 
huidige lesaanbod, de wettelijke kaders (kerndoelen) en vooral wat de leerling nodig 
heeft om te kunnen functioneren in de maatschappij. Het is in dat kader interessant 
om oud-leerlingen, die een aantal jaren geleden de school hebben verlaten, te 
vragen wat zij gemist hebben in het onderwijsprogramma en nodig hebben om te 
kunnen functioneren in de maatschappij. 
 

2. Strategie en beleid 
3. Management van medewerkers 
4. Management van middelen 
5. Management van processen 

Handelingsgericht werken en arrangeren De Steiger werkt volgens het principe van Handelingsgericht Werken en Arrangeren. 
SBO De Meerpaal en de SO-afdeling van De Steiger zijn in de huidige schoolplan 
periode intensief gaan samenwerken. De leerlingen kunnen van de expertise van 
beide scholen profiteren. Zo is in de afgelopen jaren de directiestructuur anders 
vormgegeven. Waar in het verleden beide scholen een eigen directeur hadden, is de 
directeur van De Meerpaal sinds het schooljaar 2017 – 2018 ook de directeur 
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geworden van de SO-afdeling van De Steiger.  
Een ander item dat aandacht heeft gekregen is het afstemmen van de beide 
zorgplannen. Beide scholen hebben beschreven hoe zij de kwaliteitszorg 
vormgegeven Beide zorgstructuren zijn op elementen verschillend van elkaar. 
Wanneer er intensief samengewerkt wordt, is het van essentieel belang beide 
zorgstructuren op elkaar af te stemmen. Dit heeft in het komende schoolplan tijd en 
aandacht nodig en dient uitvoerig getest te worden in de praktijk. 
 

2. Strategie en beleid 
3. Management van medewerkers 
4. Management van middelen 
5. Management van processen 

Passende ICT-ondersteuning in 
onderwijsconcept 

De behoefte om ICT effectief in te zetten in het onderwijs voor de leerlingen, om 
leerlingen voor te bereiden op de toekomst en ten dienste van leerkrachten 

1. Leiderschap 
2. Strategie en beleid 
3. Management van medewerkers 
4. Management van middelen 
5. Management van processen 
10. Verbeteren en vernieuwen 

Actief gedragen kwaliteitszorg De verwachting is dat in de komende schoolplanperiode de ‘Wet of het funderend 
onderwijs’ wordt aangenomen. De Wet op het funderend onderwijs vervangt de 
Wet op het Primair Onderwijs, de Wet op het Voortgezet Onderwijs en de Wet op 
de Expertise Centra. Een aantal van de effecten die deze voorgenomen wet tot 
gevolg zal hebben, is de ontschotting tussen het SBO en het SO en de mogelijkheid 
tot intensiever samenwerken tussen het SBO en het SO, het Praktijkonderwijs en 
het VSO en het delen van de expertise die er op de verschillende scholen is. De wens 
van de teamleden is ook om intensiever samen te werken met andere scholen en 
om te delen in elkaars expertise. Zo werkt het SO samen met SBO De Meerpaal en is 
het VSO in gesprek met het Praktijkonderwijs (PrO) van het Gomarus College. Zowel 
De Meerpaal als De Steiger behoren tot de scholenvereniging NoorderBasis. 
Samenwerken en het inzetten van elkaars expertise, voorzieningen, netwerken en 
faciliteiten komt het onderwijs ten goede voor de leerlingen en de positie van De 
Steiger. Concreet houdt dit in dat: 

- Er is een directeur voor het SO/ SBO 

- VSO werkt samen met PRO  
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Betekenisgebied:  Hoe doen wij dat?  

Thema:    Processen  

Perspectief:  Relaties 

INK-domein Doel Omschrijving 

1. Leiderschap 
2. Strategie en beleid 
3. Management van medewerkers 
 

Sterke lokale netwerken, in verbinding 
met o.a. geloofsgemeenschap en 
samenwerkingsverbanden 

Voor de toekomst is het van wezenlijk belang om samenwerking te hebben met 
voorschoolse voorzieningen. Wanneer De Steiger en De Meerpaal daar al bekend 
zijn, kunnen leerlingen die aangewezen zijn op een vorm van gespecialiseerd 
onderwijs, daar al kennis maken met de scholen. De ervaring van De Steiger is dat 
wanneer een leerling in het SO instroomt, hij of zij over het algemeen zijn of haar 
volledige schoolcarrière op De Steiger zit. Wanneer ouders bij instroom voor een 
andere school kiezen, dan zal deze leerlingen waarschijnlijk nooit onderwijs volgen 
op De Steiger, ook niet op het VSO. 
 

2. Strategie en beleid 
3. Management van medewerkers 
5. Management van processen 

Samenwerking en betrokkenheid met 
ouders 

De Steiger kent haar ouderpopulatie en stemt daar goed onderwijs op af.  

 

Betekenisgebied:  Hoe doen wij dat?  

Thema:    Processen  

Perspectief:  Onderzoek en ontwikkeling 

INK-domein Doel Omschrijving 

1. Leiderschap 
2. Strategie en beleid 
3. Management van medewerkers 
 

Zichtbaar onderwijsconcept in de school De Steiger maakt zichtbaar in school waarmee zij zich profileren. Naast onze 
gezamenlijke identiteit kan dat een onderwijsconcept zijn, een programma of 
aanpak.  

1. Leiderschap 
2. Strategie en beleid 
3. Management van medewerkers 
4. Management van middelen 
5. Management van processen 
10. Verbeteren en vernieuwen 

Visie op leren, trends en ontwikkelingen 
ICT 

NoorderBasis stimuleert het gebruik van nieuwe inzichten en onderzoek op de 
scholen. Alle scholen hebben een open en lerende houding. Onderwijs ontwikkelt 
zich en effecten van ICT en andere trends op het onderwijs worden steeds 
duidelijker. Dit vraagt onderzoek en bijhouden van (vak)literatuur.  

1. Leiderschap 
2. Strategie en beleid 
4. Management van middelen 
5. Management van processen 

Mogelijkheid Kind Centrum 0-12 Waar de grootte van scholen dit toelaat, wordt onderzocht of de vorming van een 
Kind Centrum (school, peuterspeelzaal en BSO) mogelijk is. Gestreefd wordt naar 
opvang in de scholen. 
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Betekenisgebied:  Hoe doen wij dat?  

Thema:    Processen  

Perspectief:  Maatschappij 

INK-domein Doel Omschrijving 

2. Strategie en beleid 
3. Management van medewerkers 
5. Management van processen 

Uitstroom leerlingen De leerlingen worden voorbereid op de periode na de school. Het beheersen van 
sociale vaardigheden is daarom erg belangrijk. Op een werkplek (arbeidsmarkt, 
beschutte werkplek of een vorm van dagbesteding) is het van belang dat leerlingen 
zich kunnen staande houden en kunnen samenwerken. Ook wanneer een 
toekomstige collega andere gedachten en of voorkeuren heeft, is het belangrijk dat 
de leerlingen van De Steiger hier op een normale manier mee om kunnen gaan. 
Samenwerken, openstaan voor andere meningen en opvattingen en omgaan met 
feedback/kritiek zijn belangrijke elementen die leerlingen op de school en op de 
stages dienen te leren.  

1. Leiderschap 
2. Strategie en beleid 
4. Management van middelen 

Duurzame scholen (V)SO De Steiger werkt aan duurzaamheid. Vanuit de opdracht om de aarde te 
bewerken en te bewaren willen de scholen bewust omgaan met het milieu. 

1. Leiderschap 
2. Strategie en beleid 
3. Management van medewerkers 
 

NoorderBasis staat als sterk merk, bekend 
als positief christelijk 

De websites zijn up-to-date NoorderBasis stelt zijn scholen beschikbaar als kerk, 
stemlokaal, voor gemeentelijke activiteiten en als oefenruimte voor 
muziekverenigingen of andere culturele activiteiten.  
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6.3. De betekeniskaart ‘Welke ondersteuning is hiervoor nodig?’ thema Leren en groeien 

 

Betekenisgebied:  Welke ondersteuning is hiervoor nodig?  

Thema:    Leren en groeien  

Perspectief:  Medewerker 

INK-domein Doel Omschrijving 

1. Leiderschap 
2. Strategie en beleid 
3. Management van medewerkers 
4. Management van middelen 
6. Waardering door medewerkers 
10. Verbeteren en vernieuwen 

Plezier, trots, vertrouwen en 
eigenaarschap 

Medewerkers werken met plezier bij- en zijn trots op NoorderBasis en hun school. 
Ze krijgen het vertrouwen om hun vak uit te oefenen en beslissen mee over hoe dat 
het beste kan. Probaat* kan door medewerkers preventief worden ingezet of 
aangeboden. 
 
*Nog nader in te vullen. 

1. Leiderschap 
2. Strategie en beleid 
3. Management van medewerkers 
6. Waardering door medewerkers 
10. Verbeteren en vernieuwen 

Professionele dialoog en collegiale 
consultatie 

Medewerkers zijn aanspreekbaar op hun identiteit en gedrag en medewerkers 
geven elkaar feedback en feedforward. Samen zijn zij verantwoordelijk voor goed 
onderwijs. De professionele dialoog wordt gestimuleerd binnen NoorderBasis. 
 

1. Leiderschap 
2. Strategie en beleid 
3. Management van medewerkers 
4. Management van middelen 
6. Waardering door medewerkers 
10. Verbeteren en vernieuwen 

Scholing en professionaliteit: een leven 
lang leren 

Alle scholen zijn verantwoordelijk voor goed opgeleid personeel. Verder leren wordt 
actief gestimuleerd en gewaardeerd. Medewerkers scholen zich jaarlijks bij en leren 
hun leven lang. Er is een duidelijk omschreven personeelsbeleid met aandacht voor 
diverse fasen in het werkzame leven van medewerkers. 

2. Strategie en beleid 
3. Management van medewerkers 
5. Management van processen 

Helder aannamebeleid leerkrachten Alle medewerkers zijn identiteitsdragers in elke geleding.  
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Betekenisgebied:  Welke ondersteuning is hiervoor nodig?  

Thema:    Leren en groeien  

Perspectief:  Informatie 

INK-domein Doel Omschrijving 

2. Strategie en beleid 
5. Management van processen 

Goede informatievoorziening (ICT-
ondersteuning en infrastructuur) 

NoorderBasis zorgt voor goede voorzieningen waardoor onderwijsprocessen 
optimaal kunnen plaatsvinden. Dit betekent goede infrastructuur m.b.t. ICT en 
goede informatievoorziening richting medewerkers. 

2. Strategie en beleid 
5. Management van processen 

Ondersteuning NoorderBasis scholen in 
huisstijl, gebouwen, etc. 

De Steiger is herkenbaar als NoorderBasisschool, vanwege open teamkamers, 
toegankelijkheid van personeel en transparante besluitvorming. Er is een eigen 
NoorderBasis huisstijl die in alle scholen wordt ingezet. 

1. Leiderschap 
2. Strategie en beleid 
3. Management van medewerkers 
6. Waardering door medewerkers 
10. Verbeteren en vernieuwen 

Begrijpen voor ingrijpen: doorgronden van 
informatie 

Op de Steiger werken we vanuit vertrouwen. NoorderBasis geeft medewerkers de 
ruimte en het begrip om hun werk te doen. Bij vragen over acties of besluiten 
vragen we eerst naar de achtergrond en motieven, voordat er wordt ingegrepen. 

 

Betekenisgebied:  Welke ondersteuning is hiervoor nodig?  

Thema:    Leren en groeien  

Perspectief:  Organisatie 

INK-domein Doel Omschrijving 

1. Leiderschap 
2. Strategie en beleid 
3. Management van medewerkers 
6. Waardering door medewerkers 
10. Verbeteren en vernieuwen 

Positieve (team) cultuur vanuit christelijke 
identiteit 

Een positieve teamcultuur ontstaat niet vanzelf. Dit vraagt leiderschap en 
vertrouwen geven en krijgen. Vanuit onze christelijke identiteit zien we elkaar als 
bevrijde kinderen van God. Zo willen we ook met elkaar omgaan. 

1. Leiderschap 
2. Strategie en beleid 
3. Management van medewerkers 
6. Waardering door medewerkers 
10. Verbeteren en vernieuwen 

Onderzoekende houding, feedback en 
(zelf)reflectie 

Alle medewerkers werken mee aan een positief schoolklimaat. Dit betekent dat we 
durven kijken naar ons eigen gedrag, dat we sorry kunnen zeggen, elkaar vergeven, 
samen plezier kunnen hebben en een ander iets gunnen. 
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Betekenisgebied:  Welke ondersteuning is hiervoor nodig?  

Thema:    Leren en groeien  

Perspectief:  Leiderschap 

INK-domein Doel Omschrijving 

1. Leiderschap 
2. Strategie en beleid 
3. Management van medewerkers 
6. Waardering door medewerkers 
10. Verbeteren en vernieuwen 

Persoonlijk leiderschap Leiderschap is er op elk niveau. Allereerst leiderschap over jezelf, maar ook 
leidinggeven aan een klas, een bouw, over een taak of in een functie. Schoolleiders 
zijn hierin cruciaal. Zij hebben een voorbeeldrol en geven leiding aan de scholen. 

1. Leiderschap 
2. Strategie en beleid 
3. Management van medewerkers 
6. Waardering door medewerkers 
10. Verbeteren en vernieuwen 

Persoonlijk leiderschap (V)SO de Steiger Leiderschap versus het eigen initiatief van de teamleden. Als de schoolleider uitvalt 
is er niet direct vervanging en is momenteel niet geregeld wie deze 
verantwoordelijkheid oppakt. De directeur van de Meerpaal neemt de lopende 
zaken waar, maar qua beleid is dit niet geregeld. Het gevolg is dat er in de afgelopen 
schoolplanperiode weinig aan beleidsvorming gedaan is door gedeeltelijke uitval 
van de directeur. 
 
Het team van De Steiger ervaart verschil in leiderschapsstijlen van de directeur van 
SBO De Meerpaal en het SO van De Steiger en de directeur van het VSO van De 
Steiger. Dit zorgt bij het team voor onduidelijkheid en verwarring. 

1. Leiderschap 
2. Strategie en beleid 
3. Management van medewerkers 
4. Management van middelen 
5. Management van processen 

Iedereen ten dienste van primaire proces Uiteindelijk staat de hele organisatie in dienst van het primaire proces: Het lesgeven 
aan de kinderen die ons zijn toevertrouwd. Alles en iedereen werkt hieraan mee. 
Van de conciërge op school, de stafmedewerker op kantoor tot de leerkracht voor 
de klas.  

 


