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Inleiding en aanleiding 

In 2015 heeft stichting BOOR het strategisch beleidsplan Leerlingen van nu, burgers 

van morgen opgesteld. Dit koersdocument heeft een looptijd van 2016 tot 2020 en zou 

dus eind 2019 aflopen. De afgelopen periode ervaren we een toenemende behoefte 

om focus aan te brengen in ons handelen. Dit heeft enerzijds te maken met het feit dat 

het koersdocument als ‘breed’ wordt ervaren, met te veel prioriteiten en weinig focus. 

Anderzijds vragen actuele maatschappelijke ontwikkelingen, zoals toenemende 

segregatie in het onderwijs en kansenongelijkheid, of zoals het lerarentekort, ons om 

kritisch te kijken naar ons beleid.  

 

We hebben daarom besloten om ons koersdocument aan te scherpen. Het huidige 

beleid gooien we niet overboord. Het koersdocument is een goed raamwerk, dat 

uitwerking geeft aan de missie en visie van BOOR. Wel brengen we met de 

voorliggende aanscherping focus aan en sluiten we beter aan bij de actualiteit. De 

looptijd wordt met één jaar verlengd naar 2020. De aanscherping helpt ons de 

komende periode onze drie belangrijkste prioriteiten uit te voeren.   

 

Prioriteiten 2019 en 2020 

Dit document voert langs de drie prioriteiten van BOOR voor  

de komende twee jaar:  

1. Kwaliteit  

2. Identiteit   

3. Samenwerken  

 

Dit zijn prioriteiten waar de hele stichting zich hard voor 

maakt, zowel op de scholen en binnen de sectoren als op 

het bestuurskantoor. Ieder onderdeel van onze organisatie 

vervult daarin zijn eigen rol. Daarnaast zijn er 

randvoorwaarden in te vullen. Verwacht mag worden dat de 

voorwaarden voor de bedrijfsvoering  ingevuld zijn, zodat 

scholen zich kunnen concentreren op het geven van goed 

onderwijs.  

 

Jaarplannen 2019 en 2020 

Na aanscherping loopt de beleidsperiode tot en met 2020. In dit document zetten wij de 

grote beleidsmatige lijnen uit voor deze twee jaar. Onder dit document liggen twee 

jaarplannen: een voor 2019 en een voor 2020. Deze kunnen gelezen worden als 

Missie 

Maximale kansen creëren voor 

kinderen en jongeren in Rotterdam 

en omgeving. Zij worden 

volwassen wereldburgers die 

bijdragen aan een rechtvaardige 

samenleving en weten hoe zij hun 

talenten daarvoor kunnen 

benutten. Een samenleving die 

toekomstbestendig en divers is.  

Visie 

Wij dragen zorg voor onderwijs dat 

bijdraagt aan de talentontwikkeling 

van alle leerlingen.  

https://www.boorbestuur.nl/cp/uploads/downloads/Koersdocument%20BOOR%202016%20-%202020%20versie%20online.pdf
https://www.boorbestuur.nl/cp/uploads/downloads/Koersdocument%20BOOR%202016%20-%202020%20versie%20online.pdf
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uitvoeringsplannen. In de jaarplannen staan concrete doelen voor het betreffende jaar. 

Het jaarplan 2019 komt gelijktijdig met dit document gereed. Het jaarplan 2020 is 

uiterlijk 1 november 2019 gereed.  

 

Het schooljaar 2018-2019 beschouwen we als transitiejaar. Er gebeurt op veel scholen 

op de drie prioriteiten al veel en de aangescherpte koers is daarvoor een steun in de 

rug, en nodigt uit om verdere stappen te zetten. Schoolleiders zullen de strategische 

doelen uit de aangescherpte koers gebruiken om hun schooljaarplannen voor 

2019/2020 op te stellen. Tegelijkertijd kunnen er in de eerste helft van 2019 op 

bestuursniveau al de nodige stappen worden gezet. De aangescherpte koers moet 

breed in de organisatie gaan leven, zodat we kunnen ophalen wat er al gebeurt en 

inspireren tot vervolgstappen en het stellen van hoge ambities. Bij dit proces worden 

ook stakeholders (ouders, leerlingen, maatschappelijke partners) betrokken.  
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Het beeld van de BOOR school 

BOOR-scholen, 77 in getal, zijn zo divers als de bevolking van Rotterdam. Met ieder 

hun eigen kracht, hun eigen aandachtspunten. Ze passen bij hun eigen omgeving en 

doelgroep. Tegelijk maken zij deel uit van het collectief van openbare scholen (BOOR) 

en hebben zij een gemeenschappelijke kern. Kwaliteitsonderwijs staat op alle scholen 

voorop. Waaraan kunnen ouders en leerlingen daarnaast herkennen dat zij horen bij 

een BOOR-school? In deze inleiding staat beschreven aan welk beeld wij samen willen 

voldoen.  

 

Een BOOR-school is een samenleving in het klein, een gemeenschap waar leerlingen 

en ouders zich onderdeel van voelen, waar het lerend vermogen van onze leerlingen 

en leraren wordt aangesproken, waar iedere leerling en iedere medewerker 

gelijkwaardig is, ertoe doet en dat ook ervaart en waar alle leerlingen kunnen groeien. 

Daarnaast is de school een plek waar leerlingen kunnen oefenen en ervaren wat het 

betekent om aan een pluriforme samenleving deel te nemen. Omdat de school midden 

in de samenleving staat en er onlosmakelijk onderdeel van uitmaakt, verbindt ze zich 

met de maatschappelijke partners om zich heen. Op school leren kinderen met elkaar, 

maar is er ook oog voor de individuele behoeften van kinderen. Er wordt maatwerk 

geboden waar dat passend is, zodat leerlingen gelijke kansen krijgen en hun potentieel 

kunnen ontwikkelen en benutten. 

 

We gaan uit van diversiteit, juist ook bínnen de school, en streven deze actief na. 

Diversiteit is een kracht van onze organisatie. We denken niet allemaal hetzelfde en 

dat hoeft ook niet. Op een BOOR-school zijn schoolleider, leraren, eigenlijk alle 

medewerkers in de school, ouders en leerlingen in staat om opvattingen en 

denkbeelden met elkaar te confronteren via de dialoog. Sterker nog, dat vinden we 

vanzelfsprekend. Onze leerlingen van nu zijn immers de burgers van morgen!  

 

Op dit moment zijn volgens de onderwijsinspectie twee maatschappelijke trends 

zichtbaar in het onderwijs: (1) een dalende trend wat betreft het niveau van het 

Nederlandse funderend onderwijs voor de basisvaardigheden taal, rekenen, natuur en 

techniek en burgerschapsonderwijs. En (2) toenemende segregatie in het onderwijs 

doordat hoog opgeleide ouders in toenemende mate kiezen voor conceptscholen en 

privaat onderwijs. Deze segregatie leidt tot toenemende kansenongelijkheid, die wordt 

versterkt doordat de resultaten van het burgerschapsonderwijs in Nederland 

achterblijven in vergelijking met de landen om ons heen. Een andere belangrijke factor 

die volgens de inspectie bijdraagt aan kansenongelijkheid is dat de 

basisschooladviezen van kinderen met hoogopgeleide ouders vaker adviezen voor een 
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hoger onderwijsniveau zijn, dan de adviezen van kinderen met lager opgeleide ouders. 

Ook als de onderwijsresultaten hetzelfde zijn. 

 

De scholen van BOOR hebben te maken met de grootstedelijke problematiek van 

Rotterdam. De kansenongelijkheid waarvan de onderwijsinspectie melding maakt, doet 

zich bij uitstek ook voor in onze omgeving. Wij willen deze trend keren en hebben 

daarom gekozen voor drie prioriteiten waar we de komende periode met voorrang aan 

werken. De eerste prioriteit is de versterking van de kwaliteit van ons onderwijs, om 

zodoende een keuze voor openbaar onderwijs een keuze voor kwalitatief goed 

onderwijs te laten zijn. Op deze manier leveren we een bijdrage aan het verkleinen van 

de kansenongelijkheid en een bijdrage aan het ombuigen van de neerwaartse trend in 

het onderwijs. De tweede prioriteit heeft betrekking op het benutten van de openbare 

identiteit door onze leerlingen zo goed mogelijk toe te rusten door hen te leren de 

dialoog te voeren over de verschillende achtergronden en levensovertuigingen die 

samenkomen in de scholen van BOOR en hen zo goed toe te rusten voor een plek in 

een diverse samenleving. Op deze wijze willen we een bijdrage leveren aan de 

versterking van het democratisch burgerschap; een van de maatschappelijke 

opdrachten van het onderwijs. Ten derde willen we door verbetering van de 

samenwerking tussen onze scholen onderling en met hun omgeving een positieve 

bijdrage leveren aan de schoolloopbaan van onze leerlingen. Het basisschooladvies 

als kernpunt in de samenwerking tussen basis- en voortgezet onderwijs moet bijdragen 

aan het tegengaan van kansenongelijkheid. 

 

Door de komende periode te werken aan de drie prioriteiten die beschreven staan in dit 

aangescherpte koersdocument, kortweg samengevat als kwaliteit, identiteit en 

samenwerken, streven we ernaar dat elke BOOR school een school is of wordt die: 

 

 Leerlingen goed en inclusief1 onderwijs biedt om hun potentieel te benutten; 

 Kinderen en jongeren de samenleving laat oefenen; 

 Diversiteit en pluriformiteit omarmt in mensen en meningen. 

 In verbinding staat met de maatschappelijke omgeving. 

 

 

 

                                                
1 Onder inclusiviteit verstaan we meer dan passend onderwijs. Hiermee wordt ook bedoeld dat 
iedereen welkom is, dat we zonder onderscheid met respect met elkaar omgaan, dat niemand 
wordt uitgesloten en dat we streven naar kansengelijkheid, in alle drie de sectoren. 
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1. Prioriteit 1: Kwaliteit onderwijs 

Met veel kinderen gaat het goed in Rotterdam. De laatste jaren is er een stijgende lijn 

in de onderwijsresultaten2. Uit tevredenheidspeilingen van BOOR scholen blijkt dat het 

welbevinden en de tevredenheid van ouders en leerlingen op onze scholen een dikke 

voldoende krijgt. 3 Er zijn echter ook nog veel kinderen die een achterstand hebben ten 

opzichte van hun potentieel4. Niet alle kinderen groeien op in een even kansrijk milieu: 

er is sprake van kansenongelijkheid. Als openbare scholen vervullen we een cruciale 

functie in de stijging van het opleidingspeil in Rotterdam. Wij vinden het van groot 

belang dat alle kinderen in Rotterdam ten minste een goede basis halen. Kinderen die 

meer kunnen, moeten die gelegenheid krijgen. Dat gaat niet vanzelf.  

 

Scholen vormen in veel wijken een belangrijke voorziening die bijdraagt aan de 

ontwikkeling van kinderen en gezinnen en daarmee aan de ontwikkeling van de wijk, of 

– in het geval van vo- en so-scholen – van de stad en soms ook het land. Voorop staat 

het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs.  

 

Kwaliteit topprioriteit 

De kwaliteit van ons onderwijs is topprioriteit, we streven naar voortdurende 

verbetering. Kwaliteit is geen statisch begrip: het betekent dat je voldoet aan eisen en 

verwachtingen die aan het onderwijs gesteld worden. Dat betreft de eisen die de 

overheid stelt (via wet- en regelgeving), maar minstens zo belangrijk is de optelsom 

van de verwachtingen die ouders, leerlingen, het vervolgonderwijs en de lokale 

gemeenschap hebben van het onderwijs. Deze verwachtingen veranderen 

voortdurend. Zo zien we op dit moment een verschuiving naar meer aandacht voor het 

tegengaan van segregatie en het bevorderen van kansengelijkheid. Daarom is het 

noodzakelijk om steeds opnieuw de vraag te stellen of de kwaliteit die we leveren nog 

in verbinding staat met de verwachtingen van onze omgeving.     

 

De kern van kwaliteit is dat scholen altijd streven naar borging van het goede en 

planmatige verbetering: elke school formuleert haar ambitie(s) en werkt daar 

aantoonbaar aan. Het behoort tot de professionele ruimte van scholen om, gelet op de 

specifieke situatie van en verwachtingen die gesteld worden aan de school (wijk, stad, 

samenstelling populatie, omgeving, voedingsgebied), eigen keuzes te maken in 

profilering van kerndoelen en eindtermen. Kortom: op al onze scholen bestaat een 

cultuur van permanente kwaliteitsontwikkeling. 

                                                
2 Bron: Staat van het Rotterdamse onderwijs (2017) 
3 Bron: Jaarverslag stichting BOOR (2017) 
4 Bron: Staat van het onderwijs 2018; staat van het Rotterdamse onderwijs (2017) 

https://www.rotterdam.nl/nieuws/onderwijs-in-de-lift/Bijlage-2.-Staat-van-het-Rotterdams-onderwijs-2017.pdf
http://www.boorbestuur.nl/cp/uploads/downloads/BOOR-Jaarverslag-2017-(def).pdf
https://www.onderwijsinspectie.nl/documenten/rapporten/2018/04/11/rapport-de-staat-van-het-onderwijs
https://www.rotterdam.nl/nieuws/onderwijs-in-de-lift/Bijlage-2.-Staat-van-het-Rotterdams-onderwijs-2017.pdf
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Afhankelijk van de situatie van de school kan het gaan van stapsgewijze verbeteringen,  

het vereenvoudigen van onderwijsprocessen met behulp van ICT, aanpassen van  

leertechnieken, tot grootschalige innovatie als het veranderen van het 

onderwijsconcept van de school. Door het bestuur en door het stafbureau BOOR 

Services wordt bij de uitvoering ondersteund en gefaciliteerd. 

 

Strategisch HRM beleid  

Een belangrijke randvoorwaarde voor de kwaliteit van het onderwijs is de kwaliteit van 

onze leraren en schoolleiders. Deze aangescherpte koers beschrijft niet de 

randvoorwaarden, maar het HR-beleid is essentieel voor het bereiken van onze 

ambities: goed onderwijs wordt gemaakt door goed opgeleide, bevlogen en kundige 

leraren en goede schoolleiders.  

 

  

Kwaliteit – ambities: 

 

 Alle leerlingen op onze scholen krijgen de gelegenheid hun 

potentieel te ontwikkelen en te benutten. 

 Op alle scholen bestaat een cultuur van permanente 

kwaliteitsontwikkeling. De schoolambities voor 

kwaliteitsverbetering worden gedragen door het team.  
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2. Prioriteit 2: Identiteit 

Identiteit in diversiteit 

Onderwijs gaat om meer dan cognitieve resultaten en in het verlengde daarvan 

kwalificatie. Een belangrijk onderdeel is het vermogen van onze scholen om een 

gemeenschap te vormen: 

 waar waarden en normen gedeeld worden;  

 waarmee leerlingen en ouders zich verbonden voelen;  

 en waar iedereen welkom is, niemand wordt uitgesloten zolang we met respect 

met elkaar omgaan en elkaars vrijheid niet belemmeren. 

 

Kortom, een gemeenschap waarin kinderen zich kunnen ontwikkelen tot 

persoonlijkheden die zich makkelijk bewegen in en een bijdrage leveren aan hun 

omgeving. 

 

De segregatie en de kansenongelijkheid in het onderwijs nemen toe5. De 

maatschappelijke opdracht van het onderwijs staat onder druk. Dit wordt versterkt 

doordat de resultaten van het burgerschapsonderwijs in Nederland achterblijven in 

vergelijking met andere landen om ons heen6. Onze ambitie is om dat tegen te gaan, 

door in ons onderwijs, in onze scholen, burgerschap en kansengelijkheid te 

bevorderen.  

 

Daarin is voor BOOR van belang, hoe we omgaan met diversiteit.  Toenemende 

diversiteit is een gegeven in onze samenleving. We verschillen allemaal van elkaar, en 

in de grootstedelijke context van Rotterdam is dat helemaal het geval. Het 

kenmerkende van het openbaar onderwijs is dat iedereen, ongeacht achtergrond en 

levensbeschouwing, welkom is, waardoor die Rotterdamse diversiteit ook 

daadwerkelijk in onze scholen aanwezig is.  Het vergt tegelijkertijd inspanning om met 

elkaar verbonden te zijn en te blijven. Het wezenskenmerk van BOOR is dat we 

continu werken aan die verbondenheid, binnen een veranderende wereld. We zien dat 

segregatie en kansenongelijkheid toenemen in het onderwijs. BOOR wil daar 

tegenwicht aan bieden. Dat doen we door op onze scholen de diversiteit te benoemen 

en benutten, door het aangaan van de dialoog, kennis over alle levensbeschouwingen 

te vergroten, liefdevol te kneden en burgerschapsonderwijs een belangrijke plek te 

geven in het curriculum. Dat betekent ook dat we reflecteren op de buitenwereld en 

steeds bepalen hoe we met verschillen  omgaan. We conformeren ons daarbij niet aan 

een levensbeschouwing. Mede daardoor ontwikkelen leerlingen zich tot wereldburgers. 

 

                                                
5 Bron: Oeso-rapport 2018; staat van het onderwijs 2018 
6 Bron: ICCS rapport ‘Burgerschap in het voortgezet onderwijs’ (2017) 

http://content1a.omroep.nl/urishieldv2/l27m0137dd605e1a1506005b87a17e000000.3cd31d0c93ec91f9a5fcf24a2d7b52f7/nos/docs/2032018oecd.pdf
https://www.onderwijsinspectie.nl/documenten/rapporten/2018/04/11/rapport-de-staat-van-het-onderwijs
https://www.kohnstamminstituut.nl/iccs-nederland/assets/iccs2016burgerschapnederland.pdf
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Tot slot: diversiteit kun je ook opvatten als “alles moet kunnen en iedereen moet zich er 

in kunnen vinden”. Dit is nadrukkelijk niet wat wij voor ogen hebben, dit leidt tot het 

tegenovergestelde van verbondenheid, namelijk passieve neutraliteit en 

onverschilligheid.  

 

Dialoog 

Conflicten op wereldschaal, spanningen over geloof en cultuur – al deze zaken komen 

onze klaslokalen binnen en moeten besproken kunnen worden. Onze ambitie is dat we 

op iedere BOOR school opvattingen en denkbeelden met elkaar kunnen confronteren 

via de dialoog. We gaan het gesprek aan met elkaar, hoe extreem of gematigd de 

opvatting of het gedachtegoed van de ander ook is. Leerlingen leren dan andere 

standpunten kennen en op waarde schatten.  

 

Die confrontatie kán leiden tot begrip voor elkaar, maar dat zal niet altijd het geval zijn. 

Wel moet het ertoe leiden dat leerlingen leren vanzelfsprekend de dialoog aan te gaan. 

De school als samenleving in het klein is de plaats waar kinderen kunnen leren de 

dialoog te hanteren. Daar is inzet voor nodig en het vergt een actieve opstelling van 

schoolteams om kinderen dit van jongs af aan te leren.  

Een democratische grondhouding is daarbij een voorwaarde. We hebben daarom een 

aantal uitgangspunten: 

 Het non-discriminatiebeginsel uit de grondwet vormt de basis; 

 We gaan met respect met elkaar om; 

 Vrijheid voor de een mag geen belemmering zijn voor de vrijheid van een ander. 

 

Ook al confronteren we op onze scholen verschillende opvattingen en denkbeelden 

met elkaar, discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, 

ras, geslacht of op welke grond dan ook, is daarbij niet toegestaan. Vrijheid begrenst 

dus ook. Als leerlingen, medewerkers of ouders de geboden vrijheid misbruiken, zijn zij 

niet welkom bij BOOR.  

Burgerschap 

Onze leerlingen voelen zich verbonden met de school, kunnen daarin oefenen, leren 

hun stem te gebruiken, participeren, bijvoorbeeld via de medezeggenschap of een  

leerlingenraad. De scholen besteden vanuit hun democratische grondhouding 

aandacht aan levensbeschouwingen en stromingen in de samenleving. Leerlingen 

kunnen oefenen in democratische vaardigheden, als opmaat voor het functioneren in 

de samenleving. Zo krijgen de leerlingen de waarden en normen mee die ze kunnen 

gebruiken om volwassen wereldburgers te worden, die bijdragen aan een 

rechtvaardige en toekomstbestendige samenleving en weten hoe zij hun talenten 

daarvoor kunnen benutten. Door de toenemende diversiteit en segregatie in de 
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samenleving wordt deze missie én onze taak in burgerschapsvorming, het aanleren 

van democratische vaardigheden, steeds belangrijker.  

 

Onze scholen en ons onderwijs zijn van de samenleving en voor de samenleving als 

geheel. Onze samenleving is op democratische leest geschoeid en om die 

samenlevingsvorm in stand te houden zijn burgers nodig die over democratische 

vaardigheden beschikken. In al onze scholen is men dan ook actief om die 

vaardigheden, van jongs af aan, aan te leren.   

 

 

 

 

 

 

Identiteit – ambities: 

 

 Alle scholen hebben gedefinieerd hoe zij omgaan met diversiteit. 

 Leerlingen, leerkrachten en alle andere medewerkers in de 

school en schoolleiders zijn in staat de democratische dialoog te 

voeren. 
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3. Prioriteit 3: Samenwerken  

In het openbaar onderwijs zien we het als onze opdracht om aan ieder kind een plek te 

bieden, verschillende werelden elkaar te laten ontmoeten en kansen voor álle kinderen 

te ontsluiten. Het feit dat BOOR zowel basisonderwijs, voortgezet onderwijs als 

speciaal onderwijs biedt, maakt ons uniek en biedt kansen. Een goede aansluiting 

tussen onze scholen maakt een soepele doorstroom van leerlingen mogelijk. 

Voorwaarde hiervoor is dat de drie sectoren meer met elkaar samenwerken. Onze 

leerlingen profiteren ervan als de scholen hun expertise en succesvolle aanpakken 

uitwisselen, als ze van en met elkaar leren. 

 

Bevorderen kansengelijkheid 

Onze scholen werken aan bevordering van kansengelijkheid. Kansengelijkheid 

betekent dat leerlingen toegang hebben tot onderwijs dat het meest passend is bij hun 

talenten en mogelijkheden, ongeacht hun thuissituatie, hun eventuele beperkingen of 

specifieke ondersteuningsbehoeften. Kinderen zijn niet gelijk en hebben recht op een 

ongelijke behandeling: gelijke kansen vragen om maatwerk. .  Het hanteren van hoge 

verwachtingen en het bieden van maatwerk is van groot belang.  

 

Samen met de gemeente Rotterdam stimuleren de Rotterdamse schoolbesturen 

kansengelijkheid door voor iedere leerling een aantrekkelijk onderwijsaanbod in de 

eigen omgeving te willen realiseren. Het convenant VO op Zuid is hiervan een 

uitvloeisel, hiermee ontstaan er sterke scholen met een aantrekkelijk en gevarieerd 

aanbod voor de leerlingen op Zuid. In het basisonderwijs wordt eveneens een aanpak 

voorbereid die moet leiden tot meer diversiteit in onderwijsconcepten en overal 

robuuste en kwalitatief goede basisscholen.  

Ondersteuningsstructuur 

Cruciaal is een ondersteuningsstructuur om de school en een goede samenwerking 

tussen scholen en andere organisaties en voorzieningen zoals de organisaties voor 

maatschappelijke dienstverlening, wijkteams, politie, jeugdzorg en 

bewonersorganisaties. Met de school als startpunt, omdat daar de problematiek van 

kinderen en jongeren zich openbaart. Veel vragen van leerlingen zijn niet alleen van 

didactische aard, maar hebben te maken met opgroeien, gedrag, de situatie thuis en 

veiligheid. Onderwijs en ondersteuning op een goede manier verbinden draagt bij aan 

verminderen van kansenongelijkheid en levert een zo groot mogelijke bijdrage aan een 

goede toekomst van kinderen en jongeren. In het realiseren van de samenwerking ligt 

een belangrijke opdracht voor het bestuur. 
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Soepele doorstroom 

Het schooladvies is een belangrijk instrument op de schakelpunten tussen po en vo. 

Een adequaat advies vergroot de kans op een passende schoolkeuze en een 

ononderbroken ontwikkeling voor de leerling. De inspectie geeft aan dat het 

basisschooladvies in de huidige situatie de kansenongelijkheid vergroot, doordat bij 

gelijke leerresultaten ongelijke adviezen worden gegeven.  

 

BOOR scholen werken aan kansengelijkheid. Enerzijds door binnen schoolteams de 

manier waarop we naar leerlingen kijken en de (voor)oordelen die we daarbij hanteren 

bewust tot gespreksonderwerp te maken. En anderzijds door gezamenlijk actief beleid 

te maken ter bevordering van gelijke kansen. Scholen werken aan een soepele 

instroom, doorstroom en uitstroom waarbij maatwerk voor de leerlingen centraal staat. 

 

Leerlingen en ouders worden betrokken bij de schoolloopbaanontwikkeling door goede 

communicatie over de ontwikkeling van de leerlingen. Tijdige bijsturing is mogelijk en 

de gedeelde verwachtingen van leerling en ouders en leerkrachten zijn realistisch en 

ambitieus. 

 

 

 

  

Verbinden en samenwerken – ambities: 

 

 BOOR scholen werken samen met andere scholen en 

andere organisaties en voorzieningen rond de leerling, en 

verbinden ondersteuning en onderwijs met elkaar. 

 Er is sprake van een soepele instroom, doorstroom en 

uitstroom op de scholen en tussen de sectoren, waarbij 

maatwerk centraal staat. 
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Nawoord  

Onze eerste en belangrijkste taak is om het best denkbare openbaar onderwijs te 

verzorgen in Rotterdam en omstreken, passend bij het potentieel van de leerlingen, 

waar ieder tot zijn recht komt en in verbinding met de omgeving. Dat kan alleen als de 

randvoorwaarden daartoe zijn ingevuld. In de eerste plaats voldoende en goed 

personeel, dat met plezier naar het werk komt en wil blijven leren en ontwikkelen. Hoe 

werf en behoud je de beste leraren, schoolleiders en ondersteuners? Onderscheidend 

en strategisch HR beleid op stichtingsniveau is hiervoor de sleutel en randvoorwaarde 

nummer één. Daarnaast zijn er andere randvoorwaarden die ingevuld moeten zijn om 

onze ambities te realiseren: financiën, huisvesting, ICT, inkoop. 

In de jaarplannen worden onze prioriteiten en de invulling van de randvoorwaarden 

uitgewerkt in concrete doelstellingen. 

Daarnaast is een belangrijke randvoorwaarde dat onze samenwerkingspartners, 

waaronder de gemeente, hun rol weten te vervullen, door beter samen te werken en af 

te stemmen, waarbij de noden van het kind centraal worden gesteld. Zodat we onze 

maatschappelijke ambities samen kunnen bereiken. 

 


