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Voorwoord
Voor u ligt het strategisch beleidsplan 2022-2025 van VCOG. Dit plan is een vervolg op het vorige
beleidsplan, dat we vanaf 2018 hebben uitgevoerd. Een plan waarbij we mochten dromen over
hoe onze scholen er in 2025 uitzien. We zijn dus halverwege onze dromen, die onderweg ruw
werden verstoord door de coronapandemie.
Toch hebben we, zo blijkt uit onze evaluatie, in de afgelopen vier jaar met iedereen die daaraan
heeft gewerkt, veel bereikt! De komende periode valt er nog veel te verbeteren. We hebben
daartoe een aantal nieuwe thema’s gekozen, die we met z’n allen belangrijk vinden. We
presenteren u deze in dit beleidsplan ‘Het ideale kindcentrum 2025, strategisch beleid VCOG’. De
nieuwe thema’s geven verbeterd zicht op de horizon. Reden genoeg dus om daarmee aan de slag
te gaan en de koers bij te sturen.
Een aantal grote wijzigingen ten opzichte van het vorige beleidsplan valt op. We praten minder
over scholen en meer over kindcentra. Ook maken we een verdiepingsslag als we het hebben
over ‘het kind centraal stellen’. We spelen hier organisatorisch op in, maar ook op het niveau van
het kind en de medewerker. Talentontwikkeling staat hoog in ons vaandel en zal een belangrijke
rol gaan spelen in de aansluiting op de vraag vanuit de arbeidsmarkt.
Ons streven was om een update te maken van ons vorige plan. Al werkende met elkaar en met
de energie die vrijkwam op twee inspiratieavonden, hebben we ons werk opnieuw doordacht.
Dat deed het meest recht aan de inbreng van de vele nieuwe medewerkers die onze organisatie
sinds 2017 zijn komen versterken, en die minder bekend waren met het oude plan.
Zo ligt er nu toch weer een volwaardig en actueel plan. We hebben er met lef en liefde aan
gewerkt, samen met al onze stakeholders en alle geledingen uit de organisatie. Met dit plan als
vertrekpunt kan VCOG met vertrouwen gaan werken aan de realisatie van haar visie en missie
'Ontwikkeling met lef en liefde'.

Albert Velthuis
Interim-bestuurder VCOG Onderwijs en Opvang
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1

Inleiding

In 2017 heeft VCOG beleid ontwikkeld voor de periode 2018-2025, met als ambitie het realiseren
van ‘de ideale school in 2025’. Alle geledingen van VCOG hebben daar destijds aan bijgedragen,
onder andere in drie visieavonden met medewerkers, kinderen, ouders, stafleden, directeuren,
bestuurder en de Raad van Toezicht. In 2021 zat de eerste beleidsperiode van vier jaar erop.
Volgens afspraak hebben we onze vorderingen geëvalueerd en op basis daarvan het beleid voor
de komende vier jaar bijgesteld. In dit rapport treft u de uitkomsten van dit proces aan, met als
resultaat een nieuw beleidsplan voor de periode 2022-2025.

1.1

Opzet beleidstraject 2021

In het voorjaar van 2021 is ervoor gekozen dit beleidsproces in vier fasen in te richten:
1. Evaluatie 2018-2021 en vooruitblik 2022-2025 per kindcentrum in de schoolteams.
2. Evaluatie en vooruitblik met alle betrokkenen in twee VCOG-visieavonden.
3. Evaluatie en uitwerking van het beleid met directeuren, teamleiders, staf en bestuurder.
4. Besluitvorming bij bestuurder en Raad van Toezicht.
In lijn met de gedachte achter het principe van de ‘omgekeerde piramide’, namelijk dat beleid
bedoeld is om de juiste werkcondities te scheppen voor medewerkers en kinderen, hebben we
ervoor gekozen om het beleidsproces te starten met evaluaties in de teams van onze kindcentra
en het ophalen van hun visie voor de komende periode. Aansluitend hebben ook de directeuren
en de bestuurder ieder individueel de periode 2018-2022 geëvalueerd en hun ambities voor de
komende vier jaar geformuleerd. Dit heeft geleid tot een lijst met belangrijkste onderwerpen voor
de komende vier jaar, die als ‘oogst’ is ingebracht op twee visieavonden, met als doel gezamenlijk
de ambities voor 2022–2025 te verkennen. Aan deze visieavonden hebben ongeveer tachtig VCOGvertegenwoordigers deelgenomen. Zij waren afkomstig uit alle geledingen: schoolteams, integrale
kindcentra (IKC’s), ouders, leden van de Raad van Toezicht, directeuren, medewerkers uit de
staforganisatie van VCOG en de bestuurder. Op de visieavonden heeft de VCOG-bestuurder de
deelnemers een overzicht gegeven van de vorderingen, de ontwikkelingen en de acties in de
periode 2018-2021. Daarnaast heeft hij de ontwikkelingen geschetst die voor 2022-2025 van
belang zullen zijn, en de lijst met belangrijkste onderwerpen gepresenteerd. Voor de visieavonden
zijn ook twee films gemaakt met bijdragen van de VCOG-directeur IKC en de wethouder
Onderwijszaken van de stad Groningen. Dit alles is besproken op de visieavonden. De deelnemers
hebben aangegeven wat zij per onderwerp belangrijk vinden. Tot slot hebben de directeuren,
6

Strategisch beleid VCOG

teamleiders en de bestuurder de uitkomsten uit de visieavonden verwerkt tot een samenhangend
beleid met concrete aanbevelingen voor de komende vier jaar. Dat is vervolgens met de Raad van
Toezicht besproken.

Leeswijzer
Het rapport bestaat uit de volgende onderdelen:
• Opzet van het beleidstraject in 2021 (hoofdstuk 1).
• Evaluatie van de periode 2018-2022 (hoofdstuk 2).
• Ontwikkelingen, kansen en bedreigingen tot aan 2025 (hoofdstuk 3).
• Het beleid voor de periode 2022-2025 (hoofdstuk 4).
Hoofdstuk 4 kan worden gelezen als samenvatting, voor wie snel tot de kern van het rapport wil
komen.
We hebben ervoor gekozen termen te gebruiken die zo goed mogelijk aansluiten bij de
ontwikkeling die VCOG doormaakt, namelijk van een schoolorganisatie gericht op uitsluitend
onderwijs met aanpalende opvang- en zorgfaciliteiten naar een organisatie van integrale
kindcentra (IKC’s). Dat maakt onze organisatie divers van aard. Door zoveel mogelijk termen te
gebruiken die van toepassing zijn op al onze activiteiten, willen we bevorderen dat alle
medewerkers zich herkennen in dit rapport en niet alleen een specifieke groep. We kennen nu
naast leerkrachten ook pedagogische medewerkers. Daarom spreken we in dit rapport over
‘medewerkers’, tenzij de desbetreffende tekst te maken heeft met een specifieke functie of rol van
de medewerker. We spreken ook bij voorkeur niet meer van ‘school’ maar van ‘kindcentrum’ of
‘locatie’, en niet meer alleen over ‘onderwijs’, maar vooral over ‘ontwikkeling’ van het kind. Of we
benoemen alle drie de hoofdactiviteiten ‘onderwijs, opvang en zorg’. Daar waar het alleen één van
deze drie betreft, gebruiken we voornamelijk het woord ‘school’ of ‘opvang’ etc. Zo spreken we in
dit rapport bij voorkeur ook niet meer over leerling maar over kind, tenzij het specifiek om het kind
als leerling gaat. Omdat het omvormingsproces van school naar IKC op de meeste locaties
recentelijk in gang is gezet, spreken medewerkers tijdens de evaluatiesessies soms nog van ‘school’
of ‘scholen’. Voor de herkenbaarheid van hun inbreng bij lezing van het rapport nu, zijn deze
begrippen soms gehandhaafd.
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2. Evaluatie 2017-2021
2.1

Ontwikkelingen 2018-2021

Het beleidsplan uit 2017 beschrijft de ontwikkelingen voor de periode 2018-2021. Sommige van
deze ontwikkelingen hebben zich sterker doorgezet dan voorzien, zoals bijvoorbeeld het
toenemend lerarentekort. Ook de coronapandemie was uiteraard niet te voorzien. Bovendien
heeft VCOG zelf een aantal extra ontwikkelingen in gang gezet. We lichten de ontwikkelingen die
grote impact hebben gehad, nader toe.
Onderwijs op afstand (corona)
De coronapandemie heeft een enorme impact gehad op het onderwijs-, opvang- en zorgproces en
heeft geleid tot zoveel mogelijk werken op afstand. Daardoor hebben sommige kinderen en
groepen leerachterstanden opgelopen. We hebben anderhalf jaar lang op de stand ‘overleven’
gestaan. Gelukkig hadden we onze ICT redelijk op orde en konden we daardoor onderwijs op
afstand verzorgen. Gedurende de pandemie is er nauwelijks ruimte geweest voor onderwijs- en
organisatievernieuwing. De beleidsperiode 2017–2021 die we nu evalueren gaat over de ongeveer
afgelopen vier en een half jaar. Maar in feite is er door de pandemie maar drie jaar beschikbaar
geweest voor vernieuwing.
Oplopende lerarentekorten
In 2017 dachten we dat we voldoende in de personeelsbehoefte zouden kunnen voorzien door
een invalpool op VCOG-niveau te ontwikkelen, de relaties met Pabo’ s te versterken en een ‘VCOG
Academie’ te starten. In werkelijkheid is in de sector de schaarste aan medewerkers toegenomen
en zijn we geconfronteerd met een groeiend verloop. Dat was en is een forse uitdaging. Voor
onze organisatie, en met name voor HR, betekent het een flinke extra werkbelasting. Zowel voor
het op orde houden van de bezetting bij tijdelijke ziekten, als ook voor het opnieuw tijdig invullen
van vacatures op directieniveau en in de teams. De tijd en energie die dat kostte, kon niet worden
gestoken in beleidsdoelen.
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Beleid gericht op doorgaande ontwikkellijn kinderen
In 2017 hebben we besloten een onafgebroken, doorlopende leerlijn van 0-18 jaar inzet te maken
van ons beleid. We voelen ons in de juistheid van deze keuze bevestigd: de afgelopen vier jaar is
er in het landelijk onderwijsveld veel aandacht geweest voor dit thema. VCOG heeft daarop
geanticipeerd langs vier lijnen:
• Het omarmen van de ontwikkeling van IKC ‘s.
• Het intensiveren van doorgaande leerlijnen.
• Het versterken van onze samenwerking met voortgezet en speciaal onderwijs.
• Het omvormen van onze eigen organisatiestructuur.
We lichten deze vier lijnen hieronder toe.
• Integrale kindcentra
Landelijk vindt de beweging plaats om kinderdagopvangvoorzieningen meer en meer op de
schoollocaties in te voegen. Dat maakt ‘gesleep met kinderen’ overbodig en de afstemming van
begeleiding en activiteiten tussen bso’s en scholen gemakkelijker. VCOG heeft besloten deze
ontwikkeling van scholen en opvanglocaties tot integrale kindcentra (IKC’s) te omarmen. Hiertoe
hebben we de stichting VCOG Kinderopvang opgericht. Inmiddels hebben we drie IKC’s en werken
we eraan om ook op onze andere schoollocaties IKC’s (in hybride vorm) te realiseren. Ons streven
is dat aan het eind van dit decennium al onze scholen integrale kindcentra zijn.
• Doorgaande leerlijnen
De afgelopen vier jaar hebben we ook veel aandacht besteed aan het verbeteren van doorgaande
leerlijnen in onze onderwijsprogramma’s van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs, zodat
kinderen die overgangen soepeler kunnen doorlopen. Een aantal ‘scholen’ heeft hierin belangrijke
slagen gemaakt.
• Samenwerking versterkt met voortgezet en speciaal onderwijs
In dit kader hebben we op diverse terreinen de relaties aangehaald met het voortgezet en speciaal
christelijk onderwijs en zijn we op verschillende terreinen intensiever gaan samenwerken. Een
vergaande fusie is overwogen, maar vooralsnog niet ingezet.
• VCOG: van vereniging naar stichting
Door bovengenoemde ontwikkelingen ontwikkelt VCOG zich van een schoolorganisatie tot een
integrale organisatie voor de ontwikkeling van het kind. Onder andere om die reden heeft VCOG
de organisatievorm gewijzigd van vereniging naar stichting. De VCOG bestaat uit een stichting
Onderwijs, een stichting Kinderopvang én een stichting waarin de beide "dochters" (onderwijs én
opvang) verbonden worden tot één geheel. En in deze stichting is toezicht en besturen van de
beide stichtingen geregeld. De overkoepelende "moeder" stichting draagt zorg voor alle
verbindingen, zodat de VCOG één organisatie is. Organisatorisch zijn we van een vereniging drie
stichtingen geworden: een bestuurs-, onderwijs- en opvangstichting.
Extra geld voor onderwijs
De afgelopen jaren is op landelijk politiek niveau het begrip gegroeid voor de krappe financiële
situatie waarin het onderwijs zich na jaren van bezuinigingen bevindt. De sector is steeds minder
aantrekkelijk geworden voor nieuwe toetreders tot de arbeidsmarkt. Dat heeft geleid tot
personeelskrapte, die ook de kinderopvang en zorg treft. Inmiddels komt er meer geld beschikbaar
voor het weer aantrekkelijk maken van de sector en voor het wegwerken van coronaachterstanden. Vooralsnog zal de krapte op de arbeidsmarkt, door gebrek aan medewerkers en
door pensionering, blijven bestaan. Daardoor zal het veel creativiteit vergen van VCOG om alle
formatieplaatsen te kunnen bemensen en om, indien nodig, de werkwijzen aan te passen.
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Professionalisering GMR en governance
De afgelopen vier jaar is het overleg met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
verbeterd. De komende tijd wordt een verdere professionaliseringsslag gemaakt. Het aantal leden
is recentelijk teruggebracht van vierentwintig naar twaalf. Dat komt de werkbaarheid en de
kwaliteit van het overleg tussen bestuur en GMR ten goede. Bovendien is de nieuwe governancecode (werkwijze) ingevoerd. Voor onderwijs en opvang is een code "goed bestuur" van toepassing.
Als lid van de VTOI-NVTK hanteren we deze codes.
Omgekeerde piramide in overlegstructuur en beleidsproces
VCOG wil in de beleids- en besluitvorming de visie van de werkvloer beter tot zijn recht laten
komen. Daarom zijn de overlegwijze en de overlegstructuren aangepast volgens het principe van
de ‘omgekeerde piramide’. Ook in dit beleidstraject hebben we dit principe toegepast. Eerst
hebben we in de teams van de kindcentra op locatieniveau de bereikte resultaten geëvalueerd en
vervolgens op de visieavonden met alle betrokkenen. Daarnaast zijn we gestart met extra
inspiratiebijeenkomsten voor directeuren, staf en teamleiders. Daarin worden belangrijke
onderwerpen in de gezamenlijke ontwikkelingslijn van VCOG besproken, hetgeen de
samenwerking versterkt.

2.2

Resultaten op VCOG-niveau

Onderwijsresultaten
Voor het eerst sinds tien jaar heeft VCOG geen kindcentra meer waarvan de onderwijsresultaten
beneden de maat zijn. Dat is een enorme prestatie. De basiskwaliteit is dus nu in alle ‘VCOGscholen’ op orde. Dit doel, dat we onszelf in 2017 hadden gesteld, hebben we met succes bereikt.
Verkort vierjaarlijks onderzoek (4 JO) Inspectie
Met trots melden we in lijn met deze goede onderwijsresultaten, dat VCOG in de afgelopen periode
ook vanuit de onderwijsinspectie geen herstelopdrachten opgelegd heeft gekregen. Dit geeft reden
tot tevredenheid en we zien met vertrouwen de resultaten van het uitgebreide Inspectieonderzoek
tegemoet.
Eerste IKC’s in de lucht
We hebben zelf de IKC-ontwikkeling ingezet. Daarmee hebben we belangrijke stappen gezet en
successen behaald op onze beleidsdoelen ‘de integrale school’ en ‘doorlopende leerlijnen van
0–14 jaar’. We hebben een IKC-VCOG-visie en een IKC-bedrijfsmodel ontwikkeld. Inmiddels werken
drie IKC’s in volledig eigen beheer. Op de overige locaties geven we de komende jaren IKC’s vorm
via samenwerking met externe partners. Tegen het einde van dit decennium zullen alle scholen
eigen IKC’s geworden zijn.
Verbeterde samenwerking en overlegstructuren
We hebben, onder andere in onze overlegstructuren, gewerkt aan systematische en verbeterde
kennisuitwisseling tussen de kindcentra binnen VCOG. Het directeurenoverleg, het
managementoverleg en de gezamenlijke inspiratiedagen zijn daarvan goede voorbeelden. In de
samenwerking binnen het MT zien we, na de moeizame periode van voor 2017, een positieve en
open onderlinge samenwerkingscultuur groeien. We beseffen steeds meer dat de afzonderlijke
kindcentra door krachtenbundeling (het verdelen van specialismen) en het delen van kennis
samen veel meer kunnen bereiken dan alleen. Zo hoeft niet iedereen steeds opnieuw het wiel uit
te vinden.
VCOG Academie; project Leren en Ontwikkelen
De manier waarop wij het project Leren en Ontwikkelen hebben vormgegeven, is een prachtig
voorbeeld van hoe we ook in de toekomst in VCOG-verband projectmatig kunnen samenwerken.
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Voor het uitbreken van de coronapandemie hebben we belangrijke stappen gezet in ons
opleidingsbeleid op het gebied van samen leren en ontwikkelen. Onder andere door het
organiseren van kennisuitwisseling tussen onze kindcentra en medewerkers. Helaas is dit door de
pandemie stil komen te liggen. Na corona willen we op deze positieve ervaringen verder
doorbouwen, onder andere door het verder ontwikkelen van een VCOG Academie voor onze
medewerkers. Dit zal bijdragen aan het binden, boeien en bloeien van medewerkers en aan goed
werkgeverschap. Dat zal ons imago op de krappe arbeidsmarkt positief beïnvloeden.
Politieke verhoudingen verbeterd (IHP, wethouder, ambtenaren)
De afgelopen vier jaar heeft VCOG, samen met het speciaal en voortgezet christelijk onderwijs,
gericht geïnvesteerd in samenwerking op politiek niveau in Groningen. Zo is er nu regulier
overleg met de wethouder Onderwijs, wat leidt tot meer voortgang bij nieuwe ontwikkelingen en
projecten, zoals het integraal huisvestingsplan (IHP).

2.3

Resultaten VCOG in (financiële) kengetallen

Als we de ontwikkeling van de kengetallen over de afgelopen beleidsperiode vergelijken met onze
prognoses voor de komende jaren, dan leert ons dit een aantal zaken. Hieronder sommen we die
op.

VCOG in cijfers

•

•

We zijn gegroeid van 11 naar 12 kindcentra in Groningen en hebben een betere stedelijke
dekking bereikt. Belangrijk om hier te vermelden dat de Aquamarijn en de Rietzee nog steeds
één brinnummer hebben. De Rietzee is nog een nevenlocatie van de Aquamarijn.
Ook al is ons leerlingenaantal gegroeid, ons marktaandeel is licht afgenomen. Een deel van de
daling in het afgelopen jaar wordt veroorzaakt door een bewuste keuze om in sommige wijken
met veel sociale problematiek te sturen op de instroom, door kritisch te beoordelen of we de
basiskwaliteit en de basisondersteuning aan leerlingen kunnen bieden. Toch is er zorg rond
deze krimp, temeer daar we het risico lopen van te optimistisch prognosticeren van
leerlingeninstroom in de toekomst.
In een aantal wijken waar ons marktaandeel achterblijft, is dat het gevolg van onze verouderde,
minder aantrekkelijke gebouwen. In sommige gevallen verloopt de nieuwbouw of renovatie
langzamer dan wij willen. We zijn hierin afhankelijk van de financiële ruimte en slagkracht van
de gemeente Groningen. Maar ook onze marketing en pr hapert. Daar kunnen we zelf meer
invloed op uitoefenen. Voorts hebben ook de locaties een sterke invloed op hun profilering
naar buiten vanuit de eigen locatie. En het is gewenst dat ze meer aandacht schenken aan het
ambassadeurschap van hun ouders; breeduit zichtbaar laten zien wat de kwaliteit is van
onderwijs en opvang en samen uitstralen dat we dé VCOG zijn.
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•

•

2.4

We hebben het aantal personeelsleden dat past bij onze formatiebehoefte, op peil kunnen
houden en zelfs iets kunnen uitbreiden met de tijdelijke extra gelden. Op termijn zullen deze
gelden wegvallen en moeten we ons aanpassen aan de budgettaire ruimte die er dan is.
Ons financieel beleid is deugdelijk en we presteren op niveau. De afgelopen periode hebben
onze kindcentra meer grip gekregen op hun financiële situatie door verbeterd inzicht in
inkomsten en kosten en door betere sturing. Er zijn geen kindcentra meer die ruim buiten
budget functioneren. Ook VCOG als geheel functioneert financieel verantwoord binnen
budget.

Evaluatie beleidsprogressie door directeuren en staf

School sessie 2022 - 2025

De directeuren en de scholen hebben ieder individueel geëvalueerd of en in welke mate er
vooruitgang is bereikt op de in 2017 gekozen zeven speerpunten. Twee van deze speerpunten
(‘passend aanbod in elke wijk’ en ‘doorgaande leerlijnen’) hebben collectief aandacht gekregen.

Beleving progressie thema’s 2017 tot en met 2021

•

Flinke vooruitgang op
8 van de 12 thema’s!

•

Drie 3 thema’s ‘redelijke’
vooruitgang
Marketing, HR en IKC.

•

Thema Samenwerking
(in- en extern) kent
beperkte vooruitgang.

Toelichting legenda: rv = ruim voldoende, v = voldoende, matig, onvoldoende.
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Alle andere speerpunten zijn door elke school tegen het licht gehouden, maar hebben afhankelijk
van de situatie in wisselende mate aandacht gekregen. Op een schaal van 1 tot 10 hebben
directeuren zich uitgesproken over de voortgang. Zij hebben dat gedaan door aan te geven in welke
mate zij hebben ervaren dat er vooruitgang is geboekt op de in het schema van 2.5 benoemde
onderwerpen.
Het betreft hier dus geen ‘rapportcijfer’ van feitelijke prestaties. Zij vinden dat de projecten van
VCOG rond educatief partnerschap, ICT-beleid en digitalisering en de identiteit van VCOG duidelijk
vruchten hebben afgeworpen. Bij educatief partnerschap wordt bedoeld de samenwerking tussen
school/IKC enerzijds en ouders anderzijds. De ontwikkeling rond het thema gaan steeds verder,
waarbij tijdens de oudergesprekken inhoudelijk gesproken wordt over de acties van de ouders
thuis omtrent opvoeden en ontwikkeling van hun kind met de daarbij horende
ondersteuningsvraag naar de leerkrachten bij dit proces. En vaak vinden deze gesprekken plaats
met de kinderen, ouders en leerkrachten.Ze vinden ook dat er veel aandacht is besteed aan
kansengelijkheid, kwaliteitsbeleid, passend onderwijs en onderwijsbeleid. De directeuren en staf
bevestigen de voortgang die er is gemaakt in het op orde brengen van de financiën. Zij vinden ook
dat er vooruitgang is geboekt rond de IKC’s, maar ze herkennen dat dit proces nog lang niet is
afgerond en zal doorlopen tot het einde van dit decennium. Diverse betrokkenen hebben zich
ingezet voor marketing en profilering van VCOG en de afzonderlijke kindcentra, maar ook dit
proces is nog niet afgerond. Op dit gebied is verdere professionalisering nodig, en dan vooral
vanuit een gezamenlijke aanpak.
In het HR-beleid ervaren directeuren en staf dat er minder ruimte is geweest voor vooruitgang,
onder andere door de toenemende spanning op de arbeidsmarkt en de onverwachte impact van
corona. Hier is nog veel werk te verrichten.
De constatering dat er minder voortgang is geboekt in ‘professionele marktbewerking’ en in
‘onderlinge samenwerking tussen de scholen’, heeft ertoe geleid dat deze twee onderwerpen als
speerpunten zijn uitgekozen voor de periode 2022-2025. De VCOG en de locaties van de VCOG
moeten midden in de samenleving staan voor de ontwikkeling van de kinderen en de
medewerkers. Het is tegenwoordig vanzelfsprekend dat deskundigen van buiten de school ook
naar binnengehaald worden voor de versterking van ontwikkel- en leerprocessen. Per locatie
kunnen
deze
partners
verschillen
en
kunnen
vervolgens
ook
verschillende
samenwerkingsverbanden ontstaan, daarnaast zijn we als VCOG-academie natuurlijk ook erg actief
om deze samenwerking te stimuleren.
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2.5

Resultaten per kindcentrum

Elk kindcentrum heeft in een sessie de periode 2018-2022 geëvalueerd. De kindcentra
rapporteren flinke verschillen in resultaten op de afzonderlijke thema’s. Die verschillen hangen
samen met de diversiteit van de wijken waarin de kindcentra gehuisvest zijn.
In de onderstaande tabel is weergegeven hoeveel scholen – IKC’s vooruitgang en successen
hebben geboekt op de hoofdthema’s en de daarbij behorende subthema ’s. We lichten deze nader
toe.
Een aantal kindcentra heeft successen geboekt op het versterken van een vitale cultuur, zoals
stabiliteit en veiligheid.
Op deze basis kan er gewerkt worden aan basisvaardigheden basis op orde, die het fundamant
leggen voor en de deuren openen naar verdere talentontwikkeling.
Kindcentra waar de basis al op orde is, melden voortgang geboekt te hebben in talentontwikkeling,
zodat het ontwikkelingsproces van het kind organisch kan verlopen.
Hierbij zijn doorgaande leerlijnen van belang en een integrale kijk op het kindcentrum als plaats
voor integrale ontwikkeling. Dus waar onderwijs, opvang en zorg in één pakket op één plaats wordt
aangeboden.
Drie IKC’s melden belangrijke vorderingen te maken. Een goede en verdere professionalisering
van de organisatie is voor elk IKC van belang.
Vijf ‘scholen’ hebben hier extra op ingezet. Vijf ‘scholen’ hebben gewerkt aan hun profilering door
in hun aanbod extra profiel aan te brengen op een thema.
Ieder kind moet mee kunnen komen. Dus is kansengelijkheid en passend onderwijs van belang.
Vier locaties melden hier vanwege hun populatie extra in te hebben geïnvesteerd.
De onderstaande tabel geeft een duidelijk overzicht. Ter info: score "thema" zijn het aantal
deelnemers bij de onderwerpen.
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Onze successen op subthema
Vitale cultuur

Scholen IKC

Score
thema

3

6

Veiligheid: kanjerdag

1

Vreedzaam kindcentrum

1

Gedrag leerlingen

1

Goede ouderparticipatie en gedrag

2

Stabiliteit kindcentrum, ook financieel

1

Basis op orde

5

8

Visie om opbrengsten te verhogen

1

Onderwijsresultaten groep 8

1

Technisch lezen en taaltuin

3

Goed rekenbeleid

1

Kwalitatief goed onderwijs

1

ICT Chromebooks - Snappet

1

Digitaal registratiesysteem groep 1 en 2

1

Talentontwikkeling

3

4

Kindgericht onderwijs ‘Wij leren’

1

Sociaal emotionele ontwikkeling in beeld

1

Nieuw rapport Kind aan het woord

2

Doorgaande leerlijnen

3

7

IKC

3

Verlengde schooldag

1

Doorlopende leerlijn

3

Professionalisering

2

3

Eigenaarschap team

1

Instructievaardigheden

1

VCOG-studiedag Professionalisering

1

Profilering op thema's

5

5

Sporteducatie

1

Cultuur

2

‘Gezonde school’ certificaat

1

Breed aanbod door kindcentrum

1

Heldere visie rond kinderen Lef en liefde

1

Sociaal maatschappelijke thema's

4

2

Passend onderwijs

1

Gelijke kansen samen met ‘wij teams’

1
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3. Ontwikkelingen 2022-2025
3.1

Focus op de belangrijkste vijf hoofdontwikkelingen

Tussen 2022 en 2025 verwachten we dat de vijf ontwikkelingen aan kracht en belang winnen:
• De ontwikkeling van kinderen zal minder ‘programmagericht’ en meer ‘kindgericht’ worden.
• De ontwikkeling van medewerkers zal zich kenmerken door ‘verbredend vakmanschap’.
• De diversiteit in de samenleving zal toenemen en daarmee ook de kansenongelijkheid.
• De 24/7-maatschappij blijft aan kracht winnen en ondersteunt de ontwikkeling van school
naar IKC.
• Het personeelstekort wordt nijpender, doordat meer medewerkers in deeltijd gaan werken
door zwangerschappen, gevolgd door ouderschapsverlof en deelontslag. Creatieve
bemensing van de formatie wordt belangrijker.
We lichten deze ontwikkelingen kort toe.
•

•

Ontwikkeling van het kind: in een samenleving die steeds sneller verandert, worden in de
ontwikkeling van kinderen zelflerende vaardigheden en brede talentontwikkeling belangrijker,
terwijl de waarde van kennis van feiten aan belang verliest. Niet wat je weet (kennis), maar hoe
je zaken te weten komt (vraagstukken kan oplossen) wordt relevanter. Het op orde hebben van
basisvaardigheden als rekenen, taal en denkvermogen blijft onverminderd belangrijk.
Talentontwikkeling in de breedte, waarin ieder kind kan ontdekken wat bij hem of haar past en
in welke richting hij of zij kan floreren, wordt steeds belangrijker. Het ontwikkelingsproces van
kinderen wordt steeds meer maatwerk en krijgt kindgericht vorm, minder op basis van
voorgeschreven programma’s. Het ontwikkelingsvermogen en -tempo van het kind zijn daarin
sturend. Dat betekent dat het ‘traject’ van het ene kind op een specifiek terrein anders mag
gaan dan voor het andere kind. Een verschillende aanpak bij kinderen met verschillende
leerstijlen is nodig om toch de gewenste voortgang te kunnen maken.
Ontwikkeling van medewerkers: op die manier werken heeft ook impact op de rol van
medewerkers. Hun vakmanschap wordt door veranderende behoeften en een ander
(leer)curriculum steeds breder. Denk bijvoorbeeld aan digitale vaardigheden, technologie,
duurzaamheid etc. Het is belangrijk dat medewerkers daarbij passende vaardigheden
ontwikkelen.
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•

•

•

3.2

Diversiteit in de samenleving: tempoverschillen in ontwikkeling tussen delen van onze
bevolking leiden tot grotere diversiteit in de samenleving tussen gezinnen met hoog- en
laagopgeleide ouders. In combinatie met toenemende segregatie als gevolg van immigratie,
hebben naar verhouding steeds meer kinderen een moeilijkere startpositie en groeit
kansenongelijkheid.
Tegelijkertijd
vragen
hoogopgeleide
ouders
vaak
extra
ontwikkelingsfaciliteiten voor hun kinderen. Hoewel het kindcentrum deze maatschappelijke
problematiek niet kan oplossen, wordt het wel geconfronteerd met de impact ervan. Het
bijdragen aan het opheffen van te grote verschillen is van belang voor het kind en voor de
kwaliteit van het ontwikkelingsproces in het kindcentrum.
24/7-maatschappij: toenemende arbeidsparticipatie leidt meer en meer tot een 24/7maatschappij. Dat maakt de behoefte aan integrale kindcentra groter, zeker in combinatie met
bovengenoemde andere trends. VCOG heeft daarin tussen 2018 en 2021 forse stappen gezet
en een IKC-beleidsplan vastgesteld. Dit concept zal VCOG de komende jaren verder uitrollen
op alle locaties.
Personeelstekort: tot slot maakt het groeiend personeelstekort in de sector bemensing van
formatiebehoeften steeds lastiger. Tekort aan medewerkers kan ertoe leiden dat de
organisatie zich moet concentreren op het op orde houden van de basis, waarbij de ruimte
voor ontwikkeling beperkt is. In dit verband is het verstandig om wijs om te gaan met de
spanning tussen praktisch realisme en basiseisen enerzijds en ontwikkelingsidealen
anderzijds. Wanneer de huidige werkwijze met de beschikbare formatie niet meer uitvoerbaar
is, is creatieve bemensing van belang. Intensievere samenwerking in een lerende organisatie
met vindingrijke oplossingen kan dan mogelijk het verschil maken. Binnen de VCOG wordt
continue gewerkt aan het bemensen van een groep kinderen voor het geven van onderwijs.
Door de krapte en de regelmatige afwezigheid als gevolg van een positieve corona-besmetting
hebben we ook onderwijsassistenten, 4e jaars-studenten en andere medewerkers voor de
groep. We doen er alles aan om de continuïteit door te laten gaan.

Ontwikkelingen per vakgebied 2022 – 2025

De vijf hoofdontwikkelingen zullen het ontwikkelingsproces van het kind in de kindcentra
beïnvloeden, maar ze zullen ook effect hebben op de management- en ondersteunende processen
en functies. Daarom is het in dit verband ook van belang goed zicht te hebben op de belangrijkste
aandachtspunten voor management en staf op de diverse disciplines, zoals HR, ICT, Facilitair
management, etc. We hebben deze ontwikkelingen per discipline geïnventariseerd. Ze zullen
immers een wezenlijke impact hebben op het beleid in de komende vier jaar. Het gaat hier veelal
om eisen die ook onze externe partners, zoals het ministerie van Onderwijs, de Onderwijsinspectie
en de gemeente Groningen, stellen aan onderwijs, opvang en zorg.

Onderwijs, opvang, zorg en kwaliteit
Een nieuw curriculum met meer samenhang
Het ministerie van Onderwijs werkt met de sector aan invoering van een nieuw curriculum voor
het primair onderwijs. In 2023 zijn de kerndoelen gereed. Het curriculum zal compact zijn en bevat
vaste vakgebieden voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs. In het nieuwe curriculum zal
er veel aandacht zijn voor de mondiale thema’s duurzaamheid, technologie, globalisering en
gezondheid en hun onderlinge samenhang. In het algemeen wordt er meer gewerkt aan
samenhang tussen de thema’s en de verschillende domeinen.
Onderzoekend ontwikkelen en innoveren
Het onderwijsveld zal zijn werkwijzen in de toekomst verbeteren volgens de principes van ‘evidence
informed innoveren’. Deze methode kenmerkt zich door het combineren van praktische en
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theoretische wijsheid. Het vraagt van ons ruimte voor onderzoek naar de effectiviteit van ons
onderwijs. We zullen hierbij de richtlijnen en normen volgen van het curriculum Stenden/NHL.
Kansengelijkheid
Op alle Nederlandse scholen is kansengelijkheid een thema. In 2017 hebben dertig gemeenten,
waaronder Groningen, een alliantie gevormd, met als doel de toenemende kansenongelijkheid te
verminderen. Dit probleem heeft immers forse impact op kinderen uit kansarme gezinnen. Om de
kansenongelijkheid te verminderen is met de directie Onderwijs van de gemeente Groningen
beleid opgesteld en een pakket van maatregelen en voorzieningen ontwikkeld. Het streven is om
per school een zogenoemde brugfunctionaris aan te stellen, die met behulp van dit pakket aan
maatregelen kan kijken hoe per situatie kansenongelijkheid kan worden verminderd. VCOG doet
mee in dit programma.
1. Segregatie
Onder andere door immigratie vindt er meer segregatie plaats tussen bevolkingsgroepen. Dat
vertaalt zich onder meer in clustering van burgers met eenzelfde achtergrond in wijken. Dat leidt
tot meer blanke of meer gekleurde buurten, tot een meer westerse of niet-westers samengestelde
bevolking in wijken. Dit raakt ook ons onderwijs, waarin wij ernaar streven bij te dragen aan een
inclusieve samenleving. Dit vindt onder andere plaats door druk vanuit ouders op
plaatsingsmogelijkheden van kinderen op scholen van hun voorkeur, wat segregatie bevordert. We
zijn met de gemeente Groningen in gesprek over een pilot om een verstandig plaatsingsbeleid te
ontwikkelen dat dit voorkomt, maar we hechten ook waarde aan het recht van keuzevrijheid voor
ouders.
2. Passend Onderwijs (doorstart 2021)
Het ministerie van Onderwijs en de landelijke politiek gaan extra beleid inzetten voor inclusiever
onderwijs. Dat is ook gericht op kinderen die behoefte hebben aan aanvullende en aangepaste
begeleiding. Het doel is de extra voorzieningen en expertise meer naar de kinderen toe te brengen,
in plaats van dat de kinderen er van school en huis naartoe ‘gesleept’ moeten worden. Het aantal
plekken voor speciaal onderwijs zal de komende jaren steeds verder afnemen terwijl de behoefte
groeit. Dat vereist meer samenwerking in en buiten het kindcentrum (jeugdhulp). In de praktijk
betekent dit dat we toch nog weer minder kinderen kunnen doorverwijzen en uitplaatsen naar
speciaal onderwijs (SO). Er zijn echter grenzen aan het verantwoord treffen van passende
voorzieningen in het regulier onderwijs voor kinderen met extra behoeften. Wanneer plaatsing in
het SO niet mogelijk is, kan het daarom verstandig zijn om binnen VCOG gezamenlijk extra
voorzieningen aan te bieden, bijvoorbeeld in een cluster van VCOG-kindcentra. De inspectie heeft
ook aangekondigd intensiever te gaan toezien op de zorgplicht van de onderwijsorganisaties om
inclusief passend onderwijs te bieden. In dit kader past ook de ontwikkeling van een landelijke
norm voor de basisondersteuning met als doel ‘het SO en SBO te ontschotten’. Het ministerie van
Onderwijs wil streven naar een soepelere overgang (doorgaande leerlijnen) tussen het Speciaal
Onderwijs en Speciaal Beroepsonderwijs en werkt toe naar integratie van beide.
3. Toezichtskader inspectie 2021
De komende jaren trekt de inspectie zich verder terug uit het toezicht op het directe proces in de
school. Het bestuur van de school krijgt meer verantwoordelijkheid en een sterkere rol in het
bevorderen en bewaken van de kwaliteit van het onderwijs. Het bestuur moet daartoe weten wat
er achter de deuren van het klaslokaal gebeurt en is daarop aanspreekbaar. Bij inadequaat bestuur
zal de inspectie ingrijpen. Wat wettelijk moet, zal het bestuur ook moeten waarborgen. Besturen
en onderwijsorganisaties krijgen daarnaast wel meer ruimte voor eigen ambities, zolang de
basiskwaliteit op orde blijft. In de praktijk verlangt de inspectie dat wij kunnen aangeven hoe we
werken aan onze eigen ambities. En ook hoe we daarbij de extra NPO-middelen inzetten (NPO is
het Nationaal Programma Onderwijs, bedoeld om de gevolgen van de coronacrisis voor leerlingen

20

Strategisch beleid VCOG

op te vangen). Daarbij vraagt de inspectie ons hoe we daarmee ons integrale pakket aan onderwijs,
opvang en zorg toekomstbestendig maken. Het is dus niet genoeg wanneer we met de extra gelden
alleen de achterstanden ‘repareren’, ondanks het feit dat dit echt nodig is, veroorzaakt door onder
andere toenemende kansenongelijkheid, segregatie en corona.

Bemensing en Human Resources beleid (HR)
De komende jaren beschikt de sector HR kwantitatief en kwalitatief over minder medewerkers. Dat
komt door toenemende pensionering in combinatie met te weinig instroom. Geld voor de
arbeidsformatie is op dit moment door extra politieke steun ‘nog’ geen probleem, maar dat kan
het wel weer worden als de periode van extra toegezegde middelen voorbij is. In dit verband zijn
de volgende drie onderwerpen in het HR-beleid van belang.
1. Vinden, binden, boeien en behouden van medewerkers
We moeten onze capaciteit en aanpak als het gaat om werving en selectie op orde hebben. We
kunnen immers alleen in onze kindcentra de ‘basis op orde’ garanderen als we over de benodigde
personeelsformatie beschikken. Daarom is goede personeelsplanning en loopbaanbeleid van
groot belang. We zullen daartoe loopbaanpaden ontwikkelen en extra ontwikkelingssupport
inrichten, te beginnen bij de begeleiding van startende medewerkers in onderwijs, opvang en
zorg.
2. Ontwikkelingsdoelen verbinden aan personeelsprobleem
Voor de curriculum- en kwaliteitsontwikkeling van onze kindcentra willen we extra aandacht geven
aan de gewenste talentontwikkeling van kind en medewerker. Daarvoor hebben we een
toereikende formatie nodig. Wellicht zal het nodig zijn om creatieve bemensingstrategieën te
ontwikkelen voor onderwijs en opvang, wanneer de formatie niet toereikend is.
3. Lerende organisatie
Om creativiteit te stimuleren, moet VCOG als geheel een lerende organisatie zijn. Door
ontwikkelingsopgaven onderling te verdelen in bijvoorbeeld VCOG-breed gedragen pilotprojecten,
kunnen we samen meer bereiken dan alleen. Dat vraagt van ons allemaal om een open lerende
houding en om inzicht in hoe je een lerende organisatie vormgeeft. We willen ons hier de komende
jaren in ontwikkelen.

Identiteit, Marketing, Communicatie & Promotie
De afgelopen periode hebben we wat marktaandeel verloren. We hebben in de periode 2017-2021
op operationeel niveau op iedere school afzonderlijk geprobeerd onze profilering te verbeteren.
We hebben daarvan geleerd dat een aanpak nodig is op zowel VCOG-niveau als op het niveau van
de afzonderlijke kindcentra. In 2022 gaan we onder begeleiding met deze opgave aan de slag. Onze
presentatie moet ook in lijn zijn met onze ontwikkeling van een onderwijsorganisatie naar een
organisatie met integrale kindcentra van onderwijs, zorg en opvang. Een aanvullend beleidsplan
communicatie en marketing is hierbij op z'n plaats. Daarvoor zal naast de portefeuilles een aparte
projectgroep worden ingericht, onder leiding van een externe projectleider met expertise op dit
gebied.
Daarbij verdient ook het doordenken van onze naam, of ‘merknaam’, aandacht. De ‘V’ in VCOG
stond voor ‘vereniging’ en nu we een stichting zijn, bestaat formeel alleen de afkorting met de vier
letters nog. Ondanks dat het voor nu hanteerbaar en werkbaar is, moeten we goed nadenken over
de juiste naam voor de toekomst.
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Financiën
In dit werkveld worden we met extra nieuwe eisen en ontwikkelingen geconfronteerd.
• Het ministerie verlangt van ons dat we een VCOG-meerjarenbegroting en een risicoanalyse
opzetten. Bovendien moeten wij de jaarverantwoording beter inrichten en documenteren.
• De onderwijsorganisaties en hun directies willen dat we werken aan een goede, online
informatievoorziening en online begroting. Dat maakt het periodiek bespreken van voortgang
en verklaring en bijsturing bij afwijkingen beter mogelijk. Doel daarbij is het in control zijn van
de directeur als integraal verantwoordelijk schoolleider te versterken.
• Het wordt een stevige uitdaging voor het team Financiën om de gevraagde ondersteuning
vanuit onze locaties, het bestuur en de toezichthouders (benodigde menskracht en knowhow)
te kunnen realiseren.

Facilitair management en ICT
Ook in dit werkveld worden we met nieuwe eisen en ontwikkelingen geconfronteerd.
• Zowel fysiek als onderwijs technisch is de hoofdopgave voor de komende vier jaar het, in
samenspraak met de gemeente Groningen, uitvoeren van het integraal huisvestingsplan (IHP).
We verwachten dat er voor drie kindcentra nieuwe gebouwen gereedkomen. De begeleiding
daarvan vereist extra capaciteit.
• ICT-integratie in het onderwijs bleek al van cruciaal belang en wordt steeds meer een
onmisbaar middel in het onderwijs om kinderen klaar te stomen voor hun toekomst. Bij
onderwijs op afstand, zoals ten tijde van corona, bleek het zelfs een voorwaarde te zijn om
überhaupt onderwijs te kunnen geven. Binnen VCOG zullen we verder moeten afstemmen hoe,
naast hard- en software, de vorming van digitale competenties van medewerkers en kinderen
kan worden bereikt en wie dat gaat doen.
• Contractbeheer en reorganisatie van activiteiten die de stichting overschrijden, moeten de
komende vier jaar worden verbeterd. Het bestuursbureau zal dit vanuit integraal
dienstverleningsperspectief in overleg met de scholen oppakken.

3.3

Kansen en bedreigingen

In welke mate vormen de geschetste ontwikkelingen nu kansen of bedreigingen voor VCOG?
Onderstaand is het overzicht aan kansen en bedreigingen zoals die in 2017 zijn benoemd,
geëvalueerd en geactualiseerd.

Kansen
• Integrale kindcentra vormen, door de behoefte aan passend onderwijs en opvang in een 24/7economie, een kans. VCOG heeft zich met haar keuze en aanpak voor IKC’s dan ook versterkt.
Het centrale thema hier betreft het versterken van de doorgaande lijn binnen de IKContwikkeling. Kinderen met een ondersteuningsbehoefte kunnen door een versterkte
samenwerking binnen één organisatie met één team veel beter, ten gunste van kinderen, veel
beter ingericht gaan worden.
• De behoefte van een deel van de ouders aan talentgericht onderwijs sluit sterk aan bij het
beleid van VCOG en is een kans, maar kan ook segregatie versterken.
• De samenwerking tussen CSG, SCSOG en VCOG is goed, maar niet uitgebouwd. Hier liggen
kansen voor meer samenwerking, kostenreductie en bundeling van krachten.
• Het beter benutten van het eigen ontwikkelingspotentieel vanuit kennis- en vakgroepen tussen
locaties binnen VCOG is gestart en kan na corona verder worden opgepakt.
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•
•

Het nieuwe inspectiebeleid geeft de regie op kwaliteit en ontwikkeling terug aan het werkveld.
VCOG kan zich hierdoor op eigen thema’s en onderwerpen profileren.
De extra onderwijsgelden voor versterking van het onderwijs en het wegwerken van coronaachterstanden, bieden mogelijkheden voor structurele vernieuwing.

Bedreigingen
Binnen de geschetste ontwikkelingen wordt VCOG geconfronteerd met een aantal bedreigingen:
• Er zijn steeds meer personele mutaties als gevolg van de toenemende krapte op de
arbeidsmarkt.
• In de oudere wijken met verouderde gebouwen loopt het aantal kinderen terug.
• De regeldruk door ziekteverzuim en verantwoordingsplicht blijft onverminderd hoog.
• Het blijft nodig HR-beleid sterker te benutten als antwoord op arbeidsmarktkrapte, maar de
werkdruk voortkomend uit diezelfde arbeidskrapte, bemoeilijkt dat.
• De positie van VCOG in nieuwe wijken is verbeterd, maar nog niet op gewenst niveau.
• Kansenongelijkheid en segregatie tussen wijken in de stad neigt verder toe te nemen.
• Juridisering van conflicten door ouders blijft toenemen.
• Secularisatie veroorzaakt een extra uitdaging hoe levensbeschouwing een plek te geven.
• Door toenemende eisen aan passend onderwijs zal de druk op de organisatie toenemen.
• Het dalend marktaandeel van VCOG is een zorg.

3.4

Vitaliteit VCOG en doorontwikkeling

Hoe staat het nu met onze sterkten en zwakten vergeleken met 2017?
• De onderwijsprestaties van VCOG zijn verbeterd en de kwaliteit is versterkt.
• VCOG heeft de stedelijke dekking versterkt, maar kan deze in jonge wijken nog verder
verbeteren.
• De afzonderlijke VCOG-kindcentra hebben alle een eigen profiel en vullen elkaar goed aan.
• VCOG heeft een flinke stap vooruitgezet in de ontwikkeling van IKC’s.
• VCOG is als organisatie gegroeid en een sterkere partner voor andere organisaties geworden.
• De motivatie om door krachten te bundelen en de eigen expertises van de VCOGprofessionals (kennisdeling) te benutten, is toegenomen. Dat geldt ook voor de bereidheid
om samen te werken.
• VCOG blijft het goed doen op het gebied van passend onderwijs. We kunnen dit in de
toekomst verder uitbouwen en bijvoorbeeld bij toenemende eisen zelf voorzieningen gaan
aanbieden.
• De ambitie om een van onderop gedragen lerende organisatie te zijn, is sterker geworden.
Wat kunnen we nog verbeteren en door ontwikkelen?
• Professionalisering van marketing en promotie moet de komende periode structureler
aandacht krijgen, in lijn met de keuze voor het IKC-concept.
• We hebben een eigen IKC-benadering ontwikkeld. De komende jaren moeten we dit concept
verder versterken en uitrollen op alle locaties.
• Strategische personeelsplanning en blijvende aandacht voor een professionele cultuur zullen
in het licht van verloop van en krapte aan personeel belangrijker worden.
• De organisatie is veel efficiënter en kosten bewuster geworden. Een verbeterpunt is de
evaluatie en professionalisering van (raam)contracten met derden.
• In dit verband is het gaan werken vanuit een meerjarenbegroting, waarin ook
projectfinanciering is opgenomen, eveneens een punt van verbetering.
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•
•

•

•

Het is niet tot een fusie gekomen tussen CSG, SCSOG en VCOG. De intensivering van de
samenwerking is niet doorgezet. Herijking van deze aanpak is op termijn van belang.
Om ook in de toekomst levensvatbaar te blijven, moet VCOG blijven werken aan een
passende schaalgrootte, vooral voor de staffuncties. Nu verticale uitbreiding niet aan de orde
is, zal dit via horizontale verbreding verkend moeten worden. Dat kan ook in de vorm van het
delen van gezamenlijke services.
De afgelopen periode zijn onderlinge verhoudingen en werkprocessen binnen VCOG sterk
verbeterd. Het is een belangrijke opgave dat we het samenwerkingspotentieel nog veel meer
en beter gaan benutten dan we nu doen.
Directie, medewerkers en staf hebben zich allen uitgesproken voor ontwikkeling van VCOG
als een ‘lerende organisatie’. Zij zien volop kansen en vragen om dit nader uit te werken.
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4. Beleid en strategie 2022 - 2025
In dit beleidstraject hebben we na de evaluatie voor de periode 2018-2021, het beleid en de
strategie voor de komende periode 2022–2025 ook besproken. De uitkomsten zijn verwerkt in dit
plan.

4.1

Missie, visie, motto en toetsingscriteria

VCOG ontwikkelt zich van een scholenorganisatie naar een IKC-organisatie. Vandaaruit hebben we
onze missie, visie en motto opnieuw doorleefd en als volgt geherformuleerd.
Missie
Kinderen krijgen bij VCOG een totaalaanbod van opvang, educatie en ontwikkeling op een veilige
plek waar spelen, ontmoeten en leren in samenhang met ouders, verzorgers én professionals
wordt georganiseerd. Wij creëren een warme, veilige en plezierige omgeving waar kinderen zich
optimaal kunnen ontwikkelen, hun talenten kunnen ontplooien en eigenaarschap ontwikkelen
over hun toekomst. Wij zijn betrokken bij en verbonden met onze kinderen, hun ouders,
verzorgers, onze medewerkers en de wijken waarin de locaties staan. Met veilige kinderopvang,
kwalitatief hoogstaand onderwijs en een goede zorgstructuur begeleiden wij met liefde, zorg en
aandacht onze kinderen bij het ontdekken van de wereld. Samen en nooit alleen!
Visie
De VCOG-drijfveren, dat wat ons motiveert om het beste uit onszelf te halen, zijn in deze
beleidsevaluatie getoetst en zijn voor 2022-2025 nog steeds relevant. Beleidsprioriteiten en
beleidsdoelen moeten in lijn zijn met deze drijfveren. Nu VCOG zich ontwikkelt van een
onderwijsorganisatie naar een organisatie van integrale kindcentra, hebben we de verwoording
van onze drijfveren als volgt aangepast voor 2022-2025:
• Kind centraal.
• Medewerkers kostbaarste voor kwaliteit.
• Geschoolde medewerkers.
• Innovatief onderwijs en pedagogisch klimaat.
• Integrale en duurzame huisvesting.
• Samen en nooit alleen.
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Motto
‘Ontwikkeling met lef en liefde’.
Toetsingscriteria voor beleid
In het beleid dat we voor 2025 hebben uitgewerkt, hebben we bij de keuze van onze acht
belangrijkste doelen en prioriteiten beoordeeld of deze in overeenstemming zijn met de
onderstaande criteria waaraan ons beleid getoetst moet zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•

4.2

De omstandigheden en ontwikkelingen in de sector.
De ontwikkeling van VCOG van een scholenorganisatie naar een IKC-organisatie.
Onze missie, idealen, drijfveren en ambities.
De belangrijkste opgaven die we in het primaire proces van VCOG moeten realiseren, zoals
goed onderwijs, goede opvang en optimale zorg in onderlinge afstemming.
Wat ondersteunende- en managementprocessen vereisen om in juiste condities te voorzien.
De behoeften en eisen die ouders als educatieve partners stellen.
Een effectieve positionering en profilering op de Groningse onderwijs-, opvang- en
zorgmarkt.
Versterken van de factoren die onze organisatie succesvol maken.

Prioriteiten 2022 - 2025

Rekening houdend met de ontwikkelingen, zoals beschreven in hoofdstuk 3, hebben we de
belangrijkste prioriteiten voor de komende vier jaar gekozen. Onze nieuwe prioriteiten zijn in
onderstaand overzicht opgenomen.

Beleid 2022 – 2025
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De prioriteiten die VCOG voor 2022-2025 kiest zijn:
1. Talentontwikkeling (leerlingen en medewerkers, inclusief ‘basis op orde’).
2. Doorgaande leerlijnen in het funderend onderwijs (IKC’s/tienerscholen/samenwerking VO).
3. Kansengelijkheid bevorderen.
4. Passend onderwijs en -ontwikkeling.
5. Identiteit, attractiviteit en zichtbaarheid van VCOG en de scholen (marketing en profilering).
6. Vinden, binden, boeien en behouden (bemensing op orde en goed werkgeverschap).
7. Samenwerking binnen VCOG (scholen en bureau) en met externe partners.
8. Lerende organisatie zijn (kernwaarden, leiderschap en kwaliteitsbeleid).
Waarom deze acht prioriteiten? Onze motivatie!
De motivatie achter deze keuze is de volgende.
De ontwikkelingen in de komende jaren in ons primair proces vragen veel aandacht voor
talentontwikkeling (prioriteit 1). Dat is in essentie ook het ‘kernproduct’ van onze organisatie. Dit
proces van talentontwikkeling willen we meer en meer uitvoeren vanuit doorgaande
ontwikkelings- en leerlijnen en bijpassende werkmethoden (prioriteit 2). Ieder kind verdient het
om daarin mee te kunnen komen. Het terugdringen van kansenongelijkheid (prioriteit 3) en het
verschaffen van passend onderwijs (prioriteit 4) is dus essentieel voor de kinderen die dat nodig
hebben. Daarbij streven we ernaar dit passend onderwijs steeds meer binnen het kindcentrum in
de eigen wijk ‘uit te voeren’. Deze doelen kunnen we het best realiseren als we als VCOGorganisatie onze marktpositie weten te behouden. Dat lukt nu niet voldoende. We moeten daarom
onze identiteit versterken en onze attractiviteit en zichtbaarheid (prioriteit 5) vergroten, om een
goede instroom van kinderen te bereiken. Dat vraagt om extra aandacht voor marketing en
positionering in lijn met onze identiteitskeuzen. We moeten voortdurend en passend blijven
werken aan het concreet maken van wat ons drijft vanuit onze identiteit. Onze doelen kunnen we
alleen realiseren, als onze bezetting op orde is en als medewerkers zich goed kunnen ontwikkelen.
Het vinden, boeien, bloeien en behouden van medewerkers (prioriteit 6) is daarom in de
gespannen arbeidsmarkt een must. We zien mogelijkheden om ons als VCOG verder te
ontwikkelen tot een nog betere werkgever. In dit perspectief zien we nog volop kansen om meer
uit onszelf te halen door vooral onze krachten beter te bundelen, door betere samenwerking
(prioriteit 7) en door onszelf als een lerende organisatie (prioriteit 8) slimmer te organiseren. Daar
zetten we dan ook vol op in.
Overige onderwerpen en doelen
Daarnaast blijft een groot aantal andere onderwerpen van belang. Die nemen we mee in het
uitwerken van doelen per werkveld. We werken deze niet allemaal afzonderlijk uit in dit traject,
maar pakken ze op in de normale planning-en-control- en PDCA-cyclus. Het gaat dan bijvoorbeeld
om onderwerpen als duurzaamheid, gevarieerd aanbod in onderwijs, opvang en zorg, educatief
partnerschap met ouders, ICT-beleid en digitalisering, HR-beleid op deelthema’s, financiën en
huisvesting. We hebben in paragraaf 3.2 benoemd met welke ontwikkelingen we daarbij rekening
moeten houden.

4.3

Ontwikkelingsvisie VCOG in beeld

Wanneer de vraag gesteld wordt wat de komende vier jaar prioriteit behoeft in het beleidstraject,
werd in alle bijeenkomsten steevast als eerste het thema ‘talentontwikkeling’ genoemd. Dat is ook
niet verwonderlijk. Talentontwikkeling is het hart van ons werk en betreft zowel onze kinderen als
onze medewerkers. We hebben daarom onze kijk op talentontwikkeling nader besproken, in kaart
gebracht en binnen een strategisch kader geplaatst. Dit lichten we nader toe.
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We kunnen talentontwikkeling illustreren als een hart met twee kamers. In de ene kamer vindt het
leerproces plaats. Dat leerproces krijgt vanuit de andere kamer als het ware zuurstof vanuit onze
betekenisvolle kijk op ontwikkeling. Onze medewerkers hebben een bevlogen hart voor
ontwikkeling van het kind. Zij moeten werken in een sector met een krappe arbeidsmarkt die het
werkproces stevig onder spanning zet. In deze omstandigheden is het een grote uitdaging om
idealen in samenhang te brengen met praktisch realisme.
Effectief beleid in zo’n context vraagt om extra wijsheid, zodat we slim kunnen laveren tussen onze
idealen en wat de praktijk van alle dag van ons eist en mogelijk maakt. Praktisch realisme is nodig
om ervoor te zorgen dat de basis op orde blijft en zaken goed en efficiënt lopen. Zo ontstaat er
zoveel mogelijk ruimte voor talentontwikkeling en onderwijsvernieuwing. Ambitieus idealisme is
vervolgens nodig om talentontwikkeling te richten op wat voor kinderen en ouders het meest
essentieel is in de vernieuwing van onderwijs, opvang en zorg. Dat kan het best bereikt worden
door focus aan te brengen. Door de krachten vanuit al onze scholen te bundelen.
Vernieuwingsopgaven te verdelen tussen onze teams. Door innovatie slim te combineren met
dagelijks werk. In slim opgezette projecten en pilots kunnen we dan ontdekken wat wel en niet
werkt, voordat we oude schoenen te vroeg weggooien. Zo willen we met een combinatie van moed
en wijsheid werken aan de toekomst.
Binnen onze visie zien we talentontwikkeling als een ontdekkingsproces dat zowel
basisvaardigheden alsook bredere ontplooiing in alle relevante levensterreinen omvat. We
ontwikkelen talent vanuit de visie dat dit een levenslange uitdaging is, waarin we onszelf mogen
ontplooien in een voortdurend veranderende samenleving. Dat vraagt om zelflerend vermogen en
een open houding voor leren. In onze jeugd wordt dit gevormd. Met andere woorden: of leren leuk
en boeiend is, wij willen onze ontwikkelprocessen zo inrichten dat kinderen en medewerkers
talentontwikkeling ervaren als waardevol, spannend en plezierig. Doorgaande, ononderbroken
leerlijnen zijn daarin heel belangrijk. Kinderen kunnen daardoor hun ontwikkelpad soepeler
doorlopen zonder ‘kunstmatige barrières’, zoals groeps- of schooltype-overgangen. Deze vertragen
ontwikkelingsprocessen of leiden tot abrupte breuken. Op talentontwikkeling hebben allerlei
andere thema’s invloed, zoals bijvoorbeeld kansengelijkheid (oranje gekleurd en rechts in de
illustratie hierboven). Ook bedrijfsfuncties, zoals HR, (oranje gekleurd en links in de illustratie)
hebben een belangrijke impact op succesvolle talentontwikkeling, door de randvoorwaarden en
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condities die zij scheppen. De ideale lerende organisatie zorgt voor goede afstemming en
samenspel, zoals in het strategisch kader aangegeven.

4.4.

Organisatieaanpak: Hoe nu verder. Uitwerking van de 8 prioriteiten

In een gezamenlijke strategiesessie op 11 november 2021 hebben we op hoofdlijnen besproken
aan welke prioriteiten we gaan werken. Wij hebben onszelf drie vragen gesteld, te weten:
1. Wat is onze visie op iedere afzonderlijke prioriteit?
2. Hoe kunnen we het best werken aan deze prioriteiten?
3. Wanneer gaan we met deze prioriteiten in de komende vier jaar aan de slag?
Onze visie per prioriteit bepalen
De gekozen prioriteiten zijn complexe onderwerpen, waaronder eenieder allerlei verschillende
zaken verstaat. Dat maakt het eerst van belang voor deze onderwerpen de klokken gelijk te
zetten. Met andere woorden:
• Wat verstaan we precies wel en niet onder het onderwerp (definitie)?
• Wat is onze visie op het onderwerp?
• Wat willen bereiken?
• Hoe willen we dit aanpakken?
De acht prioriteiten zullen op korte termijn worden uitgewerkt in een uitvoeringsagenda voor de
organisatie.
Hoe werken aan onze prioriteiten
We hebben in onze evaluatie vastgesteld dat we nog veel meer uit onze organisatie kunnen halen
door onze krachten te bundelen, door samen te innoveren en te leren. Door prioriteiten aan
portefeuilles te koppelen en uit te werken in gezamenlijk projectgroepen, kunnen we samen meer
dan ieder alleen. De manier waarop wij het project ‘Leren en Ontwikkelen’ hebben vormgegeven,
is een prachtig voorbeeld van hoe we in VCOG-verband projectmatig aan deze acht prioriteiten
kunnen werken. Het is van belang om de prioriteiten te koppelen aan bestaande
portefeuillegroepen. Wellicht dat een kleine regiegroep de dwarsverbanden tussen de thema’s kan
bewaken.
Planning en uitwerking over de komende vier jaar
De directeuren en de staf zullen in afstemming met de bestuurder een concrete planning
uitwerken. Zij zullen ook de regie voeren over de afstemming van uitkomsten tussen de groepen
die daaraan werken.
Versterking van de beleidscyclus
Tijdens de visieavonden en de sessies in de kindcentra hebben veel medewerkers met nadruk
opgeroepen om de een-op-een koppeling tussen de prioriteiten en de teamplannen en
jaarplannen goed te borgen. De afgelopen periode was dat niet altijd het geval, waardoor veel
medewerkers de prioriteiten uit de vorige periode niet precies herkenden. Zij riepen op het
jaarlijkse en het meerjarige beleidsproces cyclisch beter uit te werken en aan elkaar te koppelen.
Zij stelden daarbij voor alle acht prioriteiten als reflectiepunten voor elk team te laten terugkomen
in ‘de formats’ van de jaarplannen.

30

Strategisch beleid VCOG

31

Strategisch beleid VCOG

5. Tot slot
Er is veel lef, liefde en doorzettingsvermogen nodig om al onze doelstellingen te kunnen
waarmaken. Tegelijkertijd is dat nodig om een volwaardige gerespecteerde organisatie te zijn én
te blijven binnen de gemeente Groningen. VCOG beweegt mee met en in een veranderende
samenleving. Op naar het ideale kindcentrum 2025: een hele (mooie) uitdaging!
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