
Plezier

Veiligheid

Samen

Initiatief

Ambitie

Plezier

Veiligheid

Samen

Initiatief

Ambitie

Plezier

Veiligheid

Samen

Initiatief

Ambitie

Plezier

Veiligheid

Samen

Initiatief

Ambitie

Plezier

Veiligheid

Samen

Initiatief

Ambitie

plezier

initiatief

veiligheid

samen

ambitie

Koersplan
Ruimte voor de toekomst RBOB De Kempen

19/23



InhoudsopgaveColofon

04
06
08
10
12
14
15

Koersplan 2019-2023: 
Ruimte voor kinderen en scholen 

Het fundament van RBOB De Kempen: 
Mensen centraal 
 
Ambitiethema 1: 
Ieder kind is welkom

Ambitiethema 2: 
Totaalaanbod voor kinderen van 0 tot 13

Ambitiethema 3: 
De ondernemende professional

Ambitiethema 4: 
Een veilige omgeving voor iedereen

Ambitiethema 5: 
Kinderen zijn de belangrijkste partners

RBOB De Kempen 
Provincialeweg 74
5503HJ VELDHOVEN

T (040) 230 15 60
E info@rbobdekempen.nl

Illustraties  
Shutterstock

Redactie  
PIM\Tekst & Uitleg 
www.pimtekst.nl

Vormgeving & realisatie 
Karbeel Reclame & Publicaties 
www.karbeel.nl

Copyright ©2019 RBOB De Kempen



Eind 2018 hebben we als RBOB De Kempen een nieuwe missie en visie 
vastgesteld. Van daaruit hebben we gekeken naar waar wij ons in willen 
onderscheiden. Dat leidde tot de kernwaarden Ambitie, Plezier, Veilig, Samen 
en Initiatief. 

Kernwaarden: dit zijn wij 
Samen met de missie en visie vormen deze kernwaarden de basis voor ons 
Koersplan 2019-2023. Ze zeggen veel over onze cultuur, over de manier 
waarop we met elkaar willen omgaan. De kernwaarde Ambitie is de rode 
draad door dit Koersplan. Plezier komt terug in alles wat we doen, vanuit een 
Veilige omgeving voor ieder kind. De waarden Samen en Initiatief geven aan 
hoe we de dingen doen. 

Vertrekpunt: wat doen we al goed? 
Voor de uitwerking van het Koersplan gingen we in gesprek met interne en 
externe stakeholders zoals leerkrachten, raad van toezicht, GMR, MR, ouders, 
wethouders, aansluitend onderwijs, directies, kinderen, (staf)ondersteuners 
en bestuur. Twee vragen stonden daarbij centraal: 
• Wat doen wij al goed en willen we meenemen in de komende vier jaar? 
• Waar liggen onze ontwikkelkansen? 

Vijf ambitiethema’s
Vanuit de brede betrokkenheid en actieve deelname van alle stakeholders 
zijn we gekomen tot vijf ambitiethema’s voor 2023. Thema’s waar ook de 
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) en de Raad van Toezicht 
helemaal achter staan. 

Ruimte voor de scholen 
In dit Koersplan vindt u achtereenvolgens een korte beschrijving van RBOB De 
Kempen, de missie en visie, en de doelen per ambitiethema. Vanaf schooljaar 
2019/2020 is het Koersplan actief op al onze scholen. Het is een verhaal op 
hoofdlijnen, dat volop ruimte biedt aan de scholen om er zelf mee aan de slag 

te gaan en zo de gewenste resultaten te bereiken. Een uitwerking daarvan is 
zichtbaar in hun eigen plannen en gidsen.

Een levend plan
In vier jaar tijd kan er natuurlijk veel gebeuren. Onze organisatie is zo 
ingericht dat we flexibel kunnen inspelen op veranderingen in de omgeving. 
Met elkaar blijven we inhoudelijk en organisatorisch steeds afstemmen en 
onze deskundigheid ontwikkelen. Zo houden we dit plan de komende jaren 
levend.

Koersplan 2019-2023: 
Ruimte voor kinderen en scholen 

De 
ambitiethema’s 

voor 
2019-2023

Ieder kind is 
welkom 

•
Totaalaanbod 
voor kinderen 
van 0 tot 13

•
De 

ondernemende 
professional

•
Een veilige 

omgeving voor 
iedereen 

•
Kinderen 
zijn de 

belangrijkste 
partners
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Missie 
Met uitstekend onderwijs halen wij in ieder kind het beste naar boven voor 
een optimale en toekomstgerichte ontplooiing. 

Visie 
Wij inspireren. Wij dagen uit. Wij tonen lef. Op onze scholen ontvangen 
we ieder kind met open armen. Ouders zijn een belangrijke partner. Samen 
scheppen wij een veilige ruimte waarin kinderen spelen, leren en leven. 

Op dit fundament bouwen we onze scholen, met als casco: 

Uitstekend onderwijs door ondernemende professionals waarbij het kind 
educatief partner is. Daarom verbinden wij ons met de leefomgeving en 
belevingswereld van onze kinderen. De leeromgeving die wij scheppen en 
de cultuur die wij realiseren, zijn daarvoor belangrijke randvoorwaarden. 

Cultuur: Mensen staan centraal
RBOB De Kempen staat voor openbare en algemeen toegankelijke scholen 
in de regio de Kempen en omstreken. Ons onderwijs is gericht op kwaliteit 
en de ontwikkelingsperspectieven van het kind. Onze professionele cultuur 
is herkenbaar in de scholen - door samenwerking, eigenaarschap en 
verantwoordelijk handelen - , in het leiderschap en in de eigen inbreng van 
medewerkers. Medewerkers krijgen verantwoordelijkheid en nemen die ook. 
Mensen, professioneel gedrag en leiderschap staan centraal.

Het fundament van RBOB De Kempen: 
Mensen centraal 

RBOB De Kempen in feiten en cijfers*
*oktober 2019

14 basisscholen

± 3200
leerlingen

± 330
medewerkers

11€18 miljoen
budget per jaar
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Openbaar onderwijs: Niet apart maar samen!
Vanuit de identiteit van het openbaar onderwijs ontvangen wij alle kinderen 
met open armen, ongeacht hun afkomst of religie. Zo laten we kinderen 
maatschappelijke inclusiviteit al op jonge leeftijd beleven. We leren kinderen 
dat iedereen zichzelf mag blijven, binnen afgesproken regels, en dat er 
net zoveel verschillen als mensen zijn. Deze actieve tolerantie is een van 
de belangrijkste waarden binnen de school en bepaalt onze grondhouding. 
Respect hebben en tonen voor jezelf, de ander en je omgeving is een 
belangrijk uitgangspunt. 

Ieder kind op de juiste plek 
Ieder kind is welkom bij RBOB om samen op zoek te gaan naar een passende 
onderwijsplek. Vanuit een open gedachte willen we elk kind verbinden 
aan de juiste leeromgeving, binnen of buiten onze scholen, zodat het 
kind zich optimaal kan ontwikkelen. Binnen onze scholen bieden we een 
onderwijsaanbod waarmee kinderen met plezier tot leren komen. Kinderen 
krijgen de ruimte hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. 

Passende oplossing
Kunnen we niet bieden wat bij het kind past of wat een kind nodig heeft, dan 
zoeken we binnen en buiten onze stichting naar een oplossing die past bij het 
kind en de ouders. 

Plezier 
Onze scholen hebben niet alleen aandacht voor de prestaties en cognitieve 
ontwikkeling van het individuele kind, ook voor het welzijn en het welbevinden. 
Dit draagt bij aan een optimale ontplooiing. Leerlingen, medewerkers en 
ouders en verzorgers ervaren plezier op onze scholen.

Ambitiethema 1:
Ieder kind is welkom 

RBOB staat voor 
openbaar onderwijs, 

dat past bij het 
individuele kind: 

• Uitgaan van 
diversiteit

• Actief pluriform
• Actief tolerant
• Plezierig samen
• Inclusief samen
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Hoe doen we dit? 
Elke school gaat zelf met dit ambitiethema 
aan de slag, op basis van onder meer de ouder- 
en kindtevredenheidsmeting en de sociale 
veiligheidsmonitor.



Ons uitgangspunt is dat kinderen cognitief, sociaal en maatschap-
pelijk bekwaam zijn. In een rijke leeromgeving bieden we kinderen 
van 0 tot 13 jaar een integraal aanbod voor een brede ontwikke-
ling. In een doorgaande lijn ontwikkelen zij vaardigheden, verga-
ren kennis en ontdekken hun talenten. De kinderen zijn daarbij 
mede eigenaar van hun eigen leerproces. Samen met onze partner 
ikOOK! streven wij naar één leeromgeving voor onze kinderen. 

Wij ondersteunen de kinderen vanuit de drie kerntaken van het onderwijs: 
• socialisatie
• kwalificatie
• persoonsvorming

Lef tonen en kleur bekennen
Binnen dit kader bepaalt elke school voor zichzelf wat de goede balans is voor 
deze school tussen deze drie. Elke school neemt de ruimte om een innovatief, 
uitdagend ontwikkelaanbod te creëren waarmee kinderen kunnen opgroei-
en tot ondernemende wereldburgers. Daarin toont elke school lef en bekent 
kleur met een passend onderwijsaanbod, aansluitend bij de maatschappelijke 
context en de kinderen. 

21th century skills
Onze netwerkmaatschappij vraagt om ondernemende, betrokken en nieuws-
gierige burgers. Kinderen hebben in de 21e eeuw andere vaardigheden nodig 
om goed te kunnen deelnemen aan deze maatschappij. Voor maximale 
opbrengsten op het gebied van persoonsvorming, kwalificatie en socialisatie 
volgen we de kinderen via systematisch en cyclisch werken. We hechten 
daarbij waarde aan 21th century skills. Zo is er extra aandacht voor ‘leren 
leren’, zodat leerlingen niet alleen ‘wat’, maar ook ‘hoe’ leren. Ook 
besteden we veel aandacht aan reflectie, autonomie, eigenaarschap, en een 
onderzoekende analytische houding. Daarnaast is er veel ruimte voor digitale 
geletterdheid door het stimuleren van ICT- en mediawijsheid.

Meten en zichtbaar maken
We volgen de kinderen in hun ontwikkeling van alle vaardigheden en maken dit  
ook voor hen en hun ouders meetbaar en zichtbaar. 

Zien, horen en serieus nemen 
Relatie, competentie en autonomie leiden tot leermotivatie. We streven 
ernaar dat elk kind zich gezien, gehoord en serieus genomen voelt. De 
leerkrachten spelen hierin een sleutelrol, ondersteund door een groot aantal  
tools en kennis waaruit zij kunnen putten, op school- en stichtingsniveau. 

De rol van de ondernemende professional
Voor kinderen en leerkrachten stimuleren we een houding die onderzoekend, 
analytisch, actief, samenwerkend en coöperatief is. Dit sluit aan bij het 
thema ‘De ondernemende professional’. 

Ambitiethema 2: 
Totaalaanbod voor kinderen van 0 tot 13

Beschikbare 
tools en kennis:   

• Uitdagende leer- 
omgeving 

• Gepersonaliseerd leren
• Geïntegreerd leren 
• Projectmatig werken
• Betekenisvol onderwijs
• Bewegend leren
• Buitenlessen 
• Spelend leren
• Groepsoverstijgend
• Gedifferentieerd
• Creativiteit stimuleren
• Kunst en cultuur 
• Gezond gedrag  

bevorderen
• Kinderen betrekken bij 

het vormgeven van het 
onderwijs 

• Ruimte voor  
experimenten
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Samenwerking ikOOK!, 
in samenhang met RBOB De Kempen.

RBOB De Kempen

Hoe doen we dit?  
Voor de kinderen van 0-4 zorgen 
we voor samenhang met IkOOK! 
en andere partners. We me-
ten dit via oudertevredenheid 
en stellen onze plannen op 
basis hiervan bij. Andere ijk- 
punten zijn de doorlopende 
leerlijnen en het aantal 
gezamenlijke activiteiten met 
partners. 



Om uitstekend onderwijs te kunnen bieden, hebben we ondernemende 
professionals nodig. Een ondernemende professional is iemand die initiatief 
neemt in vernieuwing, verbetering en optimalisering van het leerproces. 
Iemand met een onderzoekende houding, die zich verdiept in en gebruik 
maakt van beschikbare onderzoeksresultaten. Iemand die kan reflecteren 
op het eigen handelen en op basis van die bevindingen onderbouwde keuzes 
maakt én actie neemt. 

Samen sta je sterker 
Zelf initiatieven mogen nemen is inspirerend voor leerlingen en collega’s. 
Een ondernemende houding draagt bij aan het gevoel dat je met elkaar echt 
iets kunt bereiken. Dat geeft energie en versterkt het saamhorigheidsgevoel. 
Immers: als je samen werkt en samen leert, dan verhoog je de expertise 
(kennis en kunde) in de school en binnen de stichting. Je bouwt samen aan 
de toekomst. 

Bouwen aan leergemeenschappen
Op RBOB-scholen is de betrokkenheid bij het kind hoog, net als de 
samenwerkingsbereidheid. Van daaruit zetten we in op professionele 
leergemeenschappen: collegiaal leren in een groep, waarbij je je collega 
adviseert op het gebied van jouw expertise. Zo worden we zelf een levend 
voorbeeld van een leven lang leren en kunnen we inspelen op de veranderende 
wereld en veranderende inzichten. Door zelf continu te blijven leren, 
hebben we de tools in handen om te zien wat elk kind nodig heeft om zich te 
ontwikkelen en daar ook naar te handelen. 

Veilige cultuur 
De leiding van de stichting en van de scholen stimuleert dat scholen elkaar 
collegiaal treffen. We scheppen hiervoor met elkaar een veilige cultuur met 
ruimte, tijd en vertrouwen voor initiatieven. Initiatieven worden dan ook 
beloond (liever ja dan nee), zodat gedeeld leiderschap ontstaat. Autonomie, 
diversiteit en professionaliteit van collega’s wordt gewaardeerd. Ook op die 
manier tonen we aan dat we openbare scholen zijn. 

Ambitiethema 3: 
De ondernemende professional

Een ondernemende professional 
is iemand die:

• Proactief handelt, niet wacht op de vraag, lef toont
• Een hoog commitment heeft 
• Samen werkt, samen leert en die kennis en vaardigheden deelt
• Samen wil ontdekken 
• Collega’s stimuleert 
• Geniet van het gezamenlijke succes en dat ook viert 
• Een generalist is met specifieke expertise
• Zijn of haar handelen kan afstemmen op de onderwijsbehoeften 

van het kind - coachend, sturend en begeleidend
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Hoe doen we dit? 
Metingen over de tevredenheid 
onder medewerkers, leerlingen 
en ouders vormen de toets voor 
ons beleid. Professionalisering 
meten we daarnaast af aan het 
personeelsverloop en de inhoud 
van ontwikkelingsgesprekken.



Om tot optimale ontplooiing te komen, is het belangrijk dat kinderen zich 
veilig voelen op onze scholen. We dragen daarom samen zorg voor een fijne 
en veilige omgeving waarin met plezier wordt gewerkt en gespeeld. Een 
omgeving die de kinderen voorbereidt op het voortgezet onderwijs en hun 
toekomst in de maatschappij.

Een prettige leefomgeving 
Op onze scholen leven, spelen en leren kinderen in harmonie en met respect 
voor elkaar en de omgeving. Vanuit onze verantwoordelijkheid binnen 
de letterlijke grenzen van de school creëren we een veilige plek voor alle 
leerlingen, teamleden en de partners daaromheen. Iedereen wordt gezien en 
gehoord. De pedagogische en onderwijskundige visie van de school is ook in 
het gebouw zichtbaar en voelbaar, met ruimte om te verbinden. Iedere school 
geeft hier zelf invulling aan.

Heldere afspraken
Op elke school gelden heldere afspraken over verantwoordelijkheden en 
grenzen, communicatie en omgangsvormen. Die maken we ook duidelijk bij 
aanvang van elke samenwerking. We zien erop toe dat iedereen zich aan deze 
afspraken houdt. 

Ambitiethema 4: 
Een veilige omgeving voor iedereen

Aantrekkelijke 
omgeving 

Onze gebouwen zijn modern, 
fris en opgeruimd. Ze nodigen 
uit om te leren en om creatief 
vorm te geven aan ons onder-
wijs. Binnen en buiten ervaar 
je lucht, licht en ruimte. Zo 
dragen moderne en groene 
speelplaatsen en schoolplei-
nen eraan bij dat de kinderen 
kunnen bewegen en zich fysiek 
kunnen uiten, een belangrijke 
factor om zich te ontwikkelen.

Vanzelfsprekend voldoen de 
gebouwen aan alle wettelijke 
normen. Tegelijk blijven we 
investeren om onze gebouwen 
ook in de toekomst te laten 
aansluiten op het onderwijs. 
Bij nieuwbouw, renovatie en 
verbouw staan duurzaamheid 
en toekomstige 
bestendigheid 
dan ook centraal.

Kinderen zijn samen met hun ouders voor ons de belangrijkste partners. 
We investeren dan ook actief in kind- en ouderbetrokkenheid. Vanuit ieders 
verantwoordelijkheid - het kind speelt, leert en groeit, de ouders zorgen voor 
de opvoeding en de scholen zorgen voor onderwijs - verbinden we de wereld 
van het kind nu met de toekomst. Het belang van het kind staat hierbij altijd 
voorop. 

Elk kind als educatief partner
Bij RBOB De Kempen scheppen we de optimale voorwaarden zodat elk kind 
zich breed kan ontwikkelen. Daarbij hebben we vanzelfsprekend te maken 
met externe partners uit de omgeving, die betrokken zijn bij de leefwereld 
van het kind, nu en straks. Vanuit educatief partnerschap maken we gebruik 
van elkaars expertise. Bijvoorbeeld als het gaat om technisch of creatief en 
cultureel onderwijs. Het kind en diens leefwereld vormen de schakel om 
het kennis te laten maken met de wereld buiten school. Voor nu en in de 
toekomst.

Wederzijds vertrouwen 
Iedereen met wie wij samenwerken heeft een eigen verantwoordelijkheid 
ten opzichte van het kind. Vanuit RBOB De Kempen zorgen we voor oprechte, 
open en eerlijke communicatie en samenwerking met alle betrokkenen. Van-
uit wederzijds vertrouwen verbinden we partners en partijen. Afspraken en 
verwachtingen spreken we duidelijk naar elkaar uit. Samen leggen wij regie 
over het leerproces zo veel mogelijk bij het kind.

Ambitiethema 5: 
Kinderen zijn de belangrijkste partners

• Kinderen
• Ouders
• Gemeenten
• Wijken
• Instanties als jeugdzorg 

en politie
• Bedrijven in de omgeving 

van de scholen (zoals 
Brainport)

• Culturele instellingen
• Omwonenden
• Voortgezet onderwijs
• Kinderopvangorganisaties

Onze partners
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Hoe doen we dit? Hoe doen we dit? 
De sociale veiligheidsmonitor en de kind- en oudertevredenheids- 
peiling vormen de basis waarop we dit ambitiethema steeds toetsen en 
bijstellen.

We brengen in kaart wie er concreet betrokken zijn bij het onderwijs-
proces van de kinderen. Een belangrijk meetpunt is: wat doe je samen 
op inhoudelijke aspecten? 



RBOB De Kempen
Provincialeweg 74 | 5503HJ VELDHOVEN

Telefoonnummer: (040) 230 15 60
E-mail: info@rbobdekempen.nl


