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1 Inleiding 

 
Aanleiding  
 
Volgens de planning en control cyclus, vastgesteld in de vorige bestuursperiode, zijn we in het najaar 

van 2017 gestart met een beleidsproces voor de periode 2018 - 2021. Dit proces wordt in het 

voorjaar van 2018 afgerond met de vaststelling van het beleid voor 2018 - 2021.  

Aanpak 
 
In dit belangrijke toekomstgerichte beleidsproces zijn vertegenwoordigers van alle belanghebbenden 

zoals ouders, leden, leerkrachten, staffunctionarissen, directeuren en de Raad van Toezicht 

betrokken. Ook is het bestuur van VCOG in gesprek gegaan met leerlingen van de bovenbouw van de 

VCOG. Met allen is gesproken over dromen en ambities voor primair onderwijs met lef en liefde in 

Groningen.  

Uitkomsten 
 
De uitkomst is een heldere visie die richting en energie geeft aan het werk van ons allen. Een visie die 

ons verbindt om het beste uit onszelf te halen om deze dromen en ambities waar te maken. De 

toekomstvisie is vertaald in concreet beleid en strategie voor de komende jaren. Het bevat de 

belangrijkste speerpunten, doelen en acties om de VCOG-visie in de praktijk te realiseren.  

Gedurende het beleidsvormingsproces is de onderlinge verbondenheid en het begrip voor ieders 

bijdrage aan VCOG versterkt en hebben we ervaren dat VCOG een gepassioneerde leer- en 

werkgemeenschap is. We zien dan ook met vertrouwen de realisatie van onze visie en strategie 

tegemoet. Dit beleidsplan is het referentiekader voor schoolplannen, jaarplannen en budgetten in de 

periode 2018 - 2021. Van de beleidsvisie is ook een kortere versie beschikbaar. 

Leeswijzer 
 
Onze visie op onderwijs in 2025 functioneert als vergezicht en richtsnoer voor onze ambities en 
speerpunten. In dit strategisch beleidsplan nemen we u mee via de visie en missie van VCOG, de 
interne en externe ontwikkelingen, de SWOT-analyse en de input van onze stakeholders naar de 
strategische speerpunten voor de komende jaren. Deze werken we in hoofdstuk 6 uit naar concrete 
activiteiten en doelen. Dat helpt ons onze voortgang te monitoren en waar gewenst bij te stellen.  
 
Mede namens het managementteam, de staf en de Raad van Toezicht dank ik iedereen die een 
bijdrage heeft geleverd aan dit proces en onze procesbegeleider de heer Tameling in het bijzonder. 
 

Erik Vredeveld 

Bestuurder VCOG 
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2. VCOG, wie zijn we? 
 

De Vereniging Christelijk Onderwijs Groningen (VCOG) biedt basisonderwijs aan in de gemeente 

Groningen. Dit gebeurt in 11 scholen verspreid over de stad. Iedere school heeft zijn eigen 

kenmerken, passend bij de wijk waar de school zich bevindt.  

2.1 Onze visie 
 
Leerling centraal 

Op iedere VCOG-school staat de leerling op de eerste plaats. De leerlingen worden gezien en krijgen 

het onderwijs dat past bij hun behoeften. Wij proberen de kinderen uit te dagen zelf de regie te 

pakken over het eigen leerproces, dat is eigenaarschap. Ons onderwijs biedt daarin gelijke kansen 

aan alle kinderen en sluit aan bij de behoeften en mogelijkheden van iedere leerling. Onze 

inspiratiebron is onze liefde voor uw kind, voor ons vak en onze identiteit, dat ons richt op liefde, 

saamhorigheid en respect voor ieder mens. 

Innovatief onderwijs 
De samenleving en het onderwijs zijn voortdurend in ontwikkeling en maakt grote veranderingen 

door. In ons onderwijs sluiten wij aan bij wat de 21-eeuwse samenleving aan levensvaardigheden van 

kinderen vraagt en bereiden wij onze leerlingen daarop voor. We gaan als vereniging actief aan de 

slag met het vernieuwen en vervolgens invoeren van het onderwijscurriculum. Ons toekomstige 

onderwijs zal als gevolg van deze visie in verhouding meer worden toegesneden op het individuele 

ontwikkelingspad van uw kind, minder klassikaal en meer digitaal zijn, zonder dat dit leidt tot verlies 

aan binding van uw kind met kinderen in zijn leeftijd en stamgroep. Wij zullen dit hoogkwalitatief 

onderwijs aanbieden op een creatieve en innovatieve wijze, door bekwame en gedreven 

medewerkers, die in hun hart het kind en diens welzijn op de eerste plaats zetten. Deze visie zal niet 

ten koste gaan van het voldoen aan door de overheid gestelde prestaties en eindkwalificaties.   

Medewerkers kostbaarste bron goed onderwijs 
We leggen de lat hoog als het gaat om het om ontwikkelen van de competenties van de leerlingen. 

Dit kan niet zonder goede leerkrachten en medewerkers. Zij zijn de kostbaarste bron van goed 

onderwijs. In ons beleid is goede zorg en ontwikkeling voor hen en van hun loopbaan van groot 

belang. VCOG wil een hooggewaarde werkgever zijn. We zorgen als VCOG binnen ons vermogen 

goed voor al onze medewerkers. Wij stellen onze leerkrachten in staat door modern opleidings- en 

personeelsbeleid zich voortdurend te ontwikkelen, vitaal te blijven en eigenaar te zijn van de eigen 

ontwikkeling. Een goede en plezierige school kenmerkt zich door een goed werkklimaat. Dit wordt 

mede bepaald door goede collegiale samenwerking en goede leiding.  

Duurzame huisvesting 
Wij streven naar schoolgebouwen en terreinen die duurzaam zijn en passen bij de eisen van deze 

tijd, zo mogelijk energieneutraal zijn en altijd fris en schoon zijn.  

Samen en nooit alleen 
Het is onze visie dat goed passend onderwijs niet kan zonder goed partnerschap met ouder of 

verzorger vanuit een wederzijdse open, betrokken en respectvolle relatie. Ouderparticipatie in al zijn 

vormen is van oudsher één van de pilaren van ons beleid en hebben wij hoog in het vaandel. 
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2.2 Missie van VCOG 
Wij dagen onze leerlingen uit hun talenten te ontplooien binnen de veilige en plezierige omgeving 

van de school en eigenaarschap te ontwikkelen over hun eigen toekomst. We bieden innovatief, 

bezield en kwalitatief hoogstaand onderwijs. We zijn betrokken en verbonden bij onze leerlingen, 

hun ouders/verzorgers, onze medewerkers en de wijken waarin de scholen staan. 

2.3 Ons motto: VCOG, onderwijs met lef en liefde!   
Onderwijs is van nature er op gericht talenten te ontwikkelen, nieuwe zaken te ontdekken, 

vooruitgang te boeken in wat we weten en kunnen. Voortdurend verleggen we onze grenzen. Dat 

doen we omdat ons bestaan en leven waardevol is. Dat vraagt van ons om durf en vertrouwen. Het 

woord ‘lef’ staat daarvoor symbool en komt uit het Hebreeuws. Het betekent letterlijk leven. Maar 

lef is ook moed tonen. Moedig zijn te durven veranderen, verbeteren en professionaliseren.  

In het onderwijs dat we geven staat het kind centraal. De liefde voor het leven en het kind is onze 

passie. Leren in een omgeving van liefde maakt het kind gelukkig. Dan gaat leren spelenderwijs. Die 

liefde staat niet voor niets centraal in onze christelijke identiteit.   

2.4 VCOG in cijfers 
Met 11 scholen en 14 locaties zijn we in vrijwel geheel Groningen actief. De inzet is er nu opgericht 

om in de wijken waar we minder aanwezig zijn onze presentie te vergroten en bestaande locaties uit 

te breiden. Dat is nodig om financieel gezond te blijven en extra belangrijk omdat we op termijn 

verwachten dat het aantal leerlingen in de regio zal krimpen. In Groningen is het marktaandeel van 

VCOG ruim een kwart van de populatie. Dit marktaandeel is na jaren van stijging licht afgenomen, als 

gevolg van een minder gunstige positionering van VCOG in de groeiwijken. De afgelopen jaren 

toonde Groningen een lichte groei en in deze groeimarkt toont VCOG voor het eerst een lichte 

teruggang.  

De performance van VCOG in cijfers 
 

VCOG heeft een gezonde financiële basis. In de 

afgelopen jaren is een deel van de strategische 

financiële reserve ingezet om de kwaliteit van 

middelen ter ondersteuning van het primair 

onderwijsbudget te versterken. Dat is af te lezen 

uit het overzicht. In de komende jaren zal een 

gezonde financiële lange termijn balans tussen 

uitgaven en inkomsten nadrukkelijk worden 

bewaakt en waar dat kan versterkt, met als doel 

extra middelen voor vernieuwing en werkdruk-

vermindering te realiseren. Uit het overzicht is 

ook op te maken dat het aantal medewerkers als gevolg van meer parttimers of vervangers wat 

groeit, maar in lijn is met de ontwikkeling van het leerlingenaantal. 
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3. Interne en externe ontwikkelingen 
In dit hoofdstuk beschrijven we de meest relevante interne en externe ontwikkelingen die van 

invloed zijn op het beleid en de strategie van VCOG de komende jaren. 

3.1 Interne ontwikkelingen 
Hieronder noemen we de meest relevante ontwikkelingen die van invloedzijn op het vormgeven van 

het beleid voor de komende jaren 

3.1.1 Ontwikkeling kwaliteitsmanagement  
VCOG heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in een structuur voor goed kwaliteitsmanagement. Het 

betrof één van de strategische doelen van de afgelopen planperiode. Op bestuursniveau is het 

handboek kwaliteit ontwikkeld, waarin beschreven staat op welke onderwerpen de scholen 

minimaal twee keer per jaar in gesprek zijn met het bestuur over de kwaliteit van het onderwijs. Er is 

een planningskalender ontworpen voor de gespreksvoering en het aanleveren van plannen. Op 

schoolniveau is het kwaliteitszorg instrument WMK-PO ingevoerd. De komende periode gaat VCOG 

het kwaliteitsmanagement van de afgelopen jaren evalueren, bijstellen en verder verstevigen.  

3.1.2 Schoolondersteuningsprofiel 
Aan het einde van de vorige planperiode heeft iedere school een nieuw schoolondersteuningsprofiel 

opgesteld. De grenzen van de ondersteuning die iedere school naast de basisondersteuning kan 

bieden zijn daarin opnieuw gedefinieerd. Iedere VCOG-school heeft door middel van een 

zelfevaluatie de kwaliteit van de basisondersteuning in kaart gebracht. De ontwikkelpunten uit deze 

evaluatie worden in de jaarplannen verder uitgewerkt. De afgelopen periode is er nieuw beleid 

vastgesteld om de ondersteuning aan leerlingen met een extra onderwijsbehoefte vorm te geven. In 

de komende periode wordt het onderwijs aan deze doelgroep gemonitord en verder verbeterd. De 

VCOG werkt samen met andere besturen om in de stad Groningen voor alle leerlingen een dekkend 

onderwijsaanbod te realiseren. Een goede samenwerking met de zorg op ieder niveau is nodig om 

ieder kind naast een passend onderwijsaanbod ook veilig en gezond te laten opgroeien. Dit thema zal 

ook in de komende jaren veel aandacht van ons vragen.  

3.1.3 Ouderbetrokkenheid 
De afgelopen periode is er veel geïnvesteerd in de aandacht voor een goede samenwerking met 

ouders. Alle kinderen leren beter en voelen zich beter als deze samenwerking goed en transparant is. 

De komende jaren gaan we verder met de ontwikkeling van het educatieve en pedagogische 

partnerschap tussen school en het gezin. 

3.1.4 Professionaliteit en werken aan een lerende organisatie.  
In de afgelopen jaren heeft VCOG de professionaliteit van leraren verder ontwikkeld door de 

samenwerking tussen de scholen te versterken en door middel van het opzetten van 

kennisnetwerken platforms in te richten waarin met elkaar wordt gedeeld en aan elkaar 

doorgegeven. In de komende jaren zal dit verder vorm krijgen in een eigen opleidingsschool of -

academie.  

3.1.5 HR vraag en aanbod volop in ontwikkeling 
De behoefte van VCOG aan beschikbaar en bekwaam personeel maakt strategische 

personeelsplanning tot een groot punt van aandacht. De externe arbeidsmarkt komt meer onder 

spanning te staan. De noodzaak voor een strategische personeelsplanning wordt groter door de 

toenemende schaarste van leerkrachten, de complexiteit in de wet Werk en Zekerheid en de 

verwachte stabiliteit van leerlingen in de stad Groningen.  
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3.1.6 Ontwikkeling van teams en professionals: professioneel in gesprek  
In de afgelopen jaren is veel aandacht besteed aan het functioneren van medewerkers en teams. Dit 

blijft een continu proces waar we ook de komende jaren in moeten gaan investeren. Daarbij worden 

de kwaliteiten van het team als geheel en van de individuele leerkrachten gekoppeld aan de 

onderwijskwaliteitsdoelstellingen. 

3.1.7. ICT-ontwikkelingen 
Een strategische uitspraak in het vorige bestuursplan was: De VCOG anticipeert vroegtijdig op nieuwe 

ontwikkelingen in digitalisering vanuit de onderwijsvisie dat digitalisering een middel is dat bijdraagt 

aan de brede ontwikkeling van een kind. Daarnaast werd uitgesproken dat: Leerkrachten van de 

VCOG digitaal competent zijn en zowel in het primaire- als in de onderwijsondersteunende proces uit 

de voeten kunnen met alle geïmplementeerde hardware, software en gebruikersafspraken.  

Concrete doelen waren: het ontwikkelen van de 21st Century Skills, anticiperen op nieuwe digitale 

ontwikkelingen, het digitaal competent zijn van leerkrachten en het implementeren van Office 365. 

Office 365 is geïmplementeerd en voor alle medewerkers en leerlingen van VCOG beschikbaar. 

Bestanden worden in de cloud opgeslagen en gedeeld. Communicatie verloopt in groepen en teams 

in Office 365. Het ‘Digiplein’ is de online startpagina geworden voor leerkrachten om hun werk te 

verrichten. Door leerkrachten tegelijkertijd te faciliteren met een Surface Pro hybride table is het 

voor hen nu mogelijk om op school én thuis op hetzelfde apparaat en in dezelfde omgeving te 

werken. Met bijna alle educatieve en administratieve programma’s beschikbaar via het internet, 

kunnen medewerkers zich eenvoudiger bekwamen in het gebruik ervan. 

We zien dat het digibord volledig zijn intrede heeft gedaan op de VCOG-scholen en dat ook 

touchscreens volgen. Er wordt langzaam gekeken naar vormen van digitaal onderwijs, waarbij ook de 

methodes online worden aangeboden en de mogelijkheid bestaat om werk van leerlingen 

automatisch te laten nakijken, zodat de leerkracht meer tijd kan besteden aan de leerlingen.  

3.2 Externe ontwikkelingen 
De wereld in en rondom VCOG is door allerlei ontwikkelingen volop in verandering. In deze paragraaf 

bespreken we hoe deze ontwikkelingen impact hebben op onze dromen en ambities. Welke 

strategische keuzes vragen zij van VCOG?  

Een helder beeld op wat er aan ontwikkelingen speelt biedt een goed vertrekpunt voor beleid en 

strategie. VCOG heeft vanuit een aantal relevante invalshoeken deze ontwikkelingen in beeld 

gebracht. Er is gekeken naar ontwikkelingen in technologie, economie, cultuur, zingeving, in en rond 

Groningen en het onderwijsveld. Dus van buiten naar binnen en van macro naar micro.  

3.2.1 Technologie  
Nieuwe technologische ontwikkelingen hebben veel impact op onze samenleving en het onderwijs. 

Internet, sociale media, robotica/programmeren en ‘werken in de cloud’ veranderen de wijze waarop 

wij en onze kinderen werken, kennis vergaren en met elkaar communiceren. Mede onder invloed van 

ICT zullen er banen gaan ontstaan, die de leerlingen van nu later zullen betrekken, maar die we op dit 

moment vaak nog niet eens kennen.  

3.2.2 Economie  
De economie is gevarieerder geworden. Dat werkt door in een bredere beroepskeuze. In het 

voortgezet onderwijs leidt dat tot een veel bredere waaier aan onderwijstypen. Dat biedt aan de 

scholen mogelijkheden om hierop voorbereidend hun scholen een eigen kleur te geven, als een 

groenschool, een creatieve school, een ICT gerichte school etc. Aan de andere kant is er ook behoefte 



 9 

aan thuisnabij onderwijs in de wijk. In het beleid zal VCOG keuzes moeten maken hoe hiermee om te 

gaan.  

3.2.3 Competenties  
In de voortdurend veranderende economie wisselt men vaker van baan dan vroeger. Een baan voor 

het leven is er bijna niet meer. Dat vraagt om meer zelflerende vaardigheden waaraan van jongs af in 

het onderwijs gewerkt moet worden. Visie op het onderwijs kan dus niet zonder een oriëntatie op 

deze ontwikkelingen, die van grote invloed zijn op de persoonlijke en beroepsmatige vaardigheden 

van de volwassene van morgen. In dit kader wordt veel gesproken over de 21st century skills, waarin 

deze diversiteit aan vaardigheden in een model zijn gegoten dat werkbaar is binnen het onderwijs.   

3.2.4 Culturele en levensbeschouwelijke diversiteit.  
 

Als gevolg van internationale politieke en culturele 

ontwikkelingen is een multiculturele samenleving 

ontstaan. Kinderen krijgen te maken met een grotere 

verscheidenheid aan mensen uit diverse culturele 

achtergronden en hebben zich daartoe te verhouden. 

Dat vraagt om communicatieve competenties en het 

ontwikkelen van waarden, zoals inlevingsvermogen, 

respect en liefde voor anderen. Hier kan een 

levensbeschouwelijke organisatie zich vol op bewijzen.  

Tegelijkertijd heeft secularisatie er ook toe geleid dat 

voor een steeds groter deel van de bevolking een grotere afstand is ontstaan tot het christelijk geloof 

zonder dat dit nu ook direct betekent dat de (christelijke) kijk op zingeving en levensbeschouwing 

niet meer als relevant wordt ervaren. Hoewel de variëteit aan levensbeschouwingen is toegenomen, 

is de vraag naar zingeving zeker niet afgenomen en eerder toegenomen. Collectieve zingeving: het 

leven invullen zoals ouders dat deden is minder vanzelfsprekend. Het heeft plaatsgemaakt voor een 

meer individuele behoefte aan zingeving. Dat vraagt van ons als VCOG en als school om visie. Hoe 

geven we nu en de komende jaren zingeving vanuit onze christelijke identiteit zo vorm, dat we daarin 

onderscheidend blijven in ons voedingsgebied.  

3.2.5 Toenemende participatie in het arbeidsproces  
Verreweg de meeste ouders van VCOG werken beiden een deel van de week. Dat betekent voor veel 

kinderen dat zij gedurende één of meerdere dagen in de week te maken hebben met professionele 

opvang en onderwijs. Pedagogische afstemming, goede overdracht en ‘vaste’ gezichten zijn 

essentieel voor de doorgaande ontwikkeling van kinderen. Dit vraagt om een heldere visie van VCOG 

op de samenwerking met kinderopvang en kindcentra. 

3.2.6 Toenemende verschillen in ontwikkelingsstadia.  
Er zijn mensen in de samenleving die er moeite mee hebben om hun leven op alle facetten op orde 

te krijgen en te houden. Wanneer deze mensen tevens ouder zijn van VCOG worden onze scholen 

geconfronteerd met gezinsproblematiek die van sterke invloed is op de ontwikkeling van kinderen. 

Gezinsproblematiek komt in alle lagen van de bevolking en op alle plekken in Groningen voor. Er zijn 

echter wel wijken in de stad waar de gezinsproblemen groter en meer aanwezig zijn dan op andere 

plekken. VCOG werkt nauw samen met de gemeente en de WIJ-teams om de scholen met een 

dergelijke populatie te faciliteren en te ondersteunen. Ieder kind ongeacht het gezin waar hij of zij 

uitkomt en de economische omstandigheden waarin dat gezin verkeert, heeft het recht zich te 

ontwikkelen naar zijn of haar mogelijkheden.  

Landelijke trends

• Onderwijs 2032
• 21st century skills
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Bij ouders en kinderen in gezinnen die daarentegen vooroplopen in de geschetste maatschappelijke 

ontwikkelingen neemt de behoefte aan onderscheidend onderwijsaanbod toe. Zij verlangen voor hun 

kinderen extra mogelijkheden tot talentontwikkeling. Dat vraagt van VCOG gericht beleid per 

doelgroep.  

3.3 Specifieke ontwikkelingen in/voor het onderwijs 
In oktober 2017 is het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ gepresenteerd. In dit 

regeerakkoord zijn de verschillende beleidsontwikkelingen van belang voor de VCOG de komende 

jaren. Niet alleen voor het onderwijs, maar ook voor HR en bedrijfsvoering. 

3.3.1 Overzicht relevante ontwikkelingen 
Onderwijs 

 Passend Onderwijs wordt voortgezet. Het leerrecht van kinderen wordt wettelijk vastgelegd 
en er komt onafhankelijk toezicht op de inzet van de ondersteuningsmiddelen. 

 De samenwerking tussen school en ouders wordt verder versterkt. Ouder en school zijn 
gelijkwaardig met elkaar in gesprek om ieder kind een passende aanpak/plek te kunnen 
bieden. 

 Er komt experimentele ruimte voor geleidelijke overgangen tussen PO en VO. 

 In 2019 wordt het nieuwe onderwijscurriculum wettelijk verankerd. Het funderend onderwijs 
wordt toekomstbestendig en er komt meer aandacht voor digitale geletterdheid, praktische 
vaardigheden, techniek, burgerschap en seksuele diversiteit. Het rekenonderwijs wordt 
versterkt. 

 Meer inzet op de bestrijding van ongelijkheid van kansen vanaf de voorschoolse periode en 
een verdergaande aanpak van laaggeletterdheid 

 Stimulering van talent, een extra impuls voor kinderen met hoge cognitieve talenten. 
HR 

Op het gebied van HR zien we dat vanuit het regeerakkoord en de agenda van de PO-raad 

onderstaande ontwikkelingen voor VCOG van belang zijn de komende jaren:  

 Goede bekwame leraren die in kunnen spelen op de veranderingen die bij het onderwijs 
worden genoemd;  

 Leraren met een passende positie op de arbeidsmarkt, zodat behoud van leraren wordt 
gegarandeerd; 

 Goede arbeidsomstandigheden en een professionele werkomgeving met beheersbare 
werkdruk;  

 Ruimte bieden aan de professionele ontwikkeling van iedere werknemer;  

 Eigenaarschap en regelruimte voor leerkrachten en medewerkers;  

 Stimuleren van diversiteit in teams en het benutten van talent van buiten. 

 
Financiën en control  

De financiering van het onderwijs is aan constante ontwikkeling onderhevig. Het is van belang dit op 

de voet te volgen. VCOG doet dit door aan te schuiven bij overleg met de PO-raad en collega-

onderwijsinstellingen. 

 



 11 

3.3.2 Uitwerking relevante ontwikkelingen 

Passend onderwijs 

Niet alle kinderen hebben hetzelfde leervermogen en leren op dezelfde wijze. Daarom is het 

belangrijk dat VCOG-scholen naast het funderend onderwijs in toenemende mate gericht zijn op een 

breed aanbod, afgestemd op de behoefte van de kinderen. Er is ruimte voor meer dan alleen de 

ontwikkeling van cognitieve vaardigheden. Kinderen krijgen de mogelijkheid om alle en andere 

competenties in school te laten zien en te ontwikkelen. Daarmee wordt recht gedaan aan de brede 

ontwikkeling van ieder kind. VCOG heeft de plicht om voor ieder kind passend bij het leervermogen 

een onderwijsplek te vinden. Dat is in de meeste gevallen de VCOG-school waar de ouders voor 

hebben gekozen. Als dat niet lukt op één van de VCOG-scholen gaat de school in samenwerking met 

de ouders op zoek naar een passende plek op een andere school binnen of buiten VCOG. De 

mogelijkheden voor een kind op een doorgaande ontwikkeling is hierin altijd leidend. Een andere 

school of een andere vorm van onderwijs kan in dergelijke gevallen beter zijn. De VCOG vindt dat 

onderwijs, binnen de mogelijkheid die de school daartoe heeft, afgestemd moet zijn op de behoefte 

van kinderen. De extra ondersteuningsmiddelen die we daarvoor tot onze beschikking hebben 

worden transparant en planmatig ingezet. In de toekomst gaat VCOG de afstemming op leerbehoefte 

kwalitatief versterken door o.a. meer samen te werken met het speciaal basisonderwijs of een eigen 

opzet hiervoor te kiezen en het voortgezet onderwijs. VCOG-leerkrachten krijgen de mogelijkheid om 

zich vanuit een eigen leerbehoefte verder te ontwikkelen binnen een VCOG ‘academie’. Er is blijvend 

aandacht voor de ontwikkeling van de complexe vaardigheden en de pedagogisch- didactische 

competenties. Deze professionalisering is nodig om ook in de toekomst hoogwaardig en afgestemd 

onderwijs te realiseren op alle VCOG-scholen. Passend Onderwijs is voor alle kinderen en wordt in de 

klas gerealiseerd. VCOG ontwikkelt zich in een doorlopend proces, zodat de leerkrachten deze 

belangrijke opdracht kunnen uitvoeren. 

Doorlopende leerlijnen.  

Al deze ontwikkelingen hebben invloed op de ontwikkelingspaden die kinderen tot aan hun 

volwassenheid doormaken. Deze lopen over de grenzen van het primair onderwijs heen. 

Samenwerking met het voortgezet onderwijs wordt belangrijker. Leerlijnen kunnen zo natuurlijk op 

elkaar worden aangesloten en in elkaar overvloeien. VCOG investeert in haar relaties met het 

christelijk voortgezet onderwijs, zodat kinderen zich gemakkelijk door kunnen ontwikkelen naar het 

vervolgonderwijs. 

Gelijke kansen voor alle kinderen.  

Het landelijke overheidsbeleid stelt als doel dat ieder kind recht heeft op dezelfde kansen op 

onderwijs. Daarop stuurt ook de gemeente Groningen samen met de onderwijsgroepen. VCOG zet 

zich actief in voor kinderen, die om welke reden dan ook extra steun nodig hebben, deze 

voorwaarden en kansen te scheppen.  

Ontwikkeling van onderwijsmethoden 

VCOG beschikt over 2 locaties met een bijzonder onderwijsconcept en 12 locaties met een regulier 

onderwijsprogramma. In de komende periode van drie jaar wordt ervoor het PO een geheel nieuw 

curriculum ontwikkeld. Dat zal van VCOG nieuw onderwijsbeleid vragen. Welke onderwijsconcepten 

willen wij gaan aanbieden in welke school en als VCOG in zijn geheel. De keuze van schoolconcepten, 

methoden en curriculum is tot nu toe een zaak van elke afzonderlijke school geweest.  

Extra bewegingsruimte van en toegenomen eisen aan onderwijsinstellingen.  

VCOG is verheugd over het feit dat de overheid met het (deels) terugtrekken van de 

onderwijsinspectie uit de scholen de schoolbesturen de verantwoordelijkheid voor de 
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onderwijskwaliteit heeft teruggeven. De komende tijd wordt er geïnvesteerd in de ontwikkeling van 

kwaliteitsmanagent. VCOG werkt doelmatig en transparant aan de onderwijskwaliteit, vanuit een 

duidelijke visie op verantwoordelijkheid en verantwoording. Door deze werkwijze krijgt het bestuur 

een beter zicht op de kwaliteit en kan zij meer proactief handelen. De dialoog met de scholen is 

daarbij van groot belang. Daarnaast is er een doorgaande trend rond dossier en informatie 

minimalisatie. Een goede overdracht van leerlingen en het realiseren van hoogwaardig afgestemd 

onderwijs wordt niet vergroot door alles te administreren. Wat heeft de school nodig aan informatie 

om goed onderwijs te ontwerpen? En wat is er bestuurlijk nodig om zicht te houden op de kwaliteit 

en daarmee te kunnen voldoen aan de opdracht vanuit de inspectie.  

Schaalvergroting en financiële krapte.  

In kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen vraagt ontwikkelkracht en verandervermogen. Het 

vereist in toenemende mate flexibiliteit, aanpassingsvermogen en specialisatie. Dat lukt steeds 

minder binnen de afzonderlijke school alleen. Bundeling van krachten van schoolorganisaties door 

fusie en schaalvergroting was en is dan ook daarop een belangrijk antwoord geweest. Slim 

samenwerken in ontwikkeling en beheer zijn belangrijkere overlevingsstrategieën geworden.  

VCOG is bewust van het belang van een juiste schaalgrootte en slimme organisatie-inrichting, zodat 

wij gelijk op kunnen gaan met andere aanbieders van onderwijs. Daarom onderzoeken we de 

mogelijkheden van een intensievere samenwerking met christelijk speciaal en voortgezet onderwijs. 

Organisatieontwikkeling als nieuwe kunde in het onderwijs.  

De organisatievormen van scholen zijn volop in ontwikkeling. Dat heeft impact op de samenwerking 

binnen de organisaties tussen schoolteams, centrale ondersteunende diensten, directeuren en 

bestuurders. Voor een goede organisatieontwikkeling is een gezonde samenwerkings- en 

bestuurscultuur een vereiste. Daarin moet recht gedaan worden aan het belang van het geheel en 

van de onderdelen. Het vereist een gedeelde visie en ambitie, zodat dit de ijkpunten zijn die het 

maken van keuzes in de organisatieontwikkeling mogelijk maken. Veranderen om het veranderen is 

immers niet de norm, ontwikkeling en groei zijn dat wel. Veranderingen moeten met respect en 

zorgvuldigheid voor en met alle betrokkenen worden uitgevoerd.  

Van laag- naar hoogconjunctuur en de onderwijsarbeidsmarkt. 

Na een periode van recessie ontwikkelt de economie zich voorspoedig. Economische groei en de 

impact van uitstroom van personeel leiden tot een krappe arbeidsmarkt. Daarbij kampt het primair 

onderwijs met een loonontwikkeling die achterblijft bij andere sectoren. Dit kan leiden tot meer 

verloop en meer werkdruk. Een krappe onderwijsmarkt vereist het binden van vaste medewerkers en 

het binnenhalen van goede leerkrachten. Dit zal moeten plaatsvinden in lijn met de ontwikkeling van 

het primaire onderwijs, want dat bepaalt welke competenties een leerkracht in de toekomst nodig 

heeft. 

3.4 Groningen en haar omgeving in beweging 
VCOG heeft te maken met demografische en economische ontwikkelingen in en rond om Groningen. 

Bijvoorbeeld met krimp en groei van de bevolking in delen van het werkgebied. Het aanbod van ons 

onderwijs moeten we daarop afstemmen. Dit vereist een regionale visie op het onderwijsaanbod in 

Groningen en omgeving voor het totale werkgebied van VCOG.  

VCOG wil om deze redenen investeren in de samenwerking met SCSOG en het CSG en de krachten 

bundelen. Daarnaast zal ook de samenwerking met de christelijke besturen in toekomstige 

fusiegemeenten verkend moeten worden. Intern zal VCOG haar eigen vermogen moeten versterken 
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om een bovenschoolse regionale visie op het onderwijsaanbod voor het totale werkgebied te 

ontwikkelen.  

3.4.1 Verwachte toekomstige stedelijke ontwikkelingen in en rond Groningen. 
In de komende vier jaar verwachten we meer zicht te krijgen op de ontwikkelingen in groei en krimp 

in de stad Groningen.   

Belangrijke ontwikkelingen die we nu al zien zijn: 

 Bouw van een multifunctionele accommodatie (MFA) 

 Ontwikkeling van een school in Meerstad 

 Uitbreiding en groei van diverse locaties en krimp op andere locaties 
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4.Kansen en bedreigingen 
 
De geschetste ontwikkelingen zijn een kans of een bedreiging, mede afhankelijk van hoe VCOG er 

mee om gaat.  

4.1 Kansen 
 De behoefte aan passend onderwijs. 

 De behoefte aan kindcentra, als gevolg van de 52 weken economie. 

 Een deel van de ouders kiest bewuster onderwijs dat aansluit bij de interesses van hun 

kinderen en willen extra investeren in hun talentontwikkeling. 

 Binnen het werkveld ontstaan meer samenwerking en fusies tussen ‘Kindgerichte 

organisaties. VCOG heeft daarin haar positie in te nemen. 

 Er is een groeiende bereidheid bij de besturen van CSG en het SCSOG om met VCOG samen 

te werken en zo de kosten te reduceren en de krachten te bundelen. 

 Het aanboren van onbenut organisatiepotentieel, met name professionaliteit van personeel 

en niet optimale kostenbewuste organisatie inrichting.  

 Het vanuit een VCOG-academie zelf opleiden van leerkrachten kan leiden tot binding, 

kostenverlaging etc. 

 Het versterken van het HR-beleid en de strategische personeelsplanning als antwoord op 

arbeidsmarktontwikkelingen. 

 In een snel veranderende multiculturele samenleving wordt hulp bij keuzes en zingeving 

belangrijker. 

4.2 Bedreigingen 
Binnen de geschetste ontwikkelingen wordt VCOG geconfronteerd met een aantal bedreigingen: 

 Tekort aan personeel als gevolg van toenemende krapte op de arbeidsmarkt.  

 Hoge regeldruk, waardoor de waan van de dag blijft overheersen (extra benodigde capaciteit 

voor interne auditering, subsidieverantwoordingetc.). 

 Teruglopend aantal leerlingen in de oudere wijken. 

 Het gebrek aan positie van VCOG in nieuwe wijken. 

 Toename van sociale achterstand in bepaalde gebieden en gezinnen verzwaart soms de 

opgave in het onderwijs. 

 Juridisering van ouders. 

 Secularisatie, wat de waarde van levensbeschouwing neigt aan te tasten. 

4.3 Kans of bedreiging 
Onderstaande punten kunnen worden gezien als een kans én een bedreiging, afhankelijk van het 

vermogen van VCOG om hiermee adequaat te kunnen omgaan. 

 Schoolorganisaties veranderen qua opzet door technologische en onderwijsontwikkelingen. 

 Voortgaande fusies van ‘Kindorganisaties’.  

 Toegenomen culturele diversiteit en secularisatie vragen om het bij de tijd brengen van de 

identiteit en levensbeschouwing, zodat dit als kracht wordt ervaren.  

 Verscheidenheid in gezin- en samenlevingsvorming vraagt soms om extra zorg en flexibiliteit. 

 De maatschappelijke ontwikkeling aan steeds meer en meer ‘werkende’ ouders met kinderen 

van 0 tot 14 (2 tot 20) jaar, vraagt om extra voorzieningen en beleid.  
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4.4 Krachten 
Over welke krachten (sterkten) beschikt VCOG om zo optimaal mogelijk haar dromen, ambities waar 

te maken en in te spelen op de ontwikkelingen?  

 De onderwijsprestaties van VCOG zijn in het algemeen goed. VCOG heeft een goede naam.  

 VCOG kan het geografische onderwijsgebied van Groningen redelijk dekkend bedienen.  

 De afzonderlijke VCOG-scholen hebben allen een eigen profiel en vullen elkaar goed aan.  

 De grootte van VCOG maakt haar tot een aantrekkelijke partner voor andere organisaties.  

 De gebundelde kracht en expertise van de VCOG-professionals (kennisdeling).  

 VCOG beschikt in het algemeen over gemotiveerd en betrokken personeel 

 VCOG doet het goed op het gebied van passend onderwijs. Zij kan dit verder uitbouwen en 

zelf voorzieningen gaan aanbieden en behoeft zo deze minder van buiten te betrekken. 

 In dit visie- en beleidsproces komt een heldere koers tot stand en wordt de passie en energie 

versterkt om hieraan te werken. Dit wordt beleefd als een belangrijke stuwende kracht. 

 

4.5 Ontwikkelingspunten 
Welke zaken kunnen nog beter (soms ook te zwak) en zijn te ontwikkelen? 

 VCOG is in de nieuwe groeiwijken onvoldoende aanwezig. De strategische marketingfunctie 

van VCOG behoeft versterking. In dit kader past ook het een duidelijker beeld te krijgen van 

wat iedere relevante stakeholdergroep van VCOG verlangt. 

 VCOG en in zekere zin ook het CSG en SCSOG hebben een imago achterstand op gelopen 

t.o.v. bijvoorbeeld O2G2 in politiek bestuurlijke gremia. De komst van een nieuwe 

bestuurder (bekend met de politieke bestuurlijke cultuur in Groningen en ervaring in het 

besturen van een onderwijsorganisatie, met PO, VO en SO scholen) helpt om dit in te lopen. 

 In de afgelopen bestuurlijke periode, was VCOG onvoldoende krachtig in het tijdig oppakken 

en afronden van kansen en uitdagingen. VCOG moet haar ondernemende kwaliteiten 

versterken en projecten tijdig tot een goed eind brengen. Dit is een punt van aandacht. 

 Strategische samenwerking met andere kind en onderwijsinstellingen kan op VCOG en school 

niveau bewuster worden uitgebouwd.  

 Strategische personeelsplanning.  

 Blijvende aandacht voor professionele cultuur. 

 De organisatie is op sommige aspecten nog onvoldoende efficiënt of kostenbewust. Dit biedt 

kansen de kosten te verlagen. Het vrijkomende geld kan worden ingezet op zaken, zoals 

professionelere promotie en marketing van VCOG om de nieuwe beleidsvisie te realiseren. 

Dit vraagt dan wel om een doorontwikkeling van de organisatie-inrichting van VCOG. Welke 

functies en rollen met welke taken bevoegdheden en verantwoordelijken zijn op welke plek 

nodig en hoe is de samenwerking zo optimaal mogelijk te organiseren? 
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5. VCOG in de toekomst 

5.1 Drijfveren en passies  
In het beleidsproces zijn alle stakeholders gevraagd hun dromen en visies te delen. Deze beelden, 

metaforen en tekeningen zijn in de bijlagen opgenomen. Er is diepgaand gesproken over wat onze 

gemeenschappelijke passies en visies zijn. Er bleek heel veel ‘common ground’ te zijn en van tijd tot 

was er sprake van verrijkende aanvullingen. Binnen de common ground ontdekten we de 

gemeenschappelijke passies, visie, missie en strategische speerpunten. 

Wat zijn de diepere drijfveren en passies, die achter onze idealen en dromen liggen? Waarom zijn we 

binnen VCOG gemotiveerd voor het onderwijs? Wat geeft ons energie? Deze drijfveren zijn: 

 Liefde voor het kind, dat zichzelf mag ontdekken en ontwikkelen. 

 Het verlangen dat ieder kind zich goed leert te verbinden met anderen, liefde en respect 

ontwikkelt voor de (mede)mens en met zijn omgeving (duurzaamheid- rentmeesterschap).  

 Zo jong mogelijk te zorgen voor eigenaarschap, teneinde kinderen tot zelfstandigheid te 

begeleiden (bijdrage leveren aan de vroege ontwikkeling van kinderen). 

 Vanuit de christelijke (levensbeschouwelijke) identiteit, de liefde tot de naaste, willen we 

dienstbaar zijn en streven we ernaar dat kinderen zich kunnen ontwikkelen met hun eigen 

specifieke talenten in een veilige omgeving, waar we ze zo veel mogelijk kansen bieden. 

5.2 De 7 strategische speerpunten; ideaalbeeld en droom 
Op basis van de visie en missie, interne en externe ontwikkelingen, gesprekken met stakeholders 

heeft VCOG de volgende 8 strategische speerpunten benoemd die ons richting geven voor de 

komende 4 jaren (2018-2021). 

De ideale school: 

1. De ideale school van de toekomst is volgens VCOG een ‘integrale school’ dat een 

onderwijsaanbod biedt van doorlopende leerlijnen voor het kind van 0 tot 18 jaar. Het is een 

moderne school met een breed schoolaanbod en leermiddelen, waarin naast de basisvakken 

aandacht zal zijn voor techniek, ICT, natuur, cultuur en sport een passende plek hebben. 

Voor- en naschoolse opvang maken daarvan deel uit, van 7 tot 19.00 uur. In dit kader is het 

van belang strategische partnerschappen aan te gaan met kinderopvangorganisaties. 

2. Binnen deze integrale school krijgt elk kind passend onderwijs. De basisondersteuning en 

kwaliteit die de VCOG-scholen bieden is niet altijd genoeg voor kinderen om zich goed te 

kunnen ontwikkelen. De VCOG-scholen bieden kwalitatief goede ondersteuning voor 

kinderen die extra nodig hebben. Dat doen de scholen veelal vanuit hun eigen expertise. De 

kennis en kunde die hiervoor nodig is wordt gedeeld en ontwikkeld vanuit de VCOG-

academie. Ook werken de scholen goed samen met professionele partners binnen het 

onderwijs en de zorg. De samenwerking met SCSOG en de CSG wordt steeds verder 

geïntensiveerd. 

3. Binnen de VCOG-scholen ontdekken kinderen dat het leven veel meer is dan leerprestaties 

alleen. Zij leren op waardevolle en betekenisvolle wijze met het leven om te gaan en te 

ervaren dat ieder mens ertoe doet. Door eigentijds levensbeschouwelijk onderwijs vanuit 

haar identiteit op christelijke grondslag leren kinderen wat zingeving is. VCOG versterkt in de 

komende jaren het vermogen van leerkrachten om dat op een eigentijdse manier te doen in 

een multiculturele samenleving.  
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De ideale VCOG 

4. VCOG wil Groningen en omgeving een gevarieerd palet aan scholen bieden. Elke school heeft 

een onderwijsconcept en een schaalgrootte dat past bij de school in de wijk. 

5. Elke school levert kwalitatief onderwijs dat voldoet aan het VCOG-keurmerk, waarin kinderen 

gelijke kansen op talentontwikkeling krijgen. Het VCOG-keurmerk wordt in de komende 

periode uitgewerkt, zodat alle scholen een ijkpunt hebben voor wat kwalitatief goed 

onderwijs en een attractieve onderwijsorganisatie is.  

6. In een wereld volop in verandering zijn op ontwikkeling en vernieuwing gerichte 

medewerkers zijn een voorwaarde voor een vitale schoolorganisatie. Daarom biedt VCOG 

hen een helder carrièrepad, zodat zij zich binnen de vereniging kunnen ontwikkelen. Zo 

kunnen we onze medewerkers aan VCOG binden. Een eigen interne opleiding (bv. PABO) en 

een VCOG-academie ondersteunen dit.  

7. Iedere wijk in de gemeente Groningen heeft recht op een VCOG-school met een 

onderwijsconcept dat past bij de karakteristieken van de wijk. 

5.3 De visie van leerlingen, ouders en medewerkers. 
In november 2017 zijn leerkrachten, ouders en leden van de Raad van Toezicht uitgenodigd hun visie 
te geven op de toekomst van VCOG op drie speciale visie-avonden. Vertegenwoordigers van alle 
scholen hebben hierover in 10 groepen met elkaar van gedachten gewisseld. Zij hebben zich, door de 
bestuurder laten informeren over de ontwikkelingen in onderwijsland, binnen Groningen en 
omgeving en in VCOG en zich vervolgens specifiek gebogen over 4 vragen: 

1. Wat vindt u belangrijk voor het onderwijs in de komende jaren?  
2. Hoe ziet uw ideale VCOG-school eruit in 2025? Wat zijn de 4 belangrijkste zaken? 
3. Hoe ziet de ideale VCOG  eruit in 2025? 
4. Wat zijn uw tips en adviseert u het VCOG in de komende 4 jaar op te pakken? 

 
Vanuit de eigen specifieke rol gaven leraren en ouders interessante aanvullingen, suggesties, extra 
kleuring en diepte aan wat van belang is voor de toekomst van VCOG. Bemoedigend was het om te 
constateren dat deze in lijn lagen met de visie en opvattingen van de directeuren en de staf van 
VCOG. In de bijlage is een uitwerking van de uitkomsten van de visie-avonden opgenomen. Foto’s en 
flipovers geven een impressie van deze avonden en het groepswerk. Onderstaand treft u een 
samenvatting aan van de belangrijkste aandachtspunten per rubriek die ouders en leerkrachten 
relevant vinden.  
 

5.3.1 Samenvatting 
 
Kinderen 

 Op de ideale school merk je aan alles dat het kind centraal staat. 

 De school geeft het kind een stevig fundament mee voor ontplooiing.  

 Het kind ontwikkelt er een breed pallet aan talenten en levensvaardigheden. 

 Kinderen worden er zelfredzaam en eigenaar van hun eigen ontwikkeling. 

 Kinderen ontwikkelen een gezonde levenshouding en burgerschap. 

 De school schept aan hen gelijke kansen op ontwikkeling, ieder op zijn of haar tempo. 
Onderwijskundige ontwikkeling 

 Het onderwijs sluit steeds meer aan bij de individuele ontwikkeling en wordt minder 
klassikaal. 

 Kinderen blijven wel deel van een sociale stamgroep en ervaren geborgenheid. 

 Onderwijs wordt binnen en buiten het schoolgebouw gegeven en dynamischer. 

 De talenten van de toekomst in het nieuwe onderwijs curriculum komen centraal te staan. 
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 Passend onderwijs wordt vanuit de school zo veel als mogelijk aangeboden. 

 Door afstemming tussen scholen worden leerlijnen doorlopend en overgangen geleidelijker. 

 De verantwoording voor inspectie wordt aan de scholen terug gegeven. 
Leerkrachten 

 De leraar wordt meer en meer leercoach 

 De leraar ontwikkelt eigenaarschap voor zijn eigen ontwikkeling. 

 Het professionele HR-beleid ondersteunt de carrièreontwikkeling van leraren. 

 Het professionele HR-beleid maakt VCOG tot een aantrekkelijke werkgever. 

 Het VCOG-opleidingsbeleid draagt bij aan expertise-uitwisseling. 
Ouders 

 Educatief partnerschap wordt breed gedragen binnen VCOG. 

 Ouders zijn en zien zich als een bron van kennis, kunde en middelen. 

 Elke ouder kan naar vermogen, behoefte en eigen competenties bijdragen aan de school. 
De ideale school als gebouw 

 Deze kent een veel flexibelere indeling dan nu. 

 Is licht, ruim, duurzaam en energie neutraal en een fraaie uitstraling en buitenruimte. 

 Heeft multifunctionele ruimten en een adequate ICT-infrastructuur. 
De ideale school in de wijk 

 Is door haar activiteiten relevant in de wijk. 

 Bevordert burgerschap bij kinderen en ouders. 
De VCOG  

 Is zichtbaar in de wijk en in de stad en positioneert zich goed. 

 Geeft richting aan het onderwijsbeleid en de onderwijsontwikkeling. 

 Verbindt de scholen onderling. 

 Begeleid de modernisering en zorgt voor goede randvoorwaarden. 

 Is door modern HR- en opleidingsbeleid een goede aantrekkelijke werkgever. 

 Coacht en begeleidt de scholen in hoe de identiteit uit te dragen en te beleven. 

 Intensiveert de samenwerking met andere organisaties zonder verlies aan focus op het 
primair onderwijs. 

 Investeert in het inkoop en huisvestingsbeleid en maakt middelen vrij en beschikbaar. 
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6  Doelen en verwachte beleidsresultaten 
 
In dit hoofdstuk werken we de vastgestelde ambities, die verwoord zijn in de nieuwe visie, missie, 

motto en de 8 strategische speerpunten nader uit in een concrete strategie. Dat doen we door deze 

te verbinden aan de hoofddoelen die VCOG zich in haar normale bedrijfsvoering stelt. We lichten 

deze hoofddoelen kort toe en staan stil bij de kritische succesfactoren, waarin de organisatie heeft 

uit te blinken om deze doelen te kunnen realiseren.  

Vervolgens wijzen we deze strategische doelen en -opgaven toe aan eigenaren in de organisatie 

binnen de bestaande bestuurlijke werkwijze. Dat doen we per beleidsdomein. We gaan uit van de 

domeinen Onderwijs & Kwaliteit, Identiteit, Innovatie en ICT, HR, Communicatie & PR en 

Bedrijfsvoering. We gaan in op de manier waarop de strategie zal worden uitgerold, uitgevoerd en de 

follow en regie zal plaats vinden. We bespreken tot slot hoe deze strategische doelstellingen benut 

worden om de organisatie sterker te maken en hoe deze kunnen bijdragen aan de HR-ontwikkeling 

van de organisatie.  

6.1 Hoofddoelen 
 
Als VCOG willen we de volgende belangrijke doelen in onze scholen en bedrijfsvoering realiseren: 

 Talentontwikkeling door kwalitatief goed onderwijs passend bij ieder kind. 

 Optimale ontplooiing en geluk van het kind gedurende zijn schooltijd. 

 Optimale advisering van ouders gericht op de (leer)ontwikkeling van hun kind. 

 Goed werkgeverschap voor al onze medewerkers. 

 Naar ons vermogen bijdragen aan de innovatieve curriculumontwikkeling in het onderwijs. 

 Coöperatieve en betrouwbare partner zijn voor al onze stakeholders in het onderwijsveld, 

naar overheden en leveranciers. 

 Christelijk onderwijs beschikbaar en bereikbaar maken in ons gehele werkgebied voor 

opvoeders en ouders. 

 Een financieel gezonde organisatie zijn. 

 Een schoolorganisatie zijn, die maatschappelijk verantwoord onderneemt en bij draagt aan 

verduurzaming en aan haar wijk en buurtomgeving.  

6.2 Strategische kritische succesfactoren 
 
De volgende kritische succesfactoren zijn van belang om dit te realiseren: 

 Krachtige visie op onderwijsbeleid en kwaliteitsbeleid op VCOG- en op schoolniveau.  

 Gezonde financiële positie en financieel vermogen om te kunnen investeren in het onderwijs.  

 Een goede dagelijkse schooloperatie, waarin kinderen, ouders en leerkrachten floreren.  

 Effectieve promotie van VCOG en de scholen in de wijk en in de stad. 

 Educatief partnerschap met ouders. 

 Effectief HR en opleidingsbeleid. 

 Optimale samenwerkingsrelaties met andere onderwijsorganisaties. 

 Effectief stakeholdermanagement en relatiebeheer. 

 Verantwoord functioneren o.b.v. governance en participatie in politiek bestuurlijk overleg. 

 Een effectief innovatie- en organisatieontwikkelingsproces binnen VCOG.  
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Om de visie, missie en strategische kerndoelen te kunnen realiseren moet VCOG kunnen voldoen aan 

en beschikken over deze kritische succesfactoren en waar ze wak zijn moeten ze worden versterkt. Het 

is van belang bij evaluatie van de strategie dat deze kritieke succesfactoren door het MT regelmatig 

tegen het licht worden gehouden vanuit de vraagstelling; Doen we dit goed! 

6.3 Strategische opgaven per discipline. 
 
De visie en missie zijn samen met de 8 strategische speerpunten vertaald naar wat dit voor concrete 
acties betekent per VCOG-werkveld (domein) met de VCOG structurele hoofddoelen en kritische 
succesfactoren in het achterhoofd. De strategische opgaven voor de komende 4 jaar zijn per 
werkveld als volgt.  
 

6.3.1. Onderwijs en kwaliteitsbeleid: VCOG-keurmerk 
Een belangrijk verbindend element in de uitwerking van de strategie is de doorvertaling van de visie 
en missie naar een specifiek VCOG kenmerkend toetsingskader, met andere woorden naar datgene 
dat VCOG concreet wil bereiken en realiseren in de scholen. Daaraan zal de VCOG-school herkenbaar 
zijn. Ook wel het VCOG-keurmerk genoemd. Het VCOG-keurmerk is eigenlijk een belofte aan de 
ouders en de kinderen. In het keurmerk is herkenbaar wat we echt wezenlijk vinden. Als je voor een 
VCOG-school kiest kun je erop rekenen dat de school van jouw keuze deze kenmerken aanbiedt.  
 
Als vertrekpunt voor deze uitwerking zijn de volgende principes aangedragen: 

 De leerling staat altijd op 1 en moet zich voorbereiden op de toekomst. 

 Talentontwikkeling en effectief leren zijn onze kerndoelen. 

 Iedereen is of leert eigenaar te worden van zijn eigen (talent)ontwikkeling. 

 Dat vereist adequate kennis, kunde en hoogkwalitatief vakmanschap. 

 Het onderwijs dat wij aanbieden is passend en afgestemd. 

 Bezield en gedreven onderwijs komt voort uit onze identiteit. 
 
VCOG zal in haar beleid ook antwoorden moeten geven op vraagstukken, die van het landelijk 
onderwijsbeleid en van uit nieuwe wettelijke ontwikkelingen op haar afkomen, zoals IKC. Een 
verdieping in de ontwikkeling van de VCOG-visie op onderwijs- en kwaliteitsbeleid is daarvoor nodig, 
waarbij zowel op schoolniveau als op VCOG-niveau de juiste keuzen in onderlinge samenhang 
gemaakt moeten worden. Deze ontwikkelingsopgave ziet er als volgt uit. 

 Ontwikkel en verdiep de visie op onderwijsbeleid en kwaliteitsbeleid in het licht van de 
ambities en landelijke ontwikkelingen. 

 Werk in 2018 mede op grond daarvan het VCOG-keurmerk uit en promoot het aansluitend 
(bij voorkeur vanaf 1 januari 2019) naar buiten, zodat het merk VCOG helder is uit te dragen. 

 Actualiseer in dit kader ook het beleid inzake identiteit en levensbeschouwing als 
profileringskracht. Vraag de werkgroep om een beleidsvoorstel en besluit hierover in 2018.  

 Zet waar bovengenoemde zaken nu reeds lopen in ‘proeftuinen’ deze voort en leer van de 
ervaringen. Zet vervolgens op alle scholen dit beleid ín werking’.  

 Versterk vervolgens de attractiviteit van iedere individuele school op basis van het gekozen 
profiel en de wijze waarop de identiteit daarin wordt beleefd en uitgedragen. 

 

Samenwerking met partners in het aanbod van onderwijsdiensten en ondersteuning 

 Versterk het aanbod passend onderwijs in huis, ook als dat wordt ingehuurd.  

 Wanneer onderwijsdiensten door anderen geleverd worden, ontwikkel dan met hen 
nadrukkelijk een VCOG breed strategische samenwerking. 

 Ontwikkel de eigen visie op integrale kind centra (IKC’s) en vermarkt deze.  
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 Onderzoek of een eigen aanvullende (post) PABO-opleiding kan worden vormgegeven, die er 
toe bijdraagt dat leerkrachten de VCOG visie en keurmerk eigen maken.  

 Intensiveer de samenwerking met SCSOG en CSG zodat vanuit een integrale onderwijskoepel 
de kosten gereduceerd en de krachten gebundeld worden. 
 

6.3.2. Innovatie en ICT  

Innovatiekracht en ruimte: organisatie-inrichting en cultuur 

 Licht de gehele VCOG-organisatie o.b.v. benchmarkgegevens door. Hoe goed doet VCOG het 
ten opzichte van andere besturen?  

 Stel vast waar verbeteringen mogelijk zijn door interne of externe samenwerking te 
vergroten, zonder dat dit ten koste gaat van de eigenheid van de daarbij betrokken partners, 
zoals met SCSOG en CSG. 

 Verbeter en stem de organisatie-inrichting af op de benchmarkuitkomsten en op de strategie 
van VCOG. 

 Versterk de gezamenlijkheid binnen VCOG waar dat nodig is om in het belang van allen de 
visie en strategie waar te kunnen maken.  

 Versterk de lerende houding en de professionele cultuur bij alle medewerkers. Zorg dat we 
binnen VCOG vaardig zijn op het effectief aanspreken, corrigeren en ontwikkelen van elkaar, 
wanneer getoond gedrag niet past bij onze professionaliteit, cultuur en identiteit. 

 Benut het nieuwe inspectiebeleid om de administratieve werkdruk te verminderen. 

 Zorg ervoor dat naast het dagelijks werk er ook ruimte is voor ontwikkeling en vernieuwing. 

 Bouw het visieproces 2018 – 2021 bewust uit tot een organisatie-ontwikkelingstraject, 
waarin iedereen eigenaar wordt van de visie, passie, dromen en hoofddoelen van VCOG  

 Maak werk met werk en combineer in de uitvoering van het beleid tactisch slim 
ontwikkelingsactiviteiten met dagelijkse activiteiten. 

 Zorg door adequaat kwaliteitsbeleid en leiderschap dat de basis verder op orde komt (BIG 
4?) 

 

ICT-beleid 

De invloed van ICT op het onderwijs is zo sterk groeiend dat het van groot belang is leerkrachten te 
begeleiden in hun ICT-competenties en de volgende VCOG-doelen na te streven: 

 Leerlingen krijgen op onze scholen de kennis en de kunde mee die ze nodig hebben om goed 
te kunnen werken met de huidige technologie. 

 Leerkrachten beschikken over goede ICT-vaardigheden en zijn in staat hierin de leerlingen te 
begeleiden op weg naar het zelfstandig en verantwoord gebruik van ICT. 

 Leerkrachten hebben een lerende houding t.o.v. nieuwe ontwikkelingen op dit gebied, zodat 
zij ICT-middelen op effectieve wijze kunnen inzetten tot verbetering van het onderwijsproces 
in de breedste zin van het woord 

 Onze leerkrachten zijn bekend met verschillende vormen van sociale media en zich bewust 
van de impact hiervan in onze samenleving en op kinderen.  

 Leerkrachten begeleiden kinderen in het bewust kunnen omgaan met deze 
communicatiemiddelen 

Naast de operationele ondersteuning zullen daarom op tactisch en strategisch niveau de volgende 
zaken en acties aandacht krijgen: 

 Scholen hebben te beschikken over technologie die up-to-date is, zodat de hardware voor 
leerkrachten en leerlingen geen belemmering kan zijn in hun ontwikkeling. Voor VCOG zullen 
we de ‘ICT-professionaliteit’ in kaart brengen. Waar achterstanden zijn werken we die weg.  

 Voor nieuwe ICT-ontwikkelingsthema’s zetten we tijdig beleid op en of werken we daar met 
partners in samen.  
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 Het ICT-investeringsbeleid zullen we nog nadrukkelijker naast op schoolniveau op 
bovenschools niveau gaan optimaliseren in zaken zoals inkoop en opleiding om zo kosten te 
verlagen, meer te kunnen investeren en effectiever te zijn in opleiding en gebruik van ICT. 

 
 

6.3.3. HR-beleid 

 Werk op basis van het VCOG-keurmerk en Onderwijsbeleid het strategisch HR beleid uit. 

 Verbeter het werving- en selectiebeleid. Bouw de VCOG-academie uit als attractief punt voor 
werving van leerkrachten. 

 Ontwikkel het strategisch personeelsbeleid op de loopbaan, zodat een VCOG-carrière 
attractiever wordt.  

 Versterk via de VCOG-academie het opleiden van leerkrachten binnen de school. 

 Zet de middelen voor werkdrukverlaging in om uitval te voorkomen in samenwerking met de 
scholen. 

 Versterk het ‘Attractief invalbeleid’ en de manier waarop de invalpool werkt, zodat 
invalkrachten worden aangetrokken en behouden’, ook als bron van instroom. 

 Biedt leerkrachten die achterblijven in hun ontwikkeling bij wat kinderen in de toekomst 
nodig hebben (verplicht) extra hulp, bijvoorbeeld vanuit de VCOG-academie. 

 

6.3.4. Communicatie en marketing 
VCOG heeft een stevige marktpositie en goede naam in Groningen. In dit strategisch traject hebben 
we geconstateerd dat VCOG haar marktpositie en aandeel te versterken heeft. Ook is opgemerkt dat 
de VCOG in de stad Groningen in de afgelopen jaren zichtbaarder en herkenbaarder had kunnen zijn. 
In de komende beleidsperiode is dit een belangrijke opgave. Communicatie en marketing is een 
belangrijke opgave voor alle medewerkers binnen VCOG. We zijn allemaal het gezicht van de school 
naar buiten. Dit is een opgave die we met elkaar willen oppakken.  Daar werken we aan door de 
volgende activiteiten. 

 Maak een marketingplan voor het invullen van door VCOG niet bediende gebieden.  

 Zet op kortst mogelijke termijn van 1 a 2 jaar acties in en uit om de gaten in het VCOG- 
onderwijsaanbod in te vullen door bv. het openen van nevenlocaties vanuit dichtbijgelegen 
scholen. Benut dit mogelijk ook als startpunt voor nieuwe scholen in deze gebieden. 

 Evalueer of alle scholen beschikken over een goed profiel, versterk de profielen van de 
scholen waar dat nodig is.  

 Zorg ervoor dat elke school past binnen het profiel voor elke VCOG-school en daarbinnen ook 
een eigen kleur of toegevoegde waarde heeft.  

 Stel marketingdoelstellingen vast per school.  

 Ontwikkel volwaardig stakeholdersmanagement in de gehele organisatie, inclusief goed 
stakeholderscommunicatie. 

 Zorg voor een eenduidige communicatie in woord en beeld naar buiten toe, met andere 
woorden geef het VCOG-keurmerk communicatief vorm en benut dit vooral. 

 Versterk de samenwerking met CSG en SCSOG in het gezamenlijk profileren van het 
Christelijk Onderwijs in de Stad.  

 

6.3.5. Bedrijfsvoering 

 

Financier en business control  

Een vitale scholengroep is ook een financieel gezonde scholengroep, die werkt binnen haar 
budgetruimte en middelen kan inzetten op innovatie en vernieuwing.  
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 Tracht de innovatiekracht van VCOG te versterken door het vrijmaken of het verwerven van 
middelen, waar mogelijk in samenwerking met partners. 

 Optimaliseer workflow processen en het gebruik van de ondersteunende applicaties.   

 Richt de informatievoorziening beter in, zodat directeuren en bestuur in control zijn.   

 Zorg daarbij dat de financiële informatie op orde is en bijdraagt aan budgetbeheersing. 

 Biedt via de administratieve informatie ook inzicht in welke mate VCOG (scholen) de gestelde 
doelstellingen en toetsingscriteria halen zoals in toetsingskaders (bv. VCOG-keurmerk).  

 Biedt support en advies bij het analyseren en toelichten van exploitatierapportages en het 
verstrekken van forecast en het voeren van kwartaalgesprekken.  

 Verstrek heldere, periodieke management rapportage ten behoeve van diverse stakeholders.   

 Directeuren en schoolteams vergroten hun inzicht en besturingsvaardigheden om de 
doelstellingen en ambities waar te maken, de administratieve werkdruk terug te dringen zonder 
dat dit ten koste gaat van transparantie en deugdelijke rapportage. 

  

Huisvesting  

De fysieke entourage van de scholen hebben grote invloed op het leer- en werkklimaat en op de 
uiterlijke attractiviteit van de school. Op dit terrein heeft VCOG een eigen verantwoordelijkheid, 
maar is zij ook mede afhankelijk van de samenwerking met de Gemeente Groningen. Het beleid is er 
opgericht om in de komende jaren gezamenlijk met de Gemeente Groningen de huisvesting in 
kwaliteit en duurzaamheid te versterken. 

 Verken de mogelijkheden voor nieuwe locaties door aan tafel te zitten bij het periodiek 
gemeentelijk overleg hierover.  

 Ontwikkel het strategisch huisvestingplan voor VCOG.   

 Verken de mogelijkheden voor verduurzamen van huisvesting met als doel energieneutraal 
te worden.  

  

Inkoop en samenwerking    

Het is ons streven dat een zo’n groot mogelijk deel van ons financieel vermogen wordt ingezet voor 
het onderwijs. Dat maakt doelmatig en kostenbewust werken van groot belang. Daar draagt ook 
verstandig inkoopbeleid aan bij. In dit kader zien we vooral mogelijkheden door intensivering van 
bovenschoolse interne samenwerking en samenwerking met externe partners. 

 Het verder uitbouwen van de samenwerking met de CSG en SCSOG.  
 Het ontwikkelen van een centraal inkoopbeleid.  

  

Ondersteunende diensten 

De ondersteunende diensten binnen VCOG zowel binnen de school als vanuit het VCOG-kantoor 
leveren een belangrijke bijdrage aan productief en plezierig werken van leerkrachten en leren van 
leerlingen. In dit kader stellen we ons de volgende doelen: 

 Breng de eigen ondersteunende processen (BIG 4?) verder op orde. 

 Maak duidelijke en transparante procedures voor activiteiten binnen VCOG. 

 Bekijk of decentrale en centrale taken optimaal belegd zijn en of dat dat efficiënter 
georganiseerd kan worden.  

 Streef ernaar door slimmere processen en automatisering de administratieve en rapportage 
lastendruk te verminderen. 
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6.4 Strategie executie 
 

Van strategisch vierjaren plan naar jaarplannen. 

Het strategisch plan is voor VCOG het raamwerk voor haar activiteiten in de komende beleidsperiode 
van 2018 tot en met 2021. Na vaststelling van het plan zal het door bestuurder en management 
worden uitgevoerd. Dat gebeurt binnen VCOG via jaarplannen en schoolplannen.  
 

Toewijzing strategische opgaven aan de bestuurlijke organisatie  

Uitgangspunt voor de uitvoering van de strategie is zo veel als mogelijk gebruik te maken van de 
bestaande bestuurlijke organisatie. In 2017 heeft de bestuurder in overleg met het 
managementteam de bestuurlijke werkwijze binnen VCOG versterkt, deze werkt als volgt: 

 Het managementteam richt zich op de besturing van de dagelijkse en tactische operatie.  

 Het managementteam en de bestuurder werken het beleid en de strategie uit. Na overleg besluit 
de bestuurder en legt daarover verantwoording af aan de Raad van Toezicht. 

 De bestuurder en het managementteam hebben een strategische portefeuille ingericht, waarin 
gewerkt wordt aan de uitwerking van strategische doelen en verbetering van de operatie.  

 De indeling van de strategische portefeuille is gelijk aan die van de domeinen: Onderwijs & 
Kwaliteit, Identiteit, Innovatie en ICT, HR, Communicatie & PR en Bedrijfsvoering. 

 Elke portefeuille kent een portefeuille team waarin medewerkers uit de school- en 
bureauorganisatie in participeren. 

 De voorzitters van de portefeuilles komen samen in de regiegroep, die gezamenlijk portefeuille 
overstijgende zaken afstemmen en de voortgang bevorderen en bewaken. 

 De bestuurder zal de belangrijkste strategische opgaven in overleg toewijzen aan de 
desbetreffende portefeuillehouder voor verdere uitvoering.  

 De bestuurder zal in samenspraak met het managementteam en de portefeuillehouder per 
strategisch doel de doelstellingen, werkmethodiek, werkvorm en tijdplanning uitwerken.  

 

Maatwerk aanpak per strategisch thema. 

Wanneer de strategische doelstellingen omvangrijk en fors zijn, zoals bijvoorbeeld bij de uitwerking 
van het VCOG-profiel (keurmerk), zal dit niet meer alleen kunnen gebeuren binnen de bestaande 
structurele bestuurlijke werkvormen. In samenspraak met de portefeuillehouder wordt per 
strategisch doel de gewenste uitkomsten, een werkmethodiek, werkvorm en tijdplanning 
afgesproken. In dit geval zal er flexibel gebruik worden gemaakt van de volgende opties, waarin 
steeds een eigenaar en kartrekker wordt benoemd: 

 Opgaven en projecten worden toegewezen aan een functionaris voor verdere uitwerking. 

 De opdracht wordt toegewezen aan 2 of 3 medewerkers (duo of triade). 

 Een werkgroep zal de opdracht uitwerken.  
In alle drie gevallen zal er zo veel als mogelijk gebruik gemaakt worden van bestaande werkvormen 
en overleggen om te voorkomen dat de werkdruk onnodig wordt vergroot.  
 

Organisatie-ontwikkeling en een lerende organisatie zijn. 

VCOG heeft als werkgemeenschap een vitale en gezonde uitgangspositie. We zijn ons bewust dat de 
toekomst van ons verlangt dat we onszelf voortdurend blijven ontwikkelen en heruitvinden. Dat zal 
ook gedurende de uitvoering van de strategie het geval zijn. We zien de uitvoering van deze 
strategische activiteiten naast de inhoudelijke opgave dan ook als een kans voor ontwikkeling van 
medewerkers, teams en organisatie. De strategie-executie is in feite een gezamenlijk leertraject en 
ontdekkingsreis. De bestuurder en het managementteam zijn zich daarvan bewust. Waar dat nodig 
is, worden de uitvoeringsactiviteiten ook extra begeleid en ondersteund.   
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Follow-up  

In regulier managementteamoverleg en periodieke managementteamsessies volgen we de voortgang 
van onze strategie-executie en stellen we ons beleid bij wanneer dit nodig is. Na 2 jaar lassen we heel 
bewust een tussentijdse evaluatie in om te bezien of we op koers liggen en of voortschrijdend inzicht 
aanpassing van strategisch beleid nodig is. 
 

Strategische kengetallen 

In de jaarplannen zullen strategische kengetallen worden opgenomen gekoppeld aan de realisatie 

van de hoofddoelen en 8 strategische speerpunten en zal over de realisatie daarvan worden 

gerapporteerd. 

 
 
 

Bijlagen 

 
In de bijlagen zijn drie documenten opgenomen.  
 
Het eerste document bevat een verkenning van wat management, bestuur en staf van elkaar 
verwachten. Na aanstelling van de bestuurder en een moeizame periode die daaraan voorafging, was 
de behoefte groot om beter zicht te krijgen op wat zij van elkaar verwachten als vertrekpunt voor de 
onderlinge samenwerking.  
 
De tweede bijlage bevat de uitgebreidere versie van het verslag van de drie Visie avonden die 
management en bestuur hebben georganiseerd met ouders, leraren en vertegenwoordigers van 
medezeggenschapraden en de Raad van Toezicht.  
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Bijlage 1 Verwachtingen over rollen binnen VCOG 
 

Hoe kijken we naar ieders rol en wat hebben we van elkaar nodig als het gaat om samen optimaal de 

visie gaan realiseren? Vooral de relatie tussen directeuren (decentraal) enerzijds en de bestuurder en 

staf (centraal) anderzijds bespreken we. Dat levert de volgende behoeften over en weer op. 

Wat verwachten we van de bestuurder en staf 
 (Ontzorgen vanuit) expertise (2x) 
 Krachtig leiderschap en richting geven (gesprek over integrale verantwoordelijkheid en het 

gebruik maken van elkaars krachten). 
 Duidelijk helder beleid (steeds de koppeling maken met strategische doelen) 
 Organisatiebeleid met heldere rollen, TBV’s voor alle rollen in de organisatie (2x). 

 
Wat verwachten we van de directeuren? 

 Helder benoemen wat zij van staf en bestuurder nodig hebben. 

 Hun beslommeringen delen met de staf. 

 Dat zij staf en bestuurder en collegae ervaren als 1 team. 

 Actief lid van de gehele vereniging  

 Zij weten de uitgangspunten van het bestuursplan te vertalen naar de school-en 

onderwijsontwikkelingen van de scholen in relatie met de wijk en de verschillende 

samenwerkingspartners 

 Zij laten krachtig integraal onderwijskundig leiderschap zien op het gebied van school- en 

onderwijsontwikkelingen, professionalisering van het team, personeelsbeleid en 

bedrijfsvoering van de school gekoppeld aan het school-en jaarplan en leggen hierover 

verantwoording af naar de bestuurder. 

 Zij ontwikkelen binnen de verschillende portefeuillegroepen in samenwerking met de 

stafleden beleid gekoppeld aan o.a. de uitgangspunten van het strategisch beleid en vertalen 

dit naar de teams op de scholen. 

 Zij maken gebruik van de expertise van de stafleden om effectief te kunnen sturen op beleid 

en managementinformatie (o.a. financiële uitputting, verzuimcijfers) en krijgen hiervoor 

tijdig de informatie aangeleverd. 

 Zij opereren tactvol en strategisch in het belang van de organisatie, waarbij er ten alle tijden 

een verbinding is tussen schoolbelang en VCOG-belang.  

 

In essentie constateren we dat dit over en weer realistische verwachtingen zijn. Hoe hieraan samen te 

werken vraagt ook een gedeelde kijk op wat besturen, leiden en managen is en op de essenties van 

leiderschap. Dat gesprek heeft voorheen in beperkte en onvoldoende mate plaats gevonden.  

Er zijn nu dan ook geen structurele spanningen meer aanwezig op de rolverdelingen, zoals die binnen 

de bestuurlijke organisatie van VCOG wordt gehanteerd. 

We constateren dat het thema samenwerking en leiderschap in de komende jaren in een conferentie 

als deze nadere bespreking en uitwerking behoeft. Daarin is er dan gerichte ruimte om samen vast te 

stellen welke visie ne praktijk op leiderschap en samenwerking gewenst is binnen VCOG en hoe dit 

optimaal is vorm te geven binnen VCOG.  
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Bijlage 2  Samenvatting visie leerlingen, ouders en medewerkers 
 
De leerling, het kind. 
In de ideale school staat het belang van het kind altijd op de eerste plaats. Deze uitspraak werd in heel 
veel groepen gemaakt en op de flip-overs toegelicht.  
 
Bij alles wat het kind heeft te leren, moeten en mogen kinderen vooral kind kunnen zijn Een gelukkige 
en veilige schooltijd staat voorop. De ideale school beschikt over ruime, groene kleinschalige 
schoolpleinen. De schooltijd moet het kind een stevig fundament aan basisvaardigheden meegeven, 
zoals leren denken, lezen en schrijven naast een breed aanbod van ontplooiingsmogelijkheden. Er 
wordt op school ruimvoldoende gesport, geleerd wat gezond leven is en speels geleerd. Tijdens deze 
goede schooltijd gaat het om tenminste drie belangrijke toekomst gerichte doelen. 
 
Het eerste doel is zelfredzaamheid, door bijvoorbeeld het opdoen van relevante vaardigheden die 
passen bij deze 21e eeuw. Genoemd worden: onderzoeksvaardigheden, leervaardigheden (leren te 
leren), mediawijsheid, Engelse taal, ICT en informatie-vaardigheden om bijvoorbeeld informatie op 
waarde te kunnen schatten. Ouders en leraren onderkennen in de volle breedte dat deze zelfred-
zaamheid in de snel veranderende samenleving om andere vaardigheden en talenten vraagt dan die 
ouders en leraren in de 20e eeuw zelf hebben meegekregen. 
 
Het tweede doel is het bieden van gelijke kansen aan alle kinderen om zich als mens in de breedte en 
diepte te kunnen ontplooien. Dat gebeurt door op school de eigen talenten te ontdekken en te 
ontwikkelen in een leerproces en tempo dat past bij het kind. Het kind leert verantwoordelijkheid en 
eigenaarschap te ontwikkelen voor het eigen ontwikkel- en leerproces.  
Ouders vinden het belangrijk dat het gaat om alle integrale aspecten van het mens zijn; hoofd, hart en 
handen. Zij vinden het van belang dat levensvaardigheden worden ontwikkeld, zoals zelfbewustzijn, 
jezelf (authenticiteit) durven zijn, kunnen omgaan met stress, met digitalisering als middel zonder 
daaraan verslaafd te raken. Bij talentontwikkeling worden regelmatig drie aspecten genoemd, te 
weten; (zelf)expressie, (fysieke) beweging en creativiteit. Talent-ontwikkeling heeft niet alleen 
betrekking op de kennis- en intellectuele interessevelden, maar ook op cultuur, natuur en sport. 
 
Ten derde leert het kind levensvaardigheden. Op de ideale school is er veel aandacht voor drie 
dimensies daarvan, te weten;  sociaal emotionele vaardigheden, samenleving gerichte 
levensvaardigheden en op gezondheid gerichte levenshouding. Het kind leert sociaal emotionele 
vaardigheden die belangrijk zijn voor geluk, gezondheid en zingeving. Leven, leren en werken doe je 
immers niet alleen, maar met elkaar samen. Het kind leert om te gaan met anderen en met de wereld 
om zich heen, ‘wereldwijd’ te denken en lokaal te leven. Liefde, ondernemerschap, zorgzaam omgaan 
met de schepping zijn wezenlijke op de samenleving gerichte levensvaardigheden. In dit kader leert 
het kind zelfbewust de eigen cultuur en identiteit te waarderen en tegelijk respect te ontwikkelen voor 
andere culturen. Praktisch ontwikkelt het kind interculturele empathie, -flexibiliteit en culturele 
vaardigheden.  
 
De levensverwachting van het kind dat in 2025 naar school gaat zal vermoedelijk tussen de 8- en 90 
liggen. Ieder mens dient steeds langer zelfredzaam te zijn. Het kind leert ook op school wat een 
gezonde levensstijl is, zoals voldoende beweging en gezonde eetpatronen en wordt voorbereid op een 
langer leven. Bewegingsarmoede wordt bestreden.  
 
Bij alle drie dimensies gaat het erom dat ieder kind een gezonde levenshouding weet te ontwikkelen 
t.o.v. zichzelf (zelfvertrouwen), de medemens, de aarde (duurzaamheid en rentmeesterschap) alle 
bronnen van het leven. Binnen de ideale VCOG-school leert het kind op eigentijdse wijze die 
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levenshouding te ontwikkelen, gevoed, beleefd, onderscheidend en herkend vanuit haar christelijke 
identiteit.  
 
De onderwijskundige beweging 
Ouders en leraren zijn zich bewust dat op de ideale school in 2025 het ideale onderwijs veel meer rond 
het individuele kind en het eigen leerpad zal zijn georganiseerd. Het bij de 21e eeuw passende 
curriculum is in 2025 al enkele jaren een feit. Het is veel meer gebouwd rond om het doel kinderen te 
leren ‘leren’, zodat zij zich blijvend kunnen ontwikkelen in een steeds sneller veranderende wereld. 
Techniek, ICT, bewegingsleer, cultuur, natuur en sport zijn belangrijkere vakken dan nu en er wordt 
meer bewogen.  
Het curriculum past zich ook sneller aan op thema’s die in de samenleving opkomen. Digitale middelen 
maken het onderwijs minder statisch en klassikaal.  
Er zullen nog steeds gezamenlijke leeractiviteiten plaats vinden in een ‘stamgroep’, waartoe elk kind 
behoort en dat het kind een gevoel van verbondenheid geeft, maar veel meer dan nu zal er ook 
individueel en in duo’s of trio’s worden geleerd.  
In het leerproces staat het aanleren van vaardigheden steeds centraler om bijvoorbeeld kennis te 
kunnen verwerven dan het sec veel weten en kennen zoals dat in het oude schoolcurriculum was. In 
het leerproces worden praktische vaardigheden aangeleerd. Ouders wijzen op zaken zoals: het kunnen 
omgaan met stress en pesten, het huiswerk kunnen maken, keuzes kunnen maken, concentratie en 
spanningsboog ontwikkelen in een tijd van digitale verleidingen en creativiteit aanleren.  
In dit leerproces is in lijn met de individuele leerlijn meer aandacht voor de vragen die bij het kind leven 
en wordt het kind meer initiatief aangeleerd, dan in het oude klassikale leerproces, waarin het tempo 
en initiatief vooral bij de leraar lag.  
In 2025 zorgt de ideale school voor doorlopende leerlijnen van 0 tot 18 jaar, zodat kinderen niet te 
vroeg gedwongen worden keuzes te maken, die leiden tot eenzijdige talentontwikkeling. De overgang 
van het ene naar het andere schooltype gebeurd flexibeler. Er zijn bijvoorbeeld per half jaar 
uitstroommomenten. 
Kinderopvang en passend onderwijs zijn in 2025 veel meer in lijn gebracht met het onderwijs en beter 
op elkaar afgestemd, zonder de eigenheid van primair onderwijs of kindopvang geweld aan te doen en 
zaken onnodig complex te hebben gemaakt. Er wordt goed samengewerkt met speciale 
onderwijsinstellingen, die de kinderen zo veel als mogelijk aanvullend passend onderwijs leveren op 
de schoollocatie of kinderen worden daarvoor naar hen doorverwezen.   
 
De leraren 
Bij de ideale VCOG-leerkracht staat in het hart de leerling op 1 en heeft deze ten eerste oog voor het 
welzijn van het kind. De leerkracht is meer een leercoach aan het worden en zal naast een zekere 
breedte zich ook meer richten op een eigen specialisme en dat in meer dan alleen de eigen 
locatieschool inzetten. De leerkrachten zijn gelukkige, nieuwsgierige en creatieve leraren, die ook zelf 
voortdurend in ontwikkeling blijven en vooral denken in mogelijkheden.  
Dat wordt ondersteund door het aantrekkelijke en vernieuwende VCOG-personeelsbeleid. Leraren zijn 
beter in staat binnen VCOG een loopbaantraject te doorlopen door goed mobiliteitsbeleid, 
opleidingsbeleid en loopbaanbeleid.  
Kleinere leergroepen zijn in 2025 een feit en de werkdruk is op aanvaardbaar niveau gekomen. Leraren 
krijgen van de overheid, de schoolleiding en de ouders het vertrouwen en kunnen meer van hun tijd 
besteden aan het leerproces en minder aan toetsen. Zij behoeven zich minder tussentijds te 
verantwoorden. Leraren zijn vaardig in het omgaan met ouders.  
 
Ouders 
Ouders zijn door de school veel meer ontdekt als educatieve partners; een bron van wijsheid, kennis, 
kunde en middelen. Zij worden betrokken bij vakken als ICT, techniek maar ook cultuur en sport. 
Ouders hebben zich ontwikkeld tot educatieve partners en iedere ouder draagt minimaal op één 
onderwerp bij aan de school. Zij brengen veel vaker hun kennis en kunde in het leerproces van de 
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kinderen in. Bedrijven en ‘werken’ wordt zo de school binnen gebracht of de school wordt het bedrijf 
binnen gehaald. Een goed werkende talentenbank speelt een cruciale rol in het kunnen benutten van 
de competenties van ouders. Ouders staan in 2025 dichter bij het leerproces en de school van hun 
kinderen en het verrijkt hen ook zelf. Het leerproces vindt dan ook in grotere mate dan nu het geval is 
plaats buiten de muren van de school in bijvoorbeeld excursies bij bedrijven, waarin ouders werkzaam 
zijn. Er wordt in 2025 bijvoorbeeld 20% van de tijd lesgegeven buiten de school muren. 
 
De ideale VCOG school. 
In 2025 is in de ideale VCOG-school de ‘Goudendriehoek’ van goede samenwerking tussen school, 
ouder en kind dan ook een levend begrip geworden. Iedere school heeft het onderwijs nadrukkelijk 
verbeterd en in het eigen profiel specialismen aangebracht, waarmee zij zich weet te onderscheiden.  
Deze ideale school heeft ook een hechte band ontwikkeld met de wijk waarin zij staat en is ingespeeld 
op wat er in de wijk leeft. De lokale school heeft binnen VCOG het primaat op wijkgerichtheid, zijn 
eigen kleur en is bijzonder. De school profileert zich in de wijk en buurten door vanuit de school 
speciale activiteiten in de buurt ondernomen, Zo leren de kinderen wat burgerschap praktisch 
betekent.  Begrippen als rentmeesterschap en duurzaamheid krijgen vanuit de (christelijke) identiteit 
van de school inhoud. Vanuit een vreedzame school krijgt zo maatschappelijke vorming in een steeds 
complexere wereld inhoud. 
Scholen binnen VCOG verschillen, maar zijn wel herkenbaar als een VCOG- school. Ieder school haalt 
met vlag en wimpel de eisen die een VCOG-keurmerk stelt. Elke school heeft de wil en de ambitie om 
uit te blinken in de wijk, door uit te blinken als school en als team. Tijdig speelt de school in op 
ontwikkelingen als dalend of groeiende leerlingenaantallen in samenhang met het VCOG-beleid.  
 
De fysieke rijke leeromgeving en het schoolgebouw 
In 2025 hebben al deze ontwikkelingen ook zijn uitwerking niet gemist in de opzet en inrichting van de 
scholen, binnen en ook buiten. De nieuwe scholen zijn ingericht op flexibel gebruik van ruimten en 
leermiddelen. Storende vast wanden zijn vervangen voor openschuivende panelen. Stoelen en tafels 
zijn flexibeler aan te passen aan staan of zitten, aan individueel werk of groepswerk. De ruimten zijn 
lichter, ruim, warm en ventilerend en voldoen aan duurzame eisen.  
De nieuwe scholen verbruiken geen energie, maar leveren energie op. De oudere scholen zijn vergaand 
onderweg in een transitieproces, en voor 80% aangepast aan de eisen van 2025. Kinderopvang vindt 
plaats in geschikte ruimten, die daarvoor waar dat nodig is ook echt zijn aangepast. De scholen 
beschikken over goed geïntegreerd ICT-beleid en middelen, waardoor er een rijkere leeromgeving is 
ontstaan. 
Scholen hebben multifunctionele ruimten, waar leerkrachten, ouders etc. kunnen werken en studeren. 
Zij hebben flexibele werkplekken met een koffie-corner etc. om naast werken elkaar ook te kunnen 
ontmoeten. Deze ruimten worden mogelijk ingezet in samenwerking met bedrijven en of 
buurtorganisaties.  
 
De ideale VCOG-groep en gemeenschap in 2025 
De ouders en leraren delen op alle drie avonden in grote lijnen het geschetste toekomstideaal. Zij zijn 
zich zeer bewust van de belangrijke rol die de VCOG-groep als vertegenwoordiger van de gehele VCOG-
gemeenschap heeft. Daarin maken zij onderscheid in wat op schoolniveau en bovenschools op VCOG-
niveau de opgaven zijn.  
 
Zichtbaarheid en positionering 
Op VCOG-groepsniveau dagen zij de VCOG uit om met dit inspirerende ideaalbeeld in hun woorden 
‘uit de comfortzone te komen’ en ‘lef te tonen’.  
In meerderheid geeft men aan dat VCOG de laatste jaren te onzichtbaar is geweest. Zij komen met de 
volgende praktische tips: 

 Wees onze ogen en oren in Groningen en onderwijsland en spot waar kansen en 
mogelijkheden liggen en benut deze. 
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 Zorg als staf en bestuurder goed geïnformeerd te zijn over wat er speelt op de scholen door 
daar regelmatig en periodiek op bezoek te gaan. 

 Informeer de scholen en de ouders over wat er speelt op VCOG-niveau en in het 
onderwijsveld onder andere door de uitgifte van een VCOG nieuwsbrief. 

 Promoot wat er op de scholen gebeurd door het oprichten van een Facebookaccount. 
 Wees meer marktgericht en streef er naar dat elke wijk zijn eigen VCOG-school heeft.  
 Vergeet de nieuwe wijken niet. Zorg er voor dat VCOG ook daar met scholen aanwezig is.  
 Schep voor de scholen kaders en maak helder wat de scholen aan positionering moeten 

doen, wat ze zelf extra kunnen doen en wat op VCOG-niveau zal worden gedaan.  
 Activeer de scholen hun verantwoordelijkheid in de wijk te op te pakken en inhoud te geven. 
 Organiseer op VCOG-niveau avonden voor ouders en leraren over belangrijke thema’s zoals 

opvoeding, onderwijsvernieuwing, digitalisering en het effect op kinderen etc. 
 Zorg voor zichtbaarheid van VCOG en het keurmerk door een VCOG bord op de deur. 

Daarmee positioneer je iedere VCOG-school met een sterker kwaliteitsprofiel in de wijk. 
 
Richting geven in het (onderwijs)beleid 
De ouders en leraren vinden dat VCOG de afgelopen jaren minder zichtbaar was en zich in Groningen 
minder wist te profileren. Men weet dat dit niet los te zien valt van de interim bestuursperiode. Nu 
wordt de wens uitgesproken dat het VCOG bestuur en de staf wel het initiatief pakken samen met de 
directeuren en voorop gaan in het richting geven aan het (onderwijs)beleid en de toekomst van alle 
VCOG scholen. De volgende tips worden gegeven: 

 Wees ondernemend en durf te kiezen om te kunnen excelleren en VCOG te onderscheiden.  
 Help het komende nieuwe curriculum te implementeren vanuit een eigen visie op onderwijs 

in lijn met onze identiteit, C.3.0. 
 Geef richting aan het nieuwe inspectiebeleid en zorg voor dé-bureaucratisering. 
 Werk een VCOG keurmerk uit, waarin verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de 

organisatie gelegd worden zonder verlies aan professionaliteit en gezamenlijkheid.  
 Zorg dat in het VCOG keurmerk cultuur, sport en natuur ook hun plek krijgen. 
 Zorg voor koppeling tussen het keurmerk en de christelijke identiteit als belangrijke bron van 

inspiratie. Doe dat op eigentijdse manier met gevoel voor de lokale context. 
 Zorg dat de identiteit beleefd wordt als extra onderscheidend. Identiteit maakt het verschil 

in houding en gedrag, taalgebruik, zingeving en naastenliefde. 
 
Verbinden en vervolgens moderniseren 
Om het geschetste ideaalbeeld te kunnen realiseren zal VCOG moeten beschikken over 
vernieuwingskracht en investeringsruimte en geld moeten worden ingezet. Hierover worden 
verschillende tips gegeven om zo (bovenschoolse) belemmeringen weg te kunnen nemen: 

 Durf te innoveren en daarvoor te investeren.  
 Inspireer leraren en ouders in VCOG en win aan extra kracht door ouders te betrekken.  
 Investeer in de ouders met ouderparticipatie, die als achterban beschikken over belangrijke 

invloed en middelen in bedrijven, organisatie en netwerken. Regel zo ook extra geld. 
 Ga nadrukkelijk binnen VCOG samen efficiënter inkopen, betrek daar ook de overige 

(christelijke) schoolverbanden bij, zoals SSCOG en CSG. 
 Investeer in de samenwerking met de PABO’s en onderzoeksinstellingen zoals de RUG. 
 Investeer in de gebouwen of zorg dat daar geïnvesteerd gaat worden. Onze gebouwen zijn 

onze visitekaartjes. Heb daarbij aandacht voor duurzaamheid en energie-neutraliteit. 
 Investeer ook in ICT infrastructuur en zet het intranet in als bron voor kennisdeling. 
 Leg een kennis- en talentenbank aan, waarin zo wel de competenties en mogelijkheden van 

leraren als ook ouders in beeld worden gebracht.  
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Besturing en werkgeverschap; personeel- en opleidings- en loopbaanbeleid. 
Ouders en leraren benadrukken op meerdere fronten de rol en taak van het bestuur en de vereniging 
als eindverantwoordelijke en werkgever. De suggesties en tips zijn: 

 Bewaak de balans tussen ‘Samen zijn we VCOG – Ieder geeft VCOG op zijn plek inhoud’. 
 Faciliteer en activeer de samenwerking en bewaak het solidariteitsprincipe en de 

gezamenlijke verantwoordelijkheid tussen de scholen.  
 Zorg tussen de scholen voor veel betere continue kennisdeling. Laat bijvoorbeeld scholen op 

een VCOG dag aan elkaar hun jaarplannen presenteren. 
 Schep binnen de gehele VCOG een lerende cultuur. Start in dit kader de VCOG Academie en 

investeer in talentontwikkeling en opleidingsbeleid. 
 Geef talentontwikkeling vorm in ateliers en workshops en betrek ook ouders daarbij, 

wanneer zij een goede input kunnen leveren. Doe de kennisontwikkeling dus in 
samenwerking met de samenleving. 

 Spreek vertrouwen uit in het personeel. Bewijs dat vertrouwen en het gevoel van 
eigenaarschap door hen te betrekken bij de uitwerking van het beleid.  

 Verbeter het personeelsbeleid. Zorg voor voldoende personeel in de invalpool en behoud de 
goede leerkrachten. 

 Versterk mobiliteit en voer een actief strategisch personeelsbeleid en -planning. 
 
Identiteit 
Op alle avonden is dit onderwerp aan de orde geweest. Daarover worden de volgende 
constateringen gedaan: 

 Bij een ruime meerderheid wordt de christelijke identiteit beleefd en gezien als bron van 
inspiratie en kracht.  

 De christelijke levensbeschouwing wordt als ondersteunend en mobiliserend beleefd voor 
persoonlijk maar ook intermenselijk gedrag, voor het waarde hechten aan zinvol bestaan en 
het goed omgaan met de leefbaarheid en duurzaamheid op aarde vanuit rentmeesterschap. 

 Er is breed besef dat door secularisatie enerzijds en het ontstaan van een multiculturele 
samenleving en dito andere levensbeschouwingen anderzijds de onbekendheid met de 
christelijke levensbeschouwing toeneemt.  

 De behoefte aan zingeving is echter ondanks de secularisatie toegenomen. Er is dus wel 
degelijk behoefte aan levensbeschouwelijk zingevend onderwijs vanuit christelijke identiteit.  

 De wijze waarop de identiteit in het onderwijs aan bod komt dient wel rekening te houden 
met de benoemde culturele ontwikkelingen. Het moet aantrekkelijk en eigentijds zijn, zonder 
afbreuk te doen aan de identiteit.  

 Hoe dit het beste kan gebeuren kan per wijk verschillen, gelet op de culturele en 
levensbeschouwelijke achtergrond van de ouders en opvoeders. De VCOG heeft een 
belangrijke rol te vervullen in hoe dit te doen, richting en kaders mee te geven. 
 

Afgeleid van de dromen over de ideale school en de ideale VCOG van ouders, leraren, directeuren, 

leden van de Raad van Toezicht en de bestuurder zijn de VCOG visie en VCOG missie geformuleerd 

voor de komende jaren. 
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