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Inleiding 
 

Op 1 januari 2016 is de fusie tussen Marcant en BSV een feit geworden. Onze nieuwe stichting is verder gegaan onder de naam Stichting Marcant-

BSV. Onze organisatie telt bijna 2000 leerlingen en bijna 200 medewerkers, verdeeld over 13 basisscholen in de gemeenten Hengelo, Borne en 

Hof van Twente, elk met hun eigen identiteit.  

 

Met de fusie was er behoefte aan een nieuwe, inspirerende koers. Voorbereid met diverse intensieve en inspirerende gesprekken in een aantal 

werkgroepen organiseerden wij op donderdag 27 oktober 2016 daartoe een bijzonder Onderwijscafé in de Grolsch Veste. ‘s Ochtends gingen we 

in gesprek met elkaar en met onze samenwerkingspartners, ouders en leerlingen. Bijzonder was dat ook leerlingen mee mochten denken over 

de koers van onze stichting. Dit is waarschijnlijk uniek in Nederland, maar het zou eigenlijk de gewoonste zaak van de wereld moeten zijn. Immers, 

onderwijs is er voor de kinderen. Wij mogen en willen niet over de hoofden van kinderen heen praten over onderwijs, maar samen met kinderen. 

Zij weten het best hoe het onderwijs nóg beter kan. 

 

Met meer dan 300 mensen vonden we antwoorden op de vraag hoe het onderwijs voor de toekomst er uit zou kunnen zien. Een belangrijk 

uitgangspunt daarbij was dat het in het hedendaagse onderwijs al lang niet meer alleen gaat om rekenen, taal en opbrengstgericht werken. 

Gelukkige leerlingen en gelukkige medewerkers, daar moet het bij onze scholen ook om draaien!  

 

De resultaten van de gesprekken in de werkgroepen en het Onderwijscafé zijn vertaald in dit Strategisch Perspectief. Het geeft aan waar we met 

zijn allen naar toe willen: de ‘wolk aan de horizon’. We gaan met elkaar ontdekken hoe die wolk er uit ziet. Op expeditie! 
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1. Geluksgericht onderwijs 

 

We willen dat onze scholen zich, naast leerprestaties, ook richten op het vergroten van het geluk van onze leerlingen en onze medewerkers. We 

vinden het belangrijk dat iedereen goed in zijn vel zit en plezier heeft in wat hij doet. Geluk kun je leren. De vraag: ‘wat maakt jou gelukkig?’ heeft 

daarom een centrale plek in ons handelen. We motiveren en moedigen kinderen én medewerkers aan om zichzelf te zijn en succeservaringen te 

delen. Daarbij realiseren we ons dat het bij geluk niet alleen om jezelf gaat, maar zeker ook om het geluk van de ander.  

 

Als je kinderen vraagt waar ze gelukkig van worden zeggen ze dat ze willen dat er mét hen gesproken wordt en niet tégen hen. Ze willen het met 

elkaar fijn hebben op school en vrienden hebben. Complimenten krijgen. Meer afwisseling, meer mogelijkheden om te spelen en te bewegen. 

Meer doen met computers en meer naar buiten. We realiseren ons dat, om het geluk en welbevinden van leerlingen te bevorderen, respect en 

veiligheid belangrijke voorwaarden zijn. Minstens zo belangrijk is het dat we kinderen helpen hun eigen leer- en ontwikkeldoelen te ontdekken. 

Kinderen hebben keuzevrijheid nodig. Dat betekent dat we meer rekening willen houden met verschillen in interessegebieden en leerstijlen. We 

willen dat leerkrachten vaker met kinderen in gesprek gaan over een vraag als: ‘hoe ziet voor ons de ideale lesdag er uit?’ en waar mogelijk hun 

lessen daarop aanpassen. We gaan na of er ‘geluksmeters’ zijn of anders gaan we die misschien zelf ontwikkelen. 

 

Ook voor leerkrachten is het van belang dat zij de vrijheid voelen om eigen keuzes te maken. Sommige leerkrachten voelen zich prettig bij vaste 
lesmethodes en groepsplannen, voor anderen werken ze beklemmend en beperkend. We vinden het belangrijk dat leerkrachten ruimte krijgen 
om hun vak uit te oefenen in plaats van dat ze zich gedwongen voelen om methodes te volgen. We kijken ook kritisch naar de werkdruk van de 
leerkrachten. Aansluiten bij het kind betekent niet alles hoeven. Meer is niet altijd beter. Het kan bijvoorbeeld betekenen dat een leerkracht er 
voor kiest om zo nu en dan wat minder aan buitenschoolse activiteiten te doen. We vinden het belangrijk dat leerkrachten meer tijd en ruimte 
hebben om met elkaar lessen voor te bereiden. Administratieve taken moeten daarom zoveel beperkt worden. 
 

Ons perspectief: onderwijs dat draait om geluk. Leerkrachten die ruimte en aandacht hebben voor hun eigen geluk 

en het geluk van hun leerlingen, waardoor lesgeven leuker wordt en leerresultaten verbeteren.



4 

 
 



5 

2. Eigenaarschap bij leerlingen 

 

Op onze scholen staan de kinderen centraal. We zien ze zoals ze zijn, hebben oog voor ‘het hele kind’. We luisteren naar onze leerlingen en we 

sluiten zo goed mogelijk aan bij hun interesses, behoeften en talenten. In ons onderwijs neemt de eigen verantwoordelijkheid van leerlingen een 

centrale plaats in: leerlingen die eigenaar zijn van hun eigen ontwikkeling. We gaan in gesprek met kinderen over hun ontwikkeldoelen en hun 

leerproces, over hoe hun inbreng kan worden vergroot en hoe we ze kunnen helpen eigen keuzes te maken. We willen dat al onze leerkrachten 

hierin meegaan en we geven ze vrijheid om daarvoor de best passende manieren te kiezen. 

 

Leerlingen zijn wereldburgers die voorbereid moeten zijn op hun toekomst. Daar horen ‘nieuwe’ vakken bij als mediawijsheid, omgangsvormen, 

vreemde talen, techniek en gelukskunde. Ook geven we ruimte voor vakken en onderwerpen waarover kinderen zelf iets willen leren. Niet enkel 

inhoudelijke vakken zijn belangrijk, ook vaardigheden die je nodig hebt om je plek in te nemen in de maatschappij. Leren leren, communicatieve 

en sociale vaardigheden, doelen stellen en deze realiseren, doorzetten, voor jezelf opkomen. Ontdekken welke talenten je hebt en leren deze te 

ontplooien. Het is belangrijk leerlingen te begrijpen die een beperking of een stoornis hebben. We streven naar zo inclusief mogelijk onderwijs: 

de maatschappij zijn en maken wij samen! We realiseren ons dat het huidige onderwijs niet altijd past bij de natuurlijke drang van kinderen om 

te bewegen. Bovendien laat hersenonderzoek zien dat bewegen en spelen leidt tot betere leerprestaties. We zorgen daarom voor meer 

mogelijkheden om te bewegen en te spelen, in de klas en daarbuiten. Dagplanningen mogen anders ingevuld worden als dat ruimte biedt voor 

het kind. Dat vereist scholing voor leerkrachten om hier flexibel mee om te kunnen gaan.  

 

We starten op een aantal scholen met kinderfunctioneringsgesprekken of portfoliogesprekken en breiden dit langzaam maar zeker uit. We 

ontwikkelen hiervoor zo snel mogelijk een handreiking. Bij deze gesprekken betrekken we ouders. De leerkracht leidt het gesprek, op termijn 

kunnen de kinderen dit misschien zelf. We gaan experimenteren met andere vormen van oudergesprekken dan de 10-minutengesprekken, in 

principe altijd samen met het kind. Ook denken we na over een podium waar kinderen hun portfolio en talenten kunnen tonen. Kinderen willen 

graag meepraten over de gang van zaken op school en hun mening laten horen over hoe het in de klas gaat. Ze willen meegenomen worden in 

de besluitvorming en feedback kunnen geven aan hun leerkrachten. We vinden het daarom belangrijk dat iedere school een leerlingenraad heeft, 

of een andere manier heeft gevonden om leerlingen te laten meedenken, meepraten en meebeslissen. Immers, zij kijken vaak vanuit een andere, 

en zeer wezenlijke invalshoek naar de school en alles wat er in die school gebeurt.  

 

Ons perspectief: onderwijs dat beter aansluit bij de wensen en behoeften van onze leerlingen en waar ze zelf 

eigenaar van zijn. 
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3. Betrokken ouders 

 

Ouders zijn onze belangrijkste gesprekspartners als het gaat om de ontwikkeling van onze leerlingen. Ze zien thuis andere kanten van hun 

kinderen dan wij op school. Als we op een goede manier samenwerken – op basis van gelijkwaardigheid, respect en vertrouwen – dan helpen we 

elkaar om een wezenlijke bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en het geluk van het kind. Ouders zijn onze ambassadeurs. 

 

Het zou voor ouders gemakkelijk moeten zijn om de school binnen te stappen, maar we weten nog onvoldoende of ze dat zelf ook zo ervaren. 

Daar gaan we hen naar vragen. Ons doel is dat zeker driekwart van de ouders geen drempels meer ervaart. Soms werkt de indeling van een 

gebouw belemmerend; waar dit het geval is gaan we na of we hier op een eenvoudige manier iets aan kunnen veranderen. We vinden dat ouders 

op dit moment nog niet altijd voldoende gezien en gehoord worden. We betrekken ze daarom op een meer systematische manier bij de school 

via meer inlooptijd, meekijkdagen, oudergesprekken, ouderavonden, social media en apps. We willen ouders vragen om jaarlijks aan tenminste 

één schoolactiviteit mee te doen. Hierdoor vergroten we de ouderparticipatie meteen. We denken dat het voor ouders soms fijn is om elkaar te 

ontmoeten en van elkaar te leren. 

 

We vinden het belangrijk om alle ouders gelijk te behandelen. We nemen iedereen serieus, dus niet alleen ouders die geleerd hebben hoe ze 

zich kunnen laten gelden. Iedereen moet zich gezien en gehoord voelen. We werken aan een vertrouwensband met ouders. Als er problemen 

zijn met ouders laten we die niet ‘doorsudderen’, maar zorgen we dat ze meteen besproken en aangepakt worden. We spreken verwachtingen 

uit, maken heldere afspraken en komen deze na. Een nieuw schooljaar beginnen we altijd met een kennismakingsgesprek en we vragen ouders 

regelmatig naar hun opvattingen en ervaringen. We vinden het belangrijk dat ouders hun ideeën terug zien in visie en beleid.  

 

Sommige leerkrachten vinden het lastig om te gaan met ‘lastige’ en ‘bemoeizuchtige’ ouders. Maar zijn die ouders wel zo lastig of juist heel 

betrokken? Leerkrachten die daar behoefte aan hebben bieden we scholing aan in oudergesprekken. We vinden dat je als school zou moeten 

weten waar opvoedkundige problemen aan de orde zijn en waar nodig tips geven of ze doorverwijzen naar een professional. We praten niet 

alleen met ouders over kinderen maar ook met kinderen over ouders. Dat is nodig, omdat sommige kinderen zich zorgen maken om hun ouders, 

omdat ze er bijvoorbeeld alleen voor staan, gaan scheiden of ernstig ziek zijn. Laten we niet vergeten dat ouders soms stille helden zijn, aan wie 

je het niet merkt hoe moeilijk het is om te balanceren tussen opvoeding, (mantel-)zorg en een baan.  
 

Ons perspectief: ouders die gemakkelijk de school binnenstappen, waar we goede contacten mee hebben en die 

een actieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van hun kind. Ouders als onze belangrijkste ambassadeurs. 
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4. Professionele, bevlogen medewerkers 

 

Kinderen willen een juf of meester hebben die goed kan luisteren en uitleggen, die aardig en lief is, die grapjes maakt, die soms streng is maar 

niet al te streng, die niet snel boos wordt en die behulpzaam is. Meesters en juffen mogen weleens wat meer in het zonnetje worden gezet, 

zeggen de kinderen. En het zou mooi zijn als er wat meer meesters zouden zijn. 

 

We weten het allemaal: de kwaliteit van de leerkracht is de belangrijkste factor voor de kwaliteit van het onderwijs. We geven de leerkrachten 
daarom hun centrale plek terug. We willen niet dat de passie van leerkrachten in het gedrang komt door alles wat ‘moet’, dus we gaan kritisch 
kijken naar de regels en procedures die er zijn.  We zorgen dat leerkrachten zo weinig mogelijk last hebben van bureaucratie, dat ze niet al te 
veel hoeven te vergaderen (want daar wordt niemand gelukkig van) en dat ze voldoende steun krijgen als ze tegen problemen aanlopen. Dit geldt 
bijvoorbeeld bij passend onderwijs, waar mogelijk ouders, vrijwilligers en gastdocenten kunnen worden ingeschakeld. We doen ons uiterste best 
om een pool van goede, vaste invallers te krijgen die we de mogelijkheid bieden om te leren van de school en van elkaar. 
 

Om goed in je werk te staan is het belangrijk dat je deel uit maakt van een goed en leuk team, dat je voldoende afwisseling in je werk hebt, dat 

je op de hoogte bent van belangrijke ontwikkelingen (ook op andere scholen), dat je je talent kunt inzetten en dat je vrijheid en ruimte van 

handelen hebt. Autonoom zijn en doen wat bij je past hoort daar ook bij. We willen meer gebruik gaan maken van de diverse talenten van de 

leerkrachten, bijvoorbeeld door op bepaalde tijden keuze-onderwijs in te voeren: kinderen laten kiezen wat ze doen en naar de leerkracht toe 

gaan die dit heel goed kan of erg leuk vindt.  

 

Daar staat wel iets tegenover: we stellen hoge eisen aan onze leerkrachten. Ze moeten methodisch kunnen werken en van de methodes durven 

afwijken. We willen dat ze in staat zijn ‘om te denken’: is het probleem de oplossing of is de oplossing het probleem? Zij hebben een lerende 

houding: de voortdurende wil om het nóg beter te doen en te investeren in hun eigen ontwikkeling. We stimuleren leerkrachten om feedback 

van leerlingen te vragen, en we gaan leerlingen vragen om een lijstje met tips en tops voor leerkrachten op te stellen. Last but not least: we 

verwachten van leerkrachten dat zij hun kennis en ervaring delen met hun collega’s om zo samen de kwaliteit van ons onderwijs te kunnen blijven 

verbeteren.  

 

Ons perspectief: professionele, bevlogen medewerkers die samen met hun collega’s zelf bepalen hoe ze hun vak 

invullen, trots zijn op hun school en nieuwsgierig zijn naar hoe het op andere scholen gaat.  
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5. Lef om echte kwaliteit te leveren 

 

Kwaliteit is: het beste uit de leerlingen halen en zorgen dat ze na de basisschool op een goede plek terecht komen. In sommige gevallen kunnen 

eisen die door de omgeving worden opgelegd échte kwaliteit in de weg staan, daar waar ze de professionele autonomie van de leerkracht 

inperken. Om kwaliteit te leveren moet je als leerkracht juist ruimte hebben: ruimte om met elkaar na te denken en te praten over onderwijs, 

ruimte om feedback te geven en te vragen, ruimte om je eigen manier van lesgeven te ontdekken, te evalueren en op basis daarvan bij te stellen. 

Belangrijk is ook dat we ons realiseren dat leerkrachten pas kwaliteit kunnen leveren als ze niet te veel taken krijgen. We hebben daarom oog 

voor een goede balans tussen leren en sociale activiteiten, vooral nu ICT een steeds grotere plek krijgt.  

 

We weten dat een goede sfeer in de klas en een goede relatie tussen leerkracht, leerling en ouders voorwaarden zijn voor het leveren van 

kwaliteit. Geen enkele school is beter dan de kwaliteit van haar leerkrachten. We investeren daarom in enthousiaste, authentieke leerkrachten 

en we zetten in op hun hun interesses en kwaliteiten. We zorgen voor een professionele cultuur waarin we elkaars competenties steeds beter 

leren kennen en leren gebruiken.  

 

Om kwaliteit te leveren, moet je als leerkracht heldere (kern-)doelen kunnen formuleren. Deze zijn niet altijd meetbaar, bijvoorbeeld wanneer 

het gaat om sociale aspecten. Je moet ze wel kunnen uitleggen. Je vakbekwaamheid, ervaring en intuïtie spelen daarbij een belangrijke rol. 

Methodisch werken betekent niet dat je altijd vaste methodes moet gebruiken. Sterker nog: om kwaliteit te leveren hebben we juist leerkrachten 

nodig die de vaste methodes durven los te laten. Leerkrachten die in zichzelf geloven en het lef hebben om het anders te doen. Leerkrachten die 

zich niet laten leiden door methodes en regels, maar door hun eigen ideeën en die van kinderen. We zetten meer in op gepersonaliseerd leren: 

dat is onderwijs dat uitgaat van wat het kind nodig heeft in plaats van wat de methode voorschrijft. We geven leerkrachten daarom ruimte om 

de kerndoelen op een andere manier te bereiken, via wisselende, actieve leer- en werkvormen afgewisseld met korte instructies. 

 

We vinden dat het onderwijs minder gericht moet zijn op toetsen en rapporten en meer op het leerproces. Een belangrijke vraag is hoe je de 

ontwikkeling van leerlingen, de kwaliteit en de voortgang in beeld brengt als je toetsen en rapporten loslaat. Een adequaat volgsysteem is 

noodzakelijk om de ontwikkeling van de leerlingen in beeld te houden. Daar gaan we met elkaar naar op zoek. We gaan ons bij andere scholen 

oriënteren en we laten de kinderen hierover meedenken. Wat vinden zij zelf van de toetsen? Aan wat voor soort rapport hebben zij behoefte? 

We gaan er ook over in gesprek met de Inspectie. 

Ons perspectief: het beste en het mooiste uit onze leerlingen halen en zorgen dat ze nadat ze de basisschool 

hebben afgerond op een goede plek terecht komen. Dat is voor ons echte kwaliteit. 
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6. Leren van en met elkaar 

 

Kwaliteit leveren vraagt leerkrachten, leidinggevenden en ondersteuners die leren van elkaar en die samen voortdurend zoeken naar manieren 

waarop het beter kan. Dat doen we nog onvoldoende. We kunnen veel meer gebruik maken van elkaars kwaliteiten; iedereen vindt op dit 

moment nog te veel zelf het wiel uit. We gaan daarom leren van en met elkaar flink stimuleren. Meer mogelijkheden creëren om kennis te delen. 

Denk aan het organiseren van uitwisselingsprogramma’s op groeps- en schoolniveau. Leerkrachten ruimte bieden om in werktijd bij collega’s te 

gaan kijken. Collegiale consultatie van leerkrachten faciliteren. We willen dat leerkrachten hun expertise en ervaring gaan delen met collega’s en 

dat je je als leerkracht laat helpen door iemand die bepaalde delen van het vak beter beheerst, binnen en buiten je eigen school. Elkaar coachen, 

begeleiden. Het is daarvoor wel nodig dat je als leerkracht open staat voor feedback en daarmee leert omgaan. Waar nodig bieden we daarvoor 

opleidingen en ondersteuning aan. 

 

We weten allemaal dat niet alle leerkrachten even goed zijn in elk vakgebied. We gaan daarom experimenten opzetten, waarbij leerkrachten bij 

bepaalde vakken elkaars groep overnemen. Op termijn kunnen we leerkrachten misschien meer als vakleerkracht in gaan zetten in andere 

groepen en zelfs op andere scholen, zodat ze meer gebruik maken van hun kwaliteiten, talenten en interesses. Ook gaan we – samen met de 

leerlingen zelf – op zoek naar mogelijkheden waardoor leerlingen meer van elkaar kunnen leren. 

 

Leren doe je niet alleen op school, maar overal en van iedereen: van je ouders, je familie, je vriendjes, als je op reis bent, in de dierentuin, op het 

sportveld, via tv-programma's, internet, games en ga zo maar door. We gaan met elkaar op zoek naar andere werk- en leerplekken, buiten de 

klas en soms ook buiten de school. Denk aan excursies, bedrijfsbezoeken en de natuur in. We willen daarbij meer gebruik gaan maken van de 

talenten van ouders, familie, bedrijven en instanties. We gaan daar snel een begin mee maken, bijvoorbeeld in de vorm van proeflessen van 

ouders en anderen. Op de wat langere termijn ontwikkelen we een breed lesaanbod van leerkrachten en anderen. 
 

Leren van en met elkaar betekent niet in de laatste plaats dat we allerlei proeftuintjes gaan opzetten, waarin we gaan experimenteren met 

nieuwe lesvormen en onderwijsmethoden. We gaan hier geen dikke plannen voor maken, maar we gaan snel nieuwe dingen uitproberen. 

‘Doenken’ noemen we dat: denken en doen hand in hand. Uitproberen, evalueren en op basis daarvan bijstellen. 
 

Ons perspectief: met elkaar werken aan innovatief onderwijs. Het ontwikkelen en delen van nieuwe lesvormen en 

onderwijsmethoden. Uiteindelijk ons totale onderwijs hierop aanpassen, met als doel: inspirerende en authen-

tieke leerkrachten en enthousiaste, betrokken leerlingen. 
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7. Op weg naar de organisatie voor de toekomst 
 

Het is duidelijk: over vijf jaar zien onze scholen er anders uit! Op alle scholen zal meer klasoverstijgend en groepsdoorbrekend gewerkt worden, 

op sommige scholen zal het jaarklassensysteem helemaal zijn verlaten. Experimenten op dit terrein gaan we nadrukkelijk stimuleren en 

faciliteren. Het perspectief: een ‘school voor de toekomst’, met nieuwe, innovatieve lesvormen en onderwijsmethoden waarin talentontwikkeling 

een centrale plek inneemt. Een werk- en leerplek voor gelukkige leerlingen én medewerkers. 

 

Een interessante en belangrijke vraag is wat voor soort organisatie daarvoor nodig is. Uitgangspunt is dat medewerkers in de school voor de 

toekomst vooral vanuit hun talent en belangstelling aan de slag zijn. De huidige klassystematiek wordt daarvoor in ieder geval deels losgelaten 

en ook les- en schooltijden zullen mogelijkerwijs worden aangepast aan nieuwe visies op onderwijs. De directeur blijft een belangrijke spilfunctie 

vervullen. Hij of zij zorgt er voor dat de faciliteiten in orde zijn, dat kwaliteit en innovatie voortdurend op de agenda staan en dat er een cultuur 

van met elkaar leren is. ICT speelt een belangrijke rol. De randvoorwaarden moeten kloppen en het blijft zo dat het een middel is en geen doel 

op zich. Schoolgebouwen zijn goed toegerust: uitdagende leeromgevingen met ruimte om te leren, bewegen, ontdekken, onderzoeken en spelen. 

 

Samenwerking met externe partijen speelt bij de school voor de toekomst een belangrijke rol, vanuit de gedachte dat we als onderwijsorganisatie 

midden in de maatschappij staan. Op korte termijn is er de ontwikkeling richting IKC’s. Mede gezien de kwetsbaarheid van een aantal kleine 

scholen en demografische ontwikkelingen wordt nagedacht over meer of minder intensieve vormen van samenwerking met collega stichtingen. 

  

Binnen onze stichting is er een grote mate van betrokkenheid bij de nieuwe koers. Raad van Toezicht, bestuur, bestuursbureau, directeuren, 

leerkrachten, overige medewerkers, kinderen en ouders werken op een transparante wijze met elkaar aan vernieuwing van onderwijs en 

organisatie. Deze nieuwe organisatie is niet gebouwd op hiërarchie, regels en procedures, maar op vertrouwen, verbinding en verantwoor-

delijkheid. Besluiten worden genomen door de mensen die ze moeten uitvoeren en leiderschap is een rol van iedereen. Eigenaarschap en gedeeld 

leiderschap zijn sleutelbegrippen. De noodzakelijke veranderingen worden niet top-down ingezet, maar in co-creatie: met elkaar op expeditie!  

 

Ons perspectief: op expeditie naar innovatief onderwijs en een moderne organisatie, gekenmerkt door 

vertrouwen, verbinding en verantwoordelijkheid en met samenwerking, eigenaarschap en gedeeld leiderschap 

als sleutelbegrippen.  
 

 

 


