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Voorwoord
Voor u ligt het nieuwe Strategisch Meerjarenplan van Stichting KBA Nw West. Het
Strategisch Meerjarenplan geeft richting aan de koers van iedere school van
Stichting KBA Nw West voor de komende jaren. We kijken naar de beleidsperiode
2019-2022 en wat wij met elkaar in deze periode voor elkaar willen krijgen. Dit
document is tot stand gekomen in nauwe onderlinge samenwerking binnen de
organisatie. We zijn gestart met een verkennende sessie met het managementteam
(MT) van de stichting. De directeuren van de scholen hebben de hoofdlijnen van het
document en de bestuurlijke speerpunten besproken met de teams op de scholen.
Tevens is gesproken met de Raad van Toezicht en de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad. Deze gesprekken werden gevolgd door
visieontwikkelingsgesprekken op iedere school van Stichting KBA Nw West.
Onze primaire focus ligt vooral op kwalitatief hoogwaardig en effectief onderwijs dat
optimaal aansluit bij de belevingswereld van de kinderen op onze scholen. De
kinderen in Amsterdam groeien op in een snelle en complexe wereld. Om volwaardig
en kansrijk te kunnen participeren in de grootstedelijke samenleving van morgen
hebben kinderen niet alleen cognitieve vaardigheden nodig maar zullen ze ook
moeten beschikken of vaardigheden die hen nog beter in staat stellen een actieve
bijdrage te leveren aan de maatschappij van morgen. Wij vinden niet alleen de
cognitieve ontwikkeling van de kinderen van belang maar besteden ook gericht
aandacht aan de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen op onze scholen.
Wij zijn ervan overtuigd dat wij hen daarmee nog meer in hun kracht gezet zetten.
Ondanks de druk van de huidige arbeidsmarkt, die in Amsterdam nog ingewikkelder
is dan in veel andere delen van het land, gaan we nog steeds voor kwalitatief goed
onderwijs. Ondanks het feit dat de arbeidsmarkt zwaar onder druk staat en het
lerarentekort in Amsterdam schrikbarende vormen aanneemt, vinden wij het van
belang dat onderwijs aan de toekomstig volwassenen zoveel als mogelijk wordt
aangeboden door gekwalificeerde professionals. We ontkennen echter niet dat het
tekort aan gekwalificeerde leerkrachten uiteindelijk zijn tol gaat eisen. Ondanks alle
inspanningen van alle betrokkenen is dit helaas een wrange constatering. Wij staan
meer dan open voor zij-instromers die zich willen bekwamen als onderwijzers.

Door onze medewerkers te binden en te boeien proberen we een aantrekkelijke
werkgever te zijn. De arbeidssatisfactie van onze medewerkers dient een blijvende
balans te vinden tussen materiele en immateriële factoren. Hier zal de komende
planperiode dan ook gericht aan gewerkt worden. Als Stichting KBA Nw West sluiten
wij ons graag aan bij de uitgangspunten van Amsterdam en de Taskforce
Lerarentekort en aan het Noodplan Amsterdam. Daarin wordt een prominente rol
wordt gereserveerd voor strategisch HRM als hefboom het verder aantrekkelijk
maken van het lerarenberoep in de stad Amsterdam. Als een relatief kleine stichting
is het voor ons van belang om aansluiting te vinden bij initiatieven van de stad om zo
een aantrekkelijk werkgever te blijven. Op het moment van schrijven proberen we als
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gezamenlijke besturen in Amsterdam het ministerie ervan te overtuigen dat het nu
gepresenteerde Noodplan echt noodzakelijk uitgevoerd moet worden.
De overige beleidsterreinen die, naast strategisch HRM, in dit plan aan de orde
komen, zoals huisvesting en financiën zijn dienend aan de onderwijskundige
processen. We kunnen immers onze ambities slechts dan waarmaken als de
organisatie financieel gezond is en we de basis op orde hebben.
Vanuit het strategisch kader hanteren we een besturingsfilosofie die past bij de
omvang van onze organisatie. ‘Centraal wat ons (ver)bindt en decentraal wat ons
eigen maakt’ is hierbij het uitgangspunt. Voor iedere school van St. KBA Nw West is
er ruimte voor ‘eigen kleur’. Hier hechten wij waarde aan. Amsterdam is een
veelzijdige en uitdagende stad met buurten met een eigen gezicht en vraag. Wij zien
graag dat onze scholen een duidelijke positie innemen in de buurt waar ze staan en
daar ook een verantwoordelijkheid in nemen die past bij de kinderen, de buurt en de
school.
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Inleiding
Onderwijs is een populair en zeer actueel thema. Bijna dagelijks verschijnt er in de
krant wel een nieuwsbericht over lerarentekort, teruglopende leerresultaten, de
Citotoets, extra Citotraining voor kinderen en ontevredenheid van ouders als er
gestaakt gaat worden. Wat dan wel eens vergeten wordt is dat het onderwijs een
sector is waarin de professionals zich buitengemeen inspannen om de kinderen voor
te bereiden op het vervolgonderwijs en hun uiteindelijke deelname aan de
samenleving. Onze professionals doen er alles aan om de kinderen op onze scholen
de best mogelijke kansen in de maatschappij te bieden. Dat is ook het onderwijs
waar wij voor staan. Niet alleen de cognitieve ontwikkeling is hierbij van belang.
Minstens zo belangrijk vinden wij de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen
die ons zijn toevertrouwd. Als Stichting KBA Nw West staan wij voor kwalitatief goed
onderwijs om de kansen voor alle leerlingen in het vervolgonderwijs en hun
deelname aan de samenleving te maximaliseren.
Dit Strategisch Meerjarenplan beschrijft allereerst onze missie en visie en de
onderwijsinhoudelijke doelstellingen voor de komende jaren. Daarna beschrijven we
onze organisatorische doelstellingen expliciteren wij deze zo veel als mogelijk.
Uitgangspunt hierbij zijn de vijf bestuurlijke prioriteiten die voor St. KBA Nw West
leidend zijn voor de strategische koers.

Identiteit
Stichting KBA Nw West is een stichting met een verbrede identiteit: wij verzorgen
onderwijs op katholieke, protestants-christelijke of interconfessionele grondslag. De
Stichting bestaat uit zeven basisscholen en ziet het als haar primaire opgave er zorg
voor te dragen dat ieder kind de kansen krijgt die bij zijn/haar mogelijkheden past. In
welke buurt je opgroeit of welke achtergrond je ook hebt, mag hierop niet van invloed
zijn. Stichting KBA Nw West staat met haar scholen midden in de samenleving en de
Amsterdamse buurten, en wil hier ook nadrukkelijk onderdeel van uitmaken.
Onze scholen:
Stichting KBA Nw West kent zeven scholen die in verschillende wijken van
Amsterdam zijn gesitueerd. De Ark (Buitenveldert), de Barbaraschool (Amsterdam
Oost); de Elout (Amsterdam Zuid), de Fiep Westendorpschool, de Henricusschool, ’t
Koggeschip en De Springplank (allen in Amsterdam Nieuw West). Het stafbureau
van Stichting KBA Nw West is gevestigd op de Laan van Kronenburg 14 in
Amstelveen.
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Missie, visie en kernwaarden Stichting KBA Nw West
Stichting KBA Nw West is een echte Amsterdamse leer- en leefgemeenschap waarin
de ontwikkeling van de kinderen centraal staat. Een (kleurrijke) gemeenschap waarin
iedereen, ongeacht achtergrond, zich gehoord en gezien voelt: de kinderen, de
ouders én de medewerkers. Een gemeenschap waar ruimte is voor iedere school om
vanuit keuzevrijheid, zingeving en creativiteit zich te verbinden met de eigen buurt en
invulling te geven aan optimaal onderwijs.
Om een brede ontwikkelomgeving voor kinderen te kunnen bieden is het van belang
dat onze scholen kunnen samenwerken met maatschappelijke partners binnen de
sociale domeinen (armoede, jeugd, zorg, sport en wijken). Wij willen dan ook dat
onze scholen een nadrukkelijke (actieve) buurtfunctie hebben. Zo geven wij vorm
aan onze visie en streven we ernaar om niet alleen aandacht te hebben voor de
leeftijdsgroep die de basisschool bezoekt, maar gaan we actief op zoek naar
partners in de voorschoolse- en naschoolse educatie. In onze optiek draagt dat bij
aan de kansengelijkheid van onze Amsterdamse leerlingen en sluiten we
nadrukkelijk aan bij de visie van de gemeente Amsterdam.

Visie
‘Persoonlijke groei stimuleren in de sociale context van Amsterdam,
zodat ieder kind boven zichzelf uitstijgt’.
Tijdens het formuleren van onze missie hebben wij ons laten inspireren door
‘Ubuntu’: een humanistische filosofie uit Afrika, die de toewijding en relaties tussen
mensen onderling centraal zet. Ubuntu is door Desmond Tutu als volgt beschreven:
“Iemand met Ubuntu staat open voor en is toegankelijk voor anderen, wijdt zich aan
anderen, voelt zich niet bedreigd door het kunnen van anderen omdat hij/zij genoeg
zelfvertrouwen put uit de wetenschap dat hij/zij onderdeel is van een groter geheel
en krimpt ineen wanneer anderen worden vernederd of onderdrukt” 1
‘Ubuntu’ heeft ons geïnspireerd tot de visie van Stichting KBA Nw West. Onze visie
geeft scholen de ruimte om vanuit onze pedagogische visie bij te dragen aan de
ontwikkeling van de Amsterdamse kinderen die aan ons zijn toevertrouwden sluit aan
op de multi-culturaliteit en verscheidenheid van de stad Amsterdam. Wij doen het
samen en niet alleen!

Kernwaarden
Onze kernwaarden liggen ten grondslag aan de relaties tussen onze medewerkers,
onze kinderen, hun ouders/verzorgers en onze partners in de samenleving onderling
en in relatie tot elkaar. Het zijn de verbindende factoren binnen Stichting KBA Nw
1

Desmond Tutu, Nonprofit professional Performance (Vol.2 nr.3)
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West en geven richting aan wat we doen, wat we laten zien maar ook aan wat we
niet doen.
‘Vertrouwen, Verantwoordelijkheid en Betrokkenheid’

Vertrouwen
De kernwaarde vertrouwen gaat over betrouwbaar en integer zijn. Naar jezelf en
naar anderen. Door te werken vanuit de juiste intenties. En vanuit het geloof in je
eigen goedheid en die van anderen.
Vertrouwen is belangrijk in relatie met anderen. Van ouders krijgen we het
vertrouwen en we geven vertrouwen aan kinderen met wie we werken. In vertrouwen
ontwikkelen, leren, ontdekken en werken is wat iedereen graag doet. We bouwen
daarmee aan zelfvertrouwen. Zo ontstaan gezonde samenwerkingen met aandacht
voor de goede zaken.
Vertrouwen krijgen heeft ook nog een uitdagende kant. Ruimte krijgen om te
experimenteren, te onderzoeken, met lef nieuwe dingen te ondernemen. Zo kijken wij
ook naar onze scholen. Niet alle scholen binnen Stichting KBA Nw West ontwikkelen
zich gelijk. Iedere school heeft binnen de kaders van de stichting de mogelijkheid om
zich te ontwikkelen op de eigen manier. Wij vertrouwen er op dat de scholen het
beste kunnen zien wat een leerling nodig heeft en dat dit vertrouwen helpt om de
kwaliteit te verbeteren en nieuwe ontwikkelingen te stimuleren. Op voorhand geven
wij vertrouwen aan onze medewerkers en kinderen.
Verantwoordelijkheid
De kernwaarde verantwoordelijkheid betekent voor KBA Nw West dat eenieder
verantwoordelijk is voor het ‘eigen’ handelen én medeverantwoordelijkheid draagt
voor het welbevinden van de ander: verantwoordelijk zijn is wederzijds en niet
vrijblijvend. Met elkaar zijn we verantwoordelijk voor het realiseren van onze missie,
visie en ambities. Samen werken we aan een goede balans van vasthouden en
loslaten, van sturen en begeleiden. Met als doel een continue groei richting
zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. De kinderen op onze scholen leren
langzaam maar zeker hoe deze verantwoordelijkheid vormgegeven en voorgeleefd
kan worden.
Betrokkenheid
De kernwaarde betrokkenheid gaat over oprechte interesse in en aandacht voor
elkaars opvattingen en waarden. Betrokkenheid gaat ook over betrokken zijn en
aansluiten bij de leefwereld, interesses, ervaringen van alle kinderen op de scholen
en de medewerkers werkzaam bij de stichting.
Stichting KBA Nw West vormt een gemeenschap waarin iedereen zich betrokken
voelt bij de scholen. Deze betrokkenheid is een noodzakelijke basis voor het delen
van kennis, vaardigheden en leerplezier.
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Pedagogische visie Stichting KBA Nw West
Een kind ontwikkelt zich goed wanneer het zich geaccepteerd voelt in een
ontwikkelingsgerichte omgeving, waarin een kind de basisbehoeften autonomie,
competentie en relatie ervaart. Het kind weet dan vanuit vertrouwen en
verantwoordelijkheid te handelen en om te gaan met zijn (grootstedelijke) omgeving.
Voor een doorgaande ontwikkelingslijn hierin is samenwerking en afstemming tussen
alle betrokken partijen (kind, ouders, medewerkers en omgeving) essentieel.
De pedagogische relatie tussen kind en volwassene speelt hierbij een belangrijke rol
in het creëren van een ontwikkelingsgerichte omgeving. Om deze pedagogische
relatie vorm te kunnen geven hanteren we hierbij de volgende vier uitgangspunten:
o De leerkracht is zich bewust van zijn/haar rol in relatie tot het kind en
ouder/verzorger en kan hierop reflecteren;
o Het kind wordt serieus genomen in al zijn mogelijkheden én beperkingen;
o De leerkracht stelt grenzen door structuur in activiteit en ruimte te bieden en
omgangsregels te bespreken en te onderhouden. Het kind, de ouders en de
leerkracht gaan hier respectvol mee om en spreken elkaar hierop aan;
o de leerkracht begeleidt en stimuleert de sociale interacties en samenwerking,
die het kind met andere kinderen aangaat.

Actualiteit
Stichting KBA Nw West is op weg zichzelf opnieuw uit te vinden en ná een periode
van onrust (in de afgelopen planperiode) weer langzaam maar zeker de plaats
binnen het Amsterdamse onderwijsveld in te nemen die past bij Stichting KBA Nw
West. Kwaliteit van het onderwijs is hierbij een groot en belangrijk aandachtsgebied.
We hebben met elkaar als managementteam een aantal afspraken gemaakt die de
scholen aan elkaar verbindt en in samenhang met elkaar laat optrekken.
De arbeidsmarkt van het onderwijs en specifiek de po sector is woelig. Er zijn veel te
weinig beschikbare leerkrachten, de beleefde werkdruk is hoog en de
gelijkschakeling van de beloning met het personeel van het middelbare onderwijs is
nog steeds niet gerealiseerd. Ook ontbreekt het ook nog steeds aan voldoende
structurele gelden om instandhouding van kwaliteit en noodzakelijke innovatie in het
onderwijs te realiseren. Dit maakt alle plannen kwetsbaar en de kwaliteit van het
onderwijs staat hierdoor onderdruk. Naar verwachting zal het tekort in 2025 oplopen
tot ruim 500 fte in Amsterdam. De noodzaak om te kijken naar de organisatie van het
onderwijs en de innovatie daarbinnen is van nog groter belang geworden.
St. KBA Nw West heeft zich actief aangesloten bij de activiteiten van de Taskforce
Lerarentekort Amsterdam en heeft zich gecommitteerd aan de programma’s die
daarin worden ontwikkeld. In eerste instantie zou het actieplan duren tot januari
2020. Met het aannemen van de Amsterdamse lerarenagenda ‘liever voor de klas’
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2019-2023 zijn de maatregelen geïntensiveerd om het acute tekort terug te dringen
én om het beroep en de onderwijscarrière te verrijken.
Tegelijkertijd zien we een toename van de kansenongelijkheid in het onderwijs;
rapporten van zowel de Inspectie van het Onderwijs als de Onderwijsraad laten dit al
jaren achtereen zien. De toenemende kansenongelijkheid laat zijn sporen achter bij
de kinderen, ook in onze scholen. We zien daarbij ook toenemende segregatie in
onze maatschappij, waardoor de startsituatie van kinderen niet (meer) gelijk is.
Achtergrondkenmerken van een kind zijn al in een vroeg stadium bepalend voor het
succes van kinderen in het onderwijs.
Met deze zeer zorgelijke ontwikkelingen worden wij als Stichting KBA Nw West
nadrukkelijk geconfronteerd. Of wij als Stichting KBA Nw West zelfstandig en in
voldoende mate in staat zijn om ook aan deze ingewikkelde (sociale) problematieken
het hoofd kunnen bieden, is een vraag die de komende jaren veel aan bod zal
komen.
Ouders/verzorgers doen er voor ons in belangrijke mate toe. Niet alleen als
gesprekspartner over de ontwikkeling van hun kind, maar ook over de plek die
onderwijs op onze scholen in de maatschappij moet innemen. De dialoog voeren we
binnen de Stichting met de ouders/verzorgers, leerkrachten, de schooldirecteuren én
met de wereld om ons heen. Stichting KBA Nw West wil een prominente plaats in de
omgeving van de school innemen en daar hoort bij dat je in gesprek bent met je
omgeving die wij beschouwen als ‘critical friends’.
Het onderwijs vraagt om (onderwijs) innovatie. Binnen Stichting KBA Nw West willen
wij de komende jaren daar ook een bijdrage aan leveren. Innovatie is een gebleken
noodzakelijkheid nu de tekorten op de arbeidsmarkt alleen maar verder zullen
toenemen en de eerder benoemde sociale ongelijkheid verder sluipt. Als Stichting
vinden wij het van groot belang dat naast kwalitatief goed onderwijs er ook werkelijk
ruimte moet zijn voor innovatie in het onderwijs. Innovatie van binnenuit. Dit heeft
ertoe geleid dat de Stichting een bovenschools budget heeft gecreëerd voor de
komend planperiode wat ertoe moet leiden dat scholen verdere innovatieactiviteiten
kunnen ontwikkelen.

Speerpunten voor de planperiode op een rij
Onderstaande figuur geeft weer hoe onze visie, missie, kernwaarden en speerpunten
samen met elkaar de basis en kaders vormen voor de komende jaren.
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De speerpunten voor de komende planperiode zijn nauw met elkaar verbonden en
worden als volgt verwoord:
1. Onderwijs en Onderwijskwaliteit: Onze eerste prioriteit ligt bij het aanbieden
van goed onderwijs en dat is in onze optiek onderwijs met kwaliteit.
2. Strategisch HRM: Om kwalitatief goed onderwijs te realiseren hebben we de
juiste (goed gekwalificeerde) mensen nodig die zich kunnen vinden in onze
pedagogische visie, in onze missie en doelstellingen, en die passen bij de
professionele cultuur. Dit is het uitgangspunt voor ons speerpunt strategisch
HRM;
3. Een financieel en bedrijfsmatig gezonde organisatie is een randvoorwaarde
voor het kunnen aanbieden van goed onderwijs. Wij zetten hier mede op in
door te investeren in de kwaliteit van alle ondersteunende processen en
daarmee in de ondersteuning van het onderwijs;
4. Een gedeelde professionele cultuur zien wij als randvoorwaarde om de
ambities te realiseren: een gedeeld beeld van de wijze waarop we met elkaar
omgaan, hoe we met elkaar werken en vormgeven aan ons professioneel
handelen, onze taken en verantwoordelijkheden, vormen onze fundering.
Vertrouwen, verantwoordelijkheid en betrokkenheid gelden daarbij als
uitganspunt. Hiermee geven we als stichting en als scholen samen vorm aan
onderwijs en onderwijskwaliteit, strategisch HRM, een financieel gezonde
organisatie én een toekomstbestendige organisatie;
5. Een toekomstbestendige organisatie tenslotte betreft het voortbestaan van
onze stichting en scholen; onze omgeving verandert en de gemeente
Amsterdam wil robuuste scholen die minder kwetsbaar zijn. Daarnaast
dwingen de tekorten op de arbeidsmarkt ons ook de vraag te stellen of we
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voldoende in staat zijn de kwaliteitsgarantie te kunnen bieden. Vanuit een
focus op de stichting als een organisatie die goed onderwijs aanbiedt,
investeert in onderwijskwaliteit en uitstekend personeel, en die financieel en
bedrijfsmatig gezond is, onderzoeken we de komende planperiode hoe en of
we het voortbestaan van onze stichting en ons onderwijsaanbod kunnen
bestendigen voor de toekomst.
Een korte terugblik
Alvorens de blik op de toekomst te richten, kijken we eerst terug op het vorige
Strategisch Beleidsplan. In dat plan (Naar bijzonder goed onderwijs) waren veel
ambities beschreven. Uiteindelijk is dit plan wel besproken met de directeuren en de
Raad van Toezicht maar door de interne perikelen nooit vastgesteld. Juist in die
planperiode heeft Stichting KBA Nw West een roerige periode beleefd, veel
wisselingen in de directies, onrust binnen de scholen en een aantal scholen die door
de Inspectie van het Onderwijs uiteindelijk als zeer zwak werden gewaardeerd. Mede
hierdoor is er minder aandacht geschonken aan de toen benoemde ambitie. Met
elkaar hebben we vastgesteld dat het toen vigerende plan onvoldoende draagvlak
kende en derhalve niet kon rekenen op voldoende steun van het management en de
medewerkers. Wel zijn de lessen die geleerd zijn en de stappen die ook gezet zijn
nadrukkelijk meegenomen in de vorming van de ambitie voor de komende
planperiode. Alle evaluaties die gedaan zijn en de bevindingen die daar uit
voortvloeiden hebben we in het nu voorliggende document meegewogen. De vragen
die toen in het document zijn gesteld zijn soms nog actueel en dienen als wegwijzer
naar de toekomst. St. KBA Nw West heeft zich vanaf 2019 vooral gericht op het op
orde krijgen van de organisatie zodat er weer verder gebouwd kon worden aan een
toekomstbestendige onderwijs organisatie.

Op weg naar een toekomstgerichte (lerende) organisatie
Om eigentijds en toekomstgericht onderwijs te bieden binnen de bestuurlijke
opdracht is een organisatie nodig die dit ondersteunt en organiseert.
Randvoorwaardelijk hiervoor zijn een adequaat bestuur, een adequate
onderwijsorganisatie en ondersteuning met exclusieve aandacht voor de kwaliteit
van het onderwijs. Hier gaan we de komende jaren verder aan werken. De vijf
bestuurlijke aandachtspunten zijn hierbij leidend. Daarnaast hebben we nu een
heldere koers, visie met focus en ambitie. Ook kijken we naar de inzet van
onderwijsmiddelen voor eigentijdse en toekomstgerichte methodes, zoals
digitalisering.
In de volgende pagina’s worden de vijf bestuurlijke ambities nader uitgewerkt.

1.

Onderwijskwaliteit

Het bestuur, de directeur, de medewerker en ook het team heeft een visie op wat
kwalitatief goed onderwijs is. Zo hebben wij met elkaar een visie beschreven die wij
passend vinden voor onze organisatie. Stichting KBA Nw West is een echte
Amsterdamse leer- en leefgemeenschap waarin de ontwikkeling van ieder kind
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centraal staat. Een (kleurrijke) gemeenschap waarin iedereen, ongeacht zijn
achtergrond, zich gehoord en gezien voelt. Maar ook een gemeenschap waar ruimte
is voor iedere school om vanuit keuzevrijheid, zingeving en creativiteit zich te
verbinden met de eigen buurt.
Iedere school heeft in het schoolplan zijn visie op goed onderwijs verwoord en
handelt daar dan ook naar. De school houdt deze visie levendig en zorgt ervoor dat
nieuwe inzichten en maatschappelijke ontwikkelingen een plaats krijgen in de eigen
visie.
Het is de ambitie van de stichting en dus ook van elke school om ieder kind
uiteindelijk zo te begeleiden dat zijn/haar talenten optimaal tot ontwikkeling worden
gebracht. Ieder kind krijgt dan ook onderwijs volgens een eigen ontwikkelperspectief.
Binnen Stichting KBA Nw West heeft iedere school de ruimte om, binnen de kaders
van de gedeelde visie, kernwaarden en missie, het eigen onderwijsconcept vorm te
geven en uit te werken in het eigen schoolplan. Het krachtigst is wanneer dit concept
gedragen wordt door het hele team en niet alleen door de directeur van de school.
Stichting KBA Nw West hecht belang aan (innovatieve) ontwikkeling vanuit het eigen
team en stimuleert dat ook waar mogelijk.

Een school van kwaliteit werkt doelgericht, planmatig en systematisch
Iedere school van Stichting KBA Nw West werkt aan de kwaliteitszorg vanuit de
vragen:
• Doet de school de goede dingen?
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•
•
•
•

Doet de school de dingen goed?
Hoe weet de school dat?
Vinden anderen dat ook?
En wat doet de school met al deze kennis?

Daarbij wordt vooral gekeken naar ‘meten voor de nabije toekomst’ (en niet alleen op
oordelen en ‘meten achteraf’). Het is de bedoeling dat hiervoor zowel doelen op
Stichtingsniveau worden opgesteld en gemonitord, als op school-, groeps- en
individueel niveau.
Door het toepassen van de beleidscyclus plan-do-check-act wordt bereikt dat de
school scherp is op ontwikkelingen in de school en dat de kwaliteitsverbetering
continu onder de aandacht is. De doelstelling van de stichting is dan ook dat de
scholen het vanzelfsprekend vinden om gebruik te maken van kwaliteits- en
zelfevaluatie instrumenten.
Een school van kwaliteit heeft bovendien een goed functionerend team. Een goed
functionerend team bestaat uit medewerkers die plezier hebben in hun werk met
kinderen en op de school. Zij delen de kernwaarden van de school en werken ook
vanuit de visie van de school. Zij hebben hoge maar realistische verwachtingen van
de leerlingen, zijn doelgericht met kwaliteit bezig en weten wat er van ze verwacht
wordt. Ze reflecteren op eigen handelen en zijn bereid zich voortdurend (verder) te
professionaliseren. Ze spreken elkaar aan op professionaliteit en vinden het geven
van feedback een vanzelfsprekendheid. Vanuit deze visie hebben we voor St. KBA
Nw West een aantal uitgangspunten geformuleerd en ambities voor de komende
planperiode.
Het uitgangspunt voor Stichting KBA Nw West is dat alle scholen het
basisarrangement toegekend krijgen. Hieronder zijn een aantal speerpunten
gerangschikt:
o De scholen van Stichting KBA Nw West zijn ieder zelfstandig verantwoordelijk
voor de basiskwaliteit van het onderwijs en maken duidelijk op welke wijze ze
passend onderwijs vormgeven
o De scholen van Stichting KBA Nw West beoordelen zichzelf systematisch en
zorgen met de hulp van ‘critical friends’ voor externe beoordeling op kwaliteit
om voortdurend zeker te zijn van de kwaliteitsontwikkeling
o De scholen van Stichting KBA Nw West voeren minimaal driemaal per jaar
een managementgesprek met de directeur-bestuurder waarin alle aspecten
van het Inspectiekader aan de orde komen en waarbij de scholen zich
verantwoorden voor de geboekte resultaten van het lopende schooljaar
o Alle scholen van Stichting KBA Nw West scoren minimaal voldoende op de
Inspectie-indicatoren met betrekking tot de basisondersteuning maar streven
in de planperiode naar een hoger doel
o De scholen van Stichting KBA Nw West participeren in de wijknetwerken die
zich inzetten om op wijkniveau inhoud te geven aan zorgplicht in het kader
van de wet Passend Onderwijs en om daarnaast de maatschappelijke cohesie
binnen de wijk te bevorderen
12

o Stichting KBA Nw West faciliteert op bestuursniveau een netwerk gericht op
uitwisseling en flexibele inzet van expertise tussen de scholen
o Stichting KBA Nw West faciliteert de scholen dusdanig dat de
randvoorwaarden voor het verzorgen van onderwijs optimaal is
Goede onderwijsresultaten zijn in onze ogen die resultaten die de school voor ogen
heeft op basis van reële verwachtingen van de doelgroep kinderen (en de
afzonderlijke kinderen), die de school doelbewust nastreeft en ook systematisch
volgt. Over deze resultaten willen we als stichting maar ook als scholen regelmatig
verantwoording afleggen aan de betrokkenen.
2.

Strategisch HRM

Strategisch HRM vormt de tweede pijler in het Strategisch Meerjaren Plan. De
komende jaren wordt gericht gewerkt aan het verbeteren van de processen en aan
het verbeteren en versterken van de positionering van Stichting KBA Nw West als
een organisatie waar binden en boeien van medewerkers centraal staat. Een
Stichting waar men graag wil werken. Nadrukkelijk wil Stichting KBA Nw West
investeren in de relatie met de medewerkers. Het kapitaal van de organisatie. Juist in
een tijd waarin de arbeidsmarkt gespannen is hechten wij er aan onze medewerkers
te binden en te boeien. Om dit (mede) vorm te geven zullen we de komende
planperiode, samen met de organisatie, gaan werken aan de volgende activiteiten.
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De volgende drie activiteiten staan de komende jaren op het gebied van HRM
centraal.
o Gesprekkencyclus: Tussen leidinggevende en medewerker wordt zeker één
gesprek per jaar gevoerd.
o Scholing: Voor de medewerkers wordt een scholingsplan opgesteld. Er is een
individueel professionaliseringsbudget van 500 euro per Fte beschikbaar.
Voor de directeuren ligt dit op 3.000 euro per jaar.
o Terugdringen van het ziekteverzuim: De cijfers leren dat de verschillen
tussen de scholen erg groot zijn. Een gerichtere aanpak zal dan ook verder
worden vormgegeven om uiteindelijk de doelstelling van 6,5% voor de gehele
stichting te bereiken.
In de loop van het komend kalenderjaar zullen wij als stichting de discussie nagaan
of wij eigen risicodrager willen worden. Bij een laag ziekteverzuim zou dit een
besparing op kunnen leveren. Door het lerarentekort, waardoor er weinig vervangers
beschikbaar zijn, levert het eigen risicodragerschap mogelijk extra financieel
voordeel op omdat de premie die wij aan het Vervangingsfonds betalen niet langer
opweegt tegen het geringe aantal vervangingen dat wij kunnen declareren.
Naast bovengenoemde zaken hebben we een viertal speerpunten benoemd waar tijd
en middelen voor worden ingezet:
o Het bestuursformatieplan (BFP): De komende jaren wordt dit instrument
verder ontwikkeld en bijgesteld, waardoor zeker is dat de organisatie op het
gebied van HRM in control is.
o Functioneren en beoordelen: Komend begrotingsjaar zal beleid opgesteld
worden waaruit duidelijk wordt hoe wij de medewerkers beoordelen en welke
verwachtingen wij van de medewerkers (mogen) hebben en hoe wij een
objectieve manier van het beoordelen vorm zullen geven.
o Waarderen en belonen: Nieuw beleidsdocument. Een systematiek waarbij
voor alle medewerkers op een gelijke manier kansen en mogelijkheden binnen
de organisatie geboden wordt en waardoor de binding met onze organisatie
wordt vergroot of behouden.
o Risico Inventarisatie & Evaluatie: Voor Stichting KBA is het te lang geleden
dat deze inventarisatie is uitgevoerd. In het komend begrotingsjaar zal onder
begeleiding van de afdeling HRM deze inventarisatie en evaluatie worden
uitgevoerd
Stichting KBA Nw West hecht aan het binden en boeien van de personeelsleden en
ziet dat de carrièremogelijkheden soms beperkt zijn. Als onderdeel van de Taskforce
Lerarentekort (initiatief van de gemeente Amsterdam) participeert de bestuurder
actief in de programmalijn Leraar in Amsterdam -Een kleurrijk Beroep-. In de loop
van de planperiode zullen er, in nauwe samenwerking met de HR-medewerkers en
leerkrachten in de stad, programma’s worden gemaakt die bijdragen aan de
versterking van het lerarenberoep; het loopbaanperspectief van de leerkrachten moet
vergroten, maar ook de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerkrachten stimuleert
en aanzet tot een nadere samenwerking binnen de stad. Stichting KBA Nw West ziet
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het als een kans om als relatief kleine organisatie een grotere kans te bieden aan het
onderwijzend personeel binnen de eigen organisatie.
3.

Financieel & bedrijfsmatig gezonde organisatie

Dit onderwerp vormt de derde pijler van het Strategisch Meerjaren Plan. In de
afgelopen jaren heeft de organisatie onder flinke financiële druk gestaan. Er is hard
gewerkt aan het weer gezond maken van de organisatie. Strakke discipline en
controle op de uitgaven was noodzakelijk en blijft een belangrijk aandachtspunt om
de organisatie gezond te houden. Onder gezond verstaan we dat Stichting KBA Nw
West tenminste voldoet aan de kengetallen en de normeringen van de Inspectie. Dit
betekent dat er voldoende reserves zijn om aan onverwachte verplichtingen te
voldoen zonder dat er meteen ingegrepen moet worden in het primaire proces. De
tweede doelstelling is dat we ook over voldoende vermogen beschikken om op de
langere termijn investeringen te plegen die wij nodig achten om onze doelstellingen
te verwezenlijken.
Daarnaast is het is ook van belang dat de administratieve fundering van onze
organisatie solide en betrouwbaar is en blijft. Hier zal, net als het afgelopen jaar, met
volle kracht de komende jaren op ingezet worden. De extra ondersteuning die op dit
moment noodzakelijk is om dit voor elkaar te krijgen zal dan ook ieder jaar
beschouwd worden. Aan het eind van de planperiode dienen deze processen soepel
en adequaat te verlopen

Huisvesting
Gelijk aan het financiële proces is huisvesting ook een middel om het primaire proces
te ondersteunen. Sinds 2015 ligt de onderhoudsplicht van de gebouwen, dus ook dat
aan de buitenkant, volledig bij het schoolbestuur. Stichting KBA Nw West heeft de
plicht om de gebouwen goed te onderhouden en heeft voor de egalisering van de
uitgaven een onderhoudsvoorziening ingericht. Ieder jaar doteerden wij een vast
bedrag aan deze voorziening om fluctuaties in de uitgaven niet direct ten laste van
de exploitatie te laten komen. We gaan ook de komende planperiode als goed
huisvader om met de gebouwen maar wegen alle noodzakelijk gevonden of
gewenste aanpassingen op juistheid en noodzakelijkheid.
In deze planperiode zullen we de aandacht primair richten op de scholen van de
stichting waar de nood het hoogst is. Hieronder wordt dit nader toegelicht. De andere
scholen van Stichting KBA Nw West verkeren in een goede staat, maar vragen
natuurlijk ook aandacht.
De Elout
De huisvestingssituatie van de Elout vraagt nadrukkelijk bestuurlijke aandacht.
Eenieder is het erover eens dat het pand niet meer geschikt is voor modern
onderwijs. Afgelopen jaar zijn we erin geslaagd om de Elout, ook bij de gemeente,
die plek op de agenda te geven die het nodig heeft. Dat biedt perspectief voor de
school. Weliswaar is het een, zoals het er nu naar uitziet, tweetrapsraket –eerst een
aantal jaren een tijdelijke huisvesting om daarna de definitieve huisvesting te
betreden- maar het perspectief op een nieuwe school geeft energie en biedt de
school de mogelijkheid nieuwe en innovatieve onderwijsconcepten te ontwikkelen. In
15

de loop van het begrotingsjaar komt hier duidelijkheid over. Bij de start van het
nieuwe jaar 2020 is een notitie van de wethouder richting gemeenteraad gegaan
waarin naast de tijdelijke- ook de definitieve locatie van de school besproken is. Alles
is erop gericht om binnen twee jaar de tijdelijke locatie te kunnen betrekken en
uiteindelijk op de definitieve locatie in hetzelfde gebied terecht te komen. Dit laatste
zal naar alle waarschijnlijkheid niet gerealiseerd kunnen worden in de planperiode.
Als bestuur zetten wij in op een nadrukkelijke aansluiting met het gebied waar de
gemeente een Innovatiedistrict wil realiseren. Als Stichting KBA Nw West hebben wij
aangegeven dat wij hier direct een conceptuele aansluiting bij willen zoeken en
optimaal gebruik willen maken van de aanwezige kennis- en innovatiemogelijkheden
van het plangebied. De eerste verkennende gesprekken hiertoe zijn reeds gestart.
Uiteindelijk zal dit ook een onderwijskundig- en conceptueel plan van de stichting en
van de school vragen. De komende planperiode zal hier nadrukkelijk op ingezet gaan
worden in nauw overleg met de directeur en het team van de Elout.
De Barbaraschool
Aan het eind van de vorige planperiode is, nadat eerst besloten was tot sluiting van
de school, na druk van de ouders en ‘de vrienden van de Barbaraschool’ het besluit
teruggedraaid om de school te sluiten. Er zijn afspraken gemaakt over het maximale
onderhoudsbudget van de school en er zijn afspraken gemaakt dat de school
uiteindelijk minimaal 150 leerlingen moet hebben in 2022. In de vorige planperiode
was al aangegeven dat de school vanaf 2016 structureel 125 leerlingen zou tellen.
Dat is niet het geval geweest. Bovendien heeft de school, door verschillende
verklaarbare omstandigheden, moeite om de onderwijskwaliteit de laatste tien jaar
structureel op orde te houden. De exploitatie van de school, maar ook de
ontwikkeling van het leerlingenaantal vraagt dan ook om een heldere keuze. Mede
ook door de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de visie van de gemeente
Amsterdam en het Breed Bestuurlijk Overleg (BBO) zal deze planperiode opnieuw de
vraag aan de orde moeten komen of deze school nog wel in de huidige vorm te
handhaven is.
Overmaat door krimp
De (mogelijke) krimp van het aantal leerlingen voor de scholen van Stichting KBA Nw
West levert overmaat op. We hebben meer ruimte tot onze beschikking dan dat we
strikt nodig hebben en waar we vanuit financieel oogpunt gebruik van kunnen maken.
De aankomende jaren zullen we ook in het kader van de efficiency een nadere
analyse uitvoeren en de consequenties van het geheel in kaart brengen en waar
nodig stappen zetten om te komen tot een meer passende huisvestingssituatie voor
de stichting.
Facilitair
In het facilitaire domein ligt er voor Stichting KBA Nw West een grote uitdaging. Veel
van hetgeen er nu uitgevoerd wordt is een resultante van eerdere afspraken en
gewoontes binnen de Stichting. De komende planperiode zal er nadrukkelijk gekeken
gaan worden welke voordelen we zouden kunnen bereiken wanneer we activiteiten
als bulk inkopen dan wel wanneer we partners zoeken waarbij we in gezamenlijkheid
een aantal services kunnen laten uitvoeren.
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ICT Infrastructuur
Met de geplande invoer van Office 365 zijn we als organisatie aangelopen tegen een
aantal aspecten, die vragen om een meer gecentraliseerde aanpak. Dit betekent niet
dat centraal bepaald gaat worden hoe ICT wordt ingezet op de scholen, dat is aan
iedere school zelf om te bepalen. Het betekent wel, dat de investeringen moeten
voldoen aan het centraal opgestelde en gestandaardiseerd ICT-beleid.
In de afgelopen jaren is er door de verschillende scholen flink geïnvesteerd in digitale
ondersteunings- en leermiddelen. Dit beleid willen we de komende jaren voortzetten
en daar waar mogelijk verder stimuleren. De beleidsgroep ICT krijgt een belangrijke
rol in het opstellen van het stichtingsbrede ICT-beleid. De eerste stap hierin zal zijn
om alle onderwijsmedewerkers in het komend jaar te voorzien van een device dat
toegerust is op Office 365. Dit stelt medewerkers meer in staat om samen te werken
binnen de school maar ook met de andere medewerkers van de Stichting. Ook ligt
het in de bedoeling om daarna het ondersteunende personeel een device gefaseerd
aan te bieden.
Daarnaast moeten alle scholen optimaal zijn uitgerust met goedwerkende WIFI en
telefonie. In de begroting is rekening gehouden met deze investeringen, zodat alle
scholen optimaal zijn toegerust voor het verzorgen van modern innovatief onderwijs.

4.

Toekomstbestendige organisatie

In 2018 zijn de fusiebesprekingen met Bijzonderwijs, ná een negatief advies van de
GMR en de interim-directeur-bestuurder, door de RvT voorlopig stopgezet. Dit
betekent echter niet dat de argumenten om toen te willen fuseren niet valide waren.
Deze argumenten gelden nog steeds. Inmiddels heeft de eerder beoogde
fusiepartner aangekondigd per 1 januari 2020 samen te gaan met de ook in Zuid
Oost gevestigde scholengroep Sirius. Voor Stichting KBA Nw West betekent dit dat
de komende planperiode gekeken gaat worden naar de eigen positie in het
Amsterdamse onderwijsspeelveld.
In het afgelopen jaar (2019) zijn er al verschillende gesprekken geweest met de
Raad van Toezicht maar zijn er nog geen definitieve positiebepalingen ingenomen.
Aan het begin van 2020 zal dit onderwerp echter prominent op de agenda staan en
nader worden besproken met de RvT, het MT en de GMR zodat we deze
planperiode duidelijkheid kunnen verschaffen over de toekomst van Stichting KBA
Nw West en haar scholen.
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5.

Professionele cultuur

Een laatste aandachtsgebied waar we de komende planperiode als organisatie aan
werken is de professionele cultuur. Dit is een minder duidelijk aan te geven gebied
waar we allemaal van alles bij kunnen verzinnen. Hoe gaan we op een goede manier
met elkaar om? Wat mogen we van elkaar verwachten? Hoe spreken we elkaar hier
uiteindelijk op aan? De met elkaar vastgestelde kernwaarden: Vertrouwen,
verantwoordelijkheid en betrokkenheid zijn hierbij ons richtsnoer. Binnen de scholen
en vanuit de centrale organisatie worden hier nadere stappen in gezet. De cao PO
geeft hier voldoende handvatten voor. Duidelijk mag zijn dat de scholen met elkaar
maar ook afzonderlijk en in samenspraak met de staf hier het voortouw zullen
nemen.
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Tenslotte
Stichting KBA Nw West staat de komende jaren voor een grote uitdaging. Het
zichzelf opnieuw uitvinden en op de rails zetten vraagt veel van de organisatie en de
medewerkers. Toch zijn wij ervan overtuigd dat we met de nu geformuleerde
ambities en uitgangspunten de juiste weg zijn ingeslagen. In gezamenlijkheid kunnen
we gaan werken aan een mooie maar niet eenvoudige opdracht. De afgelopen
periode heeft geleerd dat we met elkaar in staat zijn om veel werk te verzetten. Die
energie helpt ons verder op weg. In afzonderlijke uitwerkingen zullen we in
samenspraak met alle betrokkenen de ambities verder oppakken. Wij hebben er
geloof in en zien met vertrouwen de toekomst tegemoet. Ieder jaar zullen we
separate plannen maken die zijn afgeleid van het voorliggende strategische
meerjaren plan en de dan achter ons liggende periode evalueren en waar nodig de
ambitie bijstellen.
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