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1. Inleiding 

 

 

Ruimte voor ambitie! 

Voor u ligt het strategisch beleidsplan van Stichting Talent Westerveld  “Ruimte voor ambitie” (2019-2023). Er is door betrokkenen uit alle geledingen met grote 

inzet en betrokkenheid gesproken over de oogst van de afgelopen beleidsperiode, visie op leren en kindgericht onderwijs en hoe we moeten inspelen op landelijke 
en regionale ontwikkelingen.  

Het strategisch beleidsplan beschrijft onze koers en ambities en geeft concreet aan wat we gaan doen om ons onderwijs te versterken. 

Onze koers en ambities zijn richtinggevend voor de inhoud van de schoolplannen en de hierbij ondersteunende bovenschoolse activiteiten. Hiermee voldoen we aan 
de kaders van de inspectie en worden alle medewerkers en betrokkenen scherp gehouden en gestimuleerd in hun professionele dialoog over onderwijs en leren, 
over kwaliteit en professionaliteit. 

In de afgelopen beleidsperiode is bewustzijn ontwikkeld over wat nodig is om samen planmatig te sturen op kwaliteit. Onze basis is voldoende op orde! In de 

periode 2019-2023 maken we de beweging van “voldoende naar goed” en werken we vanuit visie en gezamenlijke verantwoordelijkheid aan schoolontwikkeling en 
het proces van continue verbeteren.  

Talent Westerveld biedt openbaar onderwijs en staat open voor alle leerlingen die binnen het zorgprofiel van de scholen passen. We bereiden leerlingen voor om in 
de toekomst als betrokken burgers mee te doen in de maatschappij. Met zelfvertrouwen, zich bewust van hun eigen talenten en met een brede basis om deze 
verder te ontwikkelen. Ons onderwijs biedt de uitdaging, aandacht en zorg die leerlingen nodig hebben om optimaal te ontwikkelen en te presteren.  

De komende vier jaar gaan we aan de slag om onze ambities waar te maken. Dit vraagt onze focus op leren en presteren, elkaar versterken en al onze energie en 

aandacht besteden aan het welbevinden en de optimale ontwikkeling van leerlingen. 

Daar gaat iedereen toch voor?! 

  

Jan Scholte Albers, 

Voorzitter College van Bestuur Stichting Talent Westerveld 

September 2018 
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2. Missie, visie en kernwaarden 

 
2.1.   Waarom bestaan wij? (Missie)  
 
Talent Westerveld : 
  
 Biedt hoogwaardige onderwijskwaliteit en een breed ontwikkelperspectief aan leerlingen.                          
 Draagt bij aan de talentontwikkeling en zelfverantwoordelijk leren; 

 Begeleidt leerlingen bij hun leren en persoonlijke ontwikkeling zodat zij goed toegerust zijn  
voor hun toekomst. 

 
2.2.   Waar gaan wij naar toe? (Visie) 

 
Talent Westerveld: 
 

 Garandeert met het oog op brede ontwikkeling van kinderen, in samenwerking met kinderopvang organisaties, een doorgaande lijn in het leren en 
ontwikkelen van kinderen op cognitief, sociaal, emotioneel en motorisch gebied.  

 Realiseert kindgericht onderwijs, binnen de mogelijkheden en capaciteiten van de organisatie, dat aansluit bij verschillen tussen leerlingen, hen 
verantwoordelijk maakt voor hun eigen leerproces en gericht is op het ontwikkelen van talenten; 

 Ontwikkelt zich tot een professionele leergemeenschap, die ruimte geeft voor kennisdeling, professionalisering en bijdraagt aan het proces van continue 
verbetering. 

 
2.3.   Waar staan wij voor? (Kernwaarden) 
 
Onze kernwaarden vertrouwen, niet apart maar samen, professionaliteit      

en resultaatgericht sturen ons gedrag en zijn richtinggevend en motiverend.  
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Vertrouwen 
Vertrouwen geven en krijgen is een basisvoorwaarde om duurzame relaties met 
leerlingen, medewerkers, ouders en samenwerkingspartners op te bouwen. Hierbij 
zijn wederzijds respect ervaren en onderling verwachtingen bespreekbaar maken 
belangrijk 

           

   
 
Niet apart maar samen (openheid, respect, betrokkenheid) 
Wij geven vorm aan openbaar onderwijs en staan open voor alle leerlingen, die 
passen binnen ons school ondersteuningsprofiel. Wij staan open voor vragen en 

wensen van leerlingen, ouders en samenwerkingspartners en creëren een veilige 
leer- en leefomgeving voor leerlingen en medewerkers. Wij hebben respect voor 
elkaar en luisteren naar elkaar. Onze medewerkers zijn betrokken, geïnteresseerd 
en tonen empathie. Zij worden actief betrokken bij besluitvormingsprocessen, 

werken nauw samen, wisselen kennis en ervaringen uit en benutten elkaars sterke 
punten. 
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Professionaliteit  
Wij hebben hoge verwachtingen van leerlingen en van onszelf. Het streven naar 
kwaliteitsverbetering is vanzelfsprekend voor alle medewerkers. Zij worden 
uitgedaagd zich voortdurend te ontwikkelen, elkaar te versterken en de kwaliteit van 
het eigen werk en van de school te blijven verbeteren. 

 
 
 

 

   
 
Resultaatgericht  
We vertalen onze ambities in doelen en prestatie-indicatoren en werken planmatig 

aan verbetering op stichtings- en schoolniveau. We monitoren de hiertoe 
georganiseerde werk- en leerprocessen, evalueren of we de gestelde doelen hebben 
bereikt en stellen vast hoe wij processen kunnen verbeteren om betere resultaten te 
halen. Binnen de gestelde kaders kan elke school zelf keuzes maken. 
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3. Actuele ontwikkelingen 
 
Talent Westerveld vertrekt vanuit de eigen missie, visie en kernwaarden. Wij houden hierbij rekening met wet -en regelgeving. Denk hierbij aan de afspraken uit 

het nationaal onderwijsakkoord van eind 2013 die gericht zijn op duurzame kwaliteitsverbetering van het onderwijs, het bestuursakkoord tussen OC&W en de PO-
Raad (juli 2014) en onderstaande inhoudelijke lijnen van de strategische agenda van de PO-raad 2018-2021: 
 

 
 

1. Onderwijs is samen opgroeien.                                                             

2. Onderwijskwaliteit is verantwoordelijkheid nemen. 

3. Innoveren is samen leren. 

4. Leraar is een waardevol beroep.  
5. Besturen is een vak. 

 

 

 
 
Naast wet- en regelgeving moeten we ook rekening houden met de demografische ontwikkelingen in onze omgeving. 
In Drenthe is een (forse) afname van de groep van 0 tot en met 12 jarigen ingezet. Voor de gemeente Westerveld geldt vanaf 2011 zelfs een krimppercentage van 
ruim 30 %. De verwachting is dat het aantal leerlingen rond 2021 stabiliseert. Binnen de gemeente is er sprake van een zeer lage leerlingdichtheid. De wettelijke en 
gemeentelijke opheffingsnorm bedraagt 23 lln. De bekostiging vanuit het rijk is hierop aangepast.  

 
Binnen Talent Westerveld is er sprake van leegstand. Dit geeft ons de kans en de uitdaging om de beschikbare ruimte in samenwerking met andere lokale partners 

te benutten voor de groei en brede ontwikkeling van leerlingen. 
 
Talent Westerveld houdt rekening met de bereikbaarheid, maar stelt de kwaliteit van onderwijs boven leefbaarheid en bereikbaarheid. Kleine scholen dagen ons 
extra uit om de kwaliteit die wij voor ogen hebben te realiseren. Wij zijn ons bewust van mogelijke risico’s en spannen ons in om alle (!) scholen op niveau te 

houden. Dit vraagt om onze permanente focus  en investering op het welbevinden van leerlingen, de kwaliteit van het pedagogisch- en didactisch klimaat en het 
vakmanschap van leraren.  
In bijlage 1 is aangegeven welke normen Talent Westerveld hanteert in de besluitvorming bij het opheffen van scholen. 
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4. Visie op leren en profileren 

Onze visie op leren vormt de basis van ons kindgericht onderwijs en beschrijft hoe we kijken naar ontwikkeling en leren.  

Onze visie op leren                           
Leerlingen en professionals hoeven niet alles zelf te weten. Ze leren door onderling verbanden te leggen en te zien en bouwen kennis op door interactie met hun 
omgeving. Leren is een sociaal proces. Hoe groter het netwerk en hoe beter de samenwerkingsvaardigheden, hoe groter de mogelijkheid om te leren.  

Leren is gericht op het verwerven van nieuwe manieren om de kennis en vaardigheden die men heeft te gebruiken. Het is een proces van actief creëren in plaats 
van consumeren. Leren zien we als een doelgericht proces waarbij de leerling en de lerende professional zelf doelen stelt, zelfsturend is en zijn eigen leerproces 
bewaakt.  

Wij faciliteren een leeromgeving die leerlingen richting, ruimte, structuur en veiligheid biedt. Zij krijgen passend bij hun onderwijsbehoefte invloed op hun eigen 

leerproces en worden hierbij begeleid door leraren die zich in toenemende mate ontwikkelen als vakman, regisseur en begeleider van leren. De lerende professional 
wordt in zijn onderzoekende houding, leren en ontwikkeling gestimuleerd en begeleid door zijn collega’s en leidinggevende. Reflecteren op de eigen lespraktijk, 
feedback organiseren, nieuwe ideeën bedenken, promoten en implementeren en kennis delen staan hierbij centraal. Uitwisseling van kennis binnen en buiten de 
school wordt gestimuleerd. Dat maakt innoveren mogelijk. 

Profileren                             
De scholen van Talent Westerveld gaan op weg van “voldoende naar goed”. Voldoen aan de wettelijke minimumeisen van de inspectie is niet meer genoeg. Scholen 
nemen de kans en de ruimte om hun eigen ambities te formuleren en kiezen daartoe hun eigen schoolprofiel. In dit profiel is het onderwijskundig profiel en de 
thema’s waarmee de school zich extra wil onderscheiden beschreven. Ouders kunnen op basis van dit visitekaartje mede hun schoolkeuze bepalen. 

Het onderwijskundig profiel van iedere school is de leidraad voor de werkwijze van leraren en is gerelateerd aan de visie op leren en de strategische koers van 

Talent Westerveld. Het beschrijft de vormgeving van het primair proces, maakt helder, binnen de mogelijkheden en capaciteiten van de organisatie, waar 

men voor staat en welke bijdrage wordt geleverd t.a.v. het leren en ontwikkelen van leerlingen. Bouwstenen voor het onderwijskundig profiel zijn: doel/focus, 
pedagogiek, didactiek, leerstof, organisatie, differentiatie, toetsen en rapportage.  

In het onderwijskundig profiel wordt ook de keuze van de scholen voor één (of meer) onderscheidend thema als sport, ondernemerschap, creativiteit, muziek, ICT, 

meer- of hoogbegaafdheid, milieu, tweetaligheid e.d. opgenomen. Hiermee worden de accenten helder die gelegd zijn t.a.v. talentontwikkeling en het ondersteunen 
van specifieke behoeften van de leerlingpopulatie. 
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5.  Besturingsfilosofie                                 

De besturingsfilosofie is de visie op de wijze waarop Talent Westerveld de organisatie wenst aan te sturen. Het besturingsmodel is de wijze waarop wij de filosofie 
vertalen in verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en de onderlinge relaties. De besturingsfilosofie en het besturingsmodel hebben een 
directe relatie met ons strategisch beleid. 

Onze besturingsfilosofie sluit aan op onze visie, missie en waarden en is gericht op professionaliteit, vakmanschap en verantwoordelijkheid. We willen vanuit een 

realistisch en ambitieus perspectief, heldere verwachtingen neerleggen bij leerlingen én onszelf en onze maatschappelijke partners over hoe wij willen samenwerken 

aan de gemeenschappelijke ambities en doelen. 
 
Daartoe geven we richting, vertrouwen en veel ruimte voor eigen verantwoordelijkheid. Ruimte om zelf keuzes te maken en eigenaarschap te tonen voor 
proces en resultaat.  

Talent Westerveld wil een professionele organisatie zijn:              

a) Iedere medewerker is verantwoordelijk voor het bijdragen aan de realisering van onze doelen. Iedereen is aanspreekbaar op de door hem/haar behaalde 
resultaten en de leer- en werkprocessen die hiertoe zijn gehanteerd.     

b) Iedere medewerker in onze organisatie is vooral zelf verantwoordelijk en dient dus ook verantwoordelijkheid te nemen voor zijn eigen ontwikkeling, welzijn 
en loopbaan.                                   

c) Verantwoordelijkheid krijgen betekent deze ook nemen en betekent ook transparant verantwoording afleggen: dat geldt voor iedereen! Het onderwijs en de 
onderwijskwaliteit worden vooral door onze onderwijsprofessionals individueel en in teams gerealiseerd. Onderwijsteams hebben binnen de wettelijke 

kaders en het vastgestelde instellingsbeleid de professionele ruimte om eigen keuzes te maken. 
d) We respecteren het professioneel statuut dat door de teams is opgesteld. 

 
Resultaatverantwoordelijk handelen.           

Onze directeuren zijn binnen het vastgesteld beleid verantwoordelijk en aanspreekbaar op het op een doelmatige wijze realiseren van de vastgestelde doelen en 
resultaten. De directeuren handelen hierbij vanuit de doelstellingen en kaders van Talent Westerveld en dragen dat uit in woord en daad. Verankering vindt plaats 
in de jaarlijkse managementovereenkomsten.  
 
Leraren en overige medewerkers zijn, binnen de kaders van de vastgestelde doelen en resultaten, zoals beschreven in het schoolplan, aanspreekbaar op de door 
hen behaalde resultaten en de wijze waarop zij hiertoe leer-en werkprocessen hebben vorm gegeven. Zij bespreken hun professionele  ontwikkeling en hun bijdrage 
aan de vastgestelde doelen en resultaten met hun leidinggevende in de gesprekkencyclus en maken met hen werkafspraken die bijdragen aan het realiseren van de 

gestelde ambities.  

 
Het besturingsmodel             
Talent Westerveld bestaat organisatorisch uit de Raad van Toezicht, het College van Bestuur, het bestuurskantoor en de scholen. De scholen vormen de 
professionele onderwijskundige kern van onze organisatie.  
 



 
 

 Stichting Talent Westerveld          Strategisch beleidsplan 

2019-2023      Pagina 10 van 31 
 

 

Raad van Toezicht De Raad van Toezicht vervult de werkgeversfunctie voor het CvB, houdt toezicht op het handelen van CvB, dient een aantal in de 
statuten vastgelegde besluiten expliciet vooraf aan uitvoering goed te keuren en staat het CvB bij door de uitoefening van de advies- 
en klankbordfunctie.  

College van Bestuur 
 

Het CvB is eindverantwoordelijk voor het functioneren en de prestaties van de organisatie. Het CvB legt gevraagd en ongevraagd 
verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Een aantal in de statuten vastgelegde besluiten van het CvB hebben vooraf goedkeuring 
nodig van de RvT nodig.  

Scholen 

 

De directeuren zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van beleid en de aansturing en prestaties van de onder hen ressorterende 
scholen/onderwijsteams. Daarnaast zijn ze als lid van het directieoverleg medevormgever van beleidsvorming en mede 
verantwoordelijk voor de uitvoering. 

Bestuurskantoor De medewerkers van het bestuurskantoor dragen zorg voor de professionele ondersteuning van het primaire proces. 

 
 
 
 

6.  Strategische thema's 

 
Op basis van alle opgedane inzichten uit analyses en gesprekken met alle betrokkenen is de koers voor 2019-2023 uitgezet. De komende jaren ligt vanuit onze 
focus op kwaliteit het accent op de volgende drie strategische beleidsthema’s: 
 

 
 
1. Kindgericht onderwijs 

2. Professionele leergemeenschap           
3. Ouders en omgeving 
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6.1  Focus op kwaliteit 

Focus op kwaliteit nemen we mee uit de vorige beleidsperiode. Daar stond opbrengstgericht werken centraal. Talent Westerveld kent geen zwakke scholen. Onze 
basis moet op orde zijn en blijven. De inspectie maakt in haar vernieuwde toezichtkader onderscheid tussen de wettelijke basiskwaliteit, in de vorm van 
deugdelijkheidseisen en de eigen aspecten van kwaliteit. Talent Westerveld streeft naar de kwalificatie “goed”! Dat betekent minimaal voldoen aan de 

deugdelijkheidseisen én (!) ruimte nemen om de eigen aspecten van kwaliteit een plek te geven. 

 
Een belangrijk middel om correct verantwoording af te leggen over onze kwaliteit en de besteding van publieke middelen is ons kwaliteitsmanagement. 
Kwaliteitsmanagement betekent niet alleen dat onze kwaliteitsactiviteiten bijdragen aan het bewaken en verantwoorden van de kwaliteit, maar ook dat ze een 
bijdrage leveren aan de realisatie van de organisatiestrategie. Alle processen in onze organisatie worden zo ingericht dat ze bijdragen aan het realiseren van onze 

ambities. Het hebben van heldere ambities is in hoge mate bepalend voor het realiseren van onze doelen en het succes dat we beogen. Daarom formuleren we onze 
ambities bewust helder en ondersteunen we ze met prestatie-indicatoren.  

 
We sturen op drie niveaus: 

1. Het College van Bestuur definieert de kaders voor kwaliteit. 
2. De scholen maken o.l.v. de schooldirecteur eigen keuzes binnen de kaders. 
3. De leraren geven de kwaliteit vorm binnen de doelen van de school. 

 
Onze focus op kwaliteit is startpunt van onderwijsverbetering en vernieuwing.  De scholen analyseren systematisch de leerprocessen in relatie tot de 
leeropbrengsten en hebben onderwijsbehoeften van de leerlingen aantoonbaar in beeld. Brede data-analyse wordt gebruikt bij het inrichten van het onderwijsbeleid 
en het versterken van de kwaliteit van het onderwijsaanbod en de leerprocessen. Werk- en leerprocessen worden ingericht met oog op welbevinden en resultaat. 
Het proces van verbetering wordt systematisch gemonitord en geëvalueerd en verbonden aan de gesprekkencyclus en professionalisering. In onze volgende stap 
van “voldoende naar goed”  blijven we hierin groeien en onze verantwoordelijkheid nemen.  

 
Het onderwijskundig leiderschap van onze schooldirecteuren staat centraal in onze focus op kwaliteit en de ontwikkeling en het leren van leerlingen en 
professionals. Goed functionerende scholen hebben sterke onderwijskundige leiders. Onze schooldirecteuren richten zich op: 

- De optimale ontwikkeling en prestaties van leerlingen. 
- Het initiëren, stimuleren en faciliteren van de ontwikkeling van leraren. 
- Leidinggeven aan een professionele leergemeenschap waar ouders (en omgeving) onderdeel van zijn. 

 

In samenspraak tussen bestuur en directie is omschreven welke beïnvloedende factoren het leren en de optimale ontwikkeling van leerlingen positief beïnvloeden  
en hoe kwaliteit zich voor ons uit in meet- en merkbare prestatie indicatoren.  
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Kwaliteit uit zich voor ons in de volgende meet- en merkbare prestatie-indicatoren: 

 

Meetbare prestatie-indicatoren 
 

 Elke school voldoet minimaal aan de kwaliteitsnormen van de inspectie en formuleert doelen en prestatie indicatoren voor de eigen aspecten van 
kwaliteit. 

 Elke school behaalt eindresultaten voor taal/lezen, rekenen en wiskunde die boven de ondergrens liggen die de inspectie van onderwijs hanteert voor 

scholen met een vergelijkbare leerlingpopulatie.   
 Elke school stelt concrete streefdoelen voor de onderwijsresultaten voor taal en rekenen en wiskunde passend bij de kenmerken van de 

leerlingenpopulatie. 
 Elke school maakt helder hoe zij aan de referentieniveaus voor taal en rekenen voldoen en hoe de leertijd (50% van de leertijd besteden aan taal, 

lezen, rekenen) zich hiertoe verhoudt. 
 Ouders, leraren en leerlingen (vanaf groep 5) waarderen de school met een score van minimaal 3 (vierpuntschaal).   
 Jaarlijks vindt er een vorm van een audit binnen de scholen plaats om de ontwikkelpunten in kaart te brengen. 

 

Merkbare prestatie-indicatoren 
 

 Scholen werken volgens de principes van planmatig en kortcyclisch werken aan kwaliteit (PDCA) op stichting-, school- en groepsniveau. Planmatig en 
kortcyclisch werken wordt verbonden aan de gesprekkencyclus en de professionalisering. 

 Scholen stimuleren  de onderzoekende houding van medewerkers en het uitvoeren van een brede data-analyse (opbrengsten in relatie tot leer-
werkprocessen) en hebben onderwijsbehoeften van de leerlingen aantoonbaar in beeld. 

 Daar waar mogelijk benutten en bevorderen we de samenwerking en kennisuitwisseling tussen onderwijsteams en scholen. 
 Scholen betrekken interne en externe stakeholders bij de schoolontwikkeling om (ouder) betrokkenheid en draagvlak te versterken. 

 

 

Kwaliteitskader 

Ons kwaliteitskader (bijlage 2) geeft inzicht in hoe kwaliteit gerelateerd aan het vernieuwde toezichtkader van de inspectie op bestuurs- en schoolniveau wordt 

gedefinieerd, gecheckt, ontwikkelt en verantwoord. De kwaliteitsgebieden Onderwijsleerproces, Schoolklimaat, Onderwijsresultaten, Kwaliteitszorg en Ambitie en 
Financieel Beheer worden hierin uitgewerkt. 

Richtvragen hierbij zijn: 

1. definiëren van kwaliteit: wat zijn de ambities en doelen? 
2. checken van kwaliteit: op welke manier stel je vast of je de doelen bereikt hebt? 

3. ontwikkelen van kwaliteit: hoe verbeter je en welke ontwikkeling voeg je toe? 
4. vertellen over kwaliteit: hoe verantwoord je de kwaliteit en welke dialoog voer je er over 
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Ambitie (Wat willen we bereiken?): 
Wij willen vanuit focus op kwaliteit in samenhang samen met interne en externe betrokkenen werken aan onze strategische beleidsthema’s. Ons kwaliteitskader is 

ondersteunend bij de interne en externe en horizontale en verticale verantwoording.  

 
De volgende paragrafen beschrijven vanuit onze focus op kwaliteit, per strategisch thema onze visie en ambitie en de hierbij behorende doelen en meet- en 
merkbare prestatie-indicatoren.  
 

6.2  Kindgericht onderwijs 

Visie 

Onze visie op leren beschrijft onze veranderde manier van kijken naar ontwikkeling en leren. We kiezen voor kindgericht onderwijs, binnen de mogelijkheden en 

capaciteiten van de organisatie, omdat we ons realiseren dat de gemiddelde leerling niet bestaat. We willen samen de beweging maken van programmagericht 
onderwijs waarin leerstof centraal staat, naar kindgericht onderwijs dat de ontwikkeling van de mogelijkheden van alle leerlingen als uitgangspunt neemt.  
 
De ontwikkeling naar kindgericht onderwijs verloopt via verschuivingen op onderstaande dimensies. Scholen beschrijven in hun onderwijskundig profiel welke 
gewenste positie zij kiezen binnen de dimensies en welke ambities en doelen zij zichzelf stellen om kindgericht onderwijs te realiseren. 
 

Doel / focus Op een kindgerichte manier werken aan (brede) opbrengsten van nadruk op leerstof naar balans tussen 

aandacht voor leerstof en persoonsvorming 

Pedagogische aanpak van sturen en leiden naar begeleiden door de leraar en stimuleren van zelfsturing van de leerling 

Eigenaarschap ontwikkeling leerling van leraar naar leerling 

Didactische aanpak van programmagericht naar ontwikkelingsgericht 

Leerstof van gestandaardiseerd tot zelfbepaald 

Organisatievorm van klassikaal leraargestuurd tot meer flexibel leerlinggestuurd 

Differentiatie van convergent via divergent naar eigen leerlijn 

Toetsen van genormeerd en summatief tot procesgericht en formatief 

Rapportage van standaard rapporten naar leerlingportfolio’s 

 

Het kindgericht onderwijs dat wij voor ogen hebben biedt leerlingen de uitdaging, aandacht en zorg die zij nodig hebben om zich optimaal te ontwikkelen, te leren en 
te presteren. Leerlingen krijgen de gelegenheid om zich te ontwikkelen in eigen tempo en naar zijn/haar mogelijkheden, zodat zij zelfstandig en verantwoordelijk 
kunnen deelnemen aan de samenleving, nu en in de toekomst. We hebben hoge verwachtingen, streven naar zo hoog mogelijke opbrengsten en (h)erkennen, 

benutten en versterken talenten van leerlingen.   

Talent Westerveld scholen bieden leerlingen kindgericht onderwijs waarin zij: 

 Richting, ruimte, structuur en veiligheid ervaren.  
 Kwalitatief hoogwaardig taal-lees en rekenonderwijs krijgen aangeboden.      
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 Passend bij hun onderwijsbehoefte invloed hebben op hun eigen leerproces en hun zelfstandigheid en talentontwikkeling wordt gestimuleerd. 

 Worden gestimuleerd in hun brede ontwikkeling en toekomstgerichte vaardigheden zoals: samenwerkend leren, sociale  vaardigheden, kritisch en 
onderzoekend denken, probleemoplossend vermogen, ICT- geletterdheid, burgerschap, creativiteit en sociaal-culturele vorming. 

 Begeleid worden door leraren die rekening houden met datgene wat de leerling al kan, kent en wil en zich in toenemende mate ontwikkelen als vakman, 
regisseur en begeleider van leren.  
 

Het onderwijskundig profiel van iedere school maakt helder waar men voor staat en welke bijdrage wordt geleverd t.a.v. het leren en ontwikkelen van leerlingen. 
Het intern ondersteuningsdocument (IOD) en het school ondersteuningsprofiel (SOP) maken helder hoe het pedagogisch-didactisch handelen van scholen aansluit bij 

de onderwijsbehoeften van leerlingen.  

Leraren worden in hun onderzoekende houding, leren en ontwikkeling gestimuleerd en begeleid door zijn collega’s en leidinggevende. Reflecteren op de eigen 
lespraktijk, feedback organiseren, nieuwe ideeën bedenken, promoten en implementeren en kennis delen staan hierbij centraal. Uitwisseling van kennis binnen en 

buiten de school wordt gestimuleerd. Dat maakt innoveren mogelijk. 

Ambitie (Wat willen we bereiken)                                                                                                                                                                                   

Wij willen kindgericht onderwijs vormgeven met de brede ontwikkeling van de leerling als uitgangspunt, op basis van betrokkenheid en zelfstandigheid en zelfsturing 

van de leerling met variëteit in leerroutes en werkvormen en ondersteuning van ICT. 

 

Doelen Prestatie-Indicatoren Meetbaar/ Merkbaar 

Onderwijskundig profiel   Schooldirecteuren beschrijven de ambities en prestatie-indicatoren 
voor kindgericht onderwijs.  

 De bouwstenen van het onderwijskundig profiel (doel/focus, 
pedagogiek, didactiek, leerstof, organisatie, differentiatie, toetsen 
en rapportage) en de onderscheidende thema’s zijn helder 

beschreven en herkenbaar in het primair proces van de school. 
 Zichtbare relatie tussen de visie op leren en de strategische 

ambitie van Talent Westerveld.   

Schoolplan 2019-2023 
Schoolgids jaarlijks 

Kwaliteitskader op schoolniveau  
 

 Alle scholen maken op basis van het kwaliteitskader op 
bestuursniveau een kwaliteitskader op schoolniveau, waarin  de 
(wettelijke) doelen en eigen ambities zijn vastgelegd. 

Document kwaliteitskader 

Kwalitatief hoogwaardig taal-lees en 
rekenonderwijs 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 Scholen maken wanneer tussen-en eindopbrengsten hier 
aanleiding toe geven verbeterplannen om de opbrengsten en de 

leerprocessen te versterken. 
 Scholen beschrijven hun beredeneerd en gedifferentieerd 

onderwijsaanbod m.b.t.  taal-lees en rekenonderwijs. 
 Voldoen aan Referentieniveaus taal en rekenen. 

 Beschrijven van en toezien op de effectieve leertijd. 
 Minimaal 50 % van de onderwijstijd wordt besteed aan taal-lees 

en rekenonderwijs.  

Schooljaarplan 
Schoolgids 

 
 
 

 
Lesrooster 
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Aanbod dat aansluit bij leerling populatie 

Werken aan een opbrengstgerichte cultuur 

 School legt een schoolnorm vast. 

 Scholen brengen de onderwijsbehoefte van leerlingen in beeld. 
 Vroegtijdig signaleren (early warning); leraren en 

schooldirecteuren zijn vaardig in het gebruik van het 
leerlingvolgsysteem en iedere school (en iedere leraar) heeft de 
actuele leeropbrengsten van leerlingen optimaal in beeld, 
analyseert deze opbrengsten en stemt het handelen daarop af. 

 Schooldirecteuren en teams hebben actueel inzicht in en sturen op 

de leeropbrengsten van (groepen) leerlingen.  
 Schooldirecteuren stellen in samenspraak met hun teams 

ambitieuze doelen voor de basisvakken en beschrijven hoe ze op 
een kindgerichte manier werken aan de opbrengsten.   

 Schooldirecteuren spreken met de leraar over de behaalde 
resultaten en hun eigen rol en bijdrage hieraan.         

 De opbrengstgerichtheid van de school, van de schooldirecteur en 

van de leraren worden besproken en prestatieafspraken gemaakt. 

Schoolplan/uitstroomgegevens 

Parnassys en 
gestandaardiseerde  
tussentijdse toetsen 
 
 
 
Document analyse van de 

opbrengsten 
Kwaliteitskader 
 
Gesprekkencyclus 

 
 
Managementovereenkomst 

Afstemmen van de onderwijsbehoeften  Scholen gebruiken hun eigen schoolprofiel als leidraad bij hun 
kindgericht onderwijs.  

 Scholen werken volgens de principes van het kortcyclisch werken 
aan kwaliteit ( PDCA-cyclus) op school-en groepsniveau.  

 Scholen analyseren systematisch de leerprocessen in relatie tot de 
leeropbrengsten en hebben onderwijsbehoeften van de leerlingen 
aantoonbaar in beeld. 

 Naast dataverzameling,- analyse en interpretatie van 
leerprocessen in relatie tot zo hoog mogelijke leeropbrengsten van 

taal-, lees-en rekenonderwijs worden leer- en ontwikkelbehoeften 
van leerlingen als bron gebruikt voor het vormgeven van het 

onderwijsaanbod. 
 Scholen creëren een ICT-rijke omgeving die differentiatie en 

maatwerk ondersteunt. 
 De cognitief meer- en hoogbegaafde leerlingen worden in kaart 

gebracht en uitgedaagd. 

Schoolplan 
Schooljaarplan 
Schoolgids 
Parnassys 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
SIDI 3 Protocol Plusklas 

Leerklimaat  gericht op veiligheid en 
zelfverantwoordelijk leren 

 Scholen zorgen voor het welbevinden van leerlingen, betrekken 
hen actief bij het leerproces, dagen hen uit om in toenemende 
mate zelf leeractiviteiten te kiezen, te plannen en te evalueren en 
geven hen procesgerichte feedback zodat zo goed mogelijke 
resultaten worden behaald. 

 De leerlingen waarderen de school jaarlijks met een minimale 
score van 3 (vierpuntschaal)  

 
 
 
 
 

Meetbaar via jaarlijkse 
tevredenheidspeiling 
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6.3 Professionele leergemeenschap  
 

Visie                                                                                                                                                                                                                           
Kindgericht onderwijs is ook uitdagend voor onze professionals. Hun gedrevenheid, competenties en plezier in het realiseren van de ambities straalt uit naar 
leerlingen en ouders!  

 
Om vanuit focus op kwaliteit vorm te geven aan kindgericht onderwijs is het belangrijk dat leraren, schooldirecteuren, bestuur en staf van en met elkaar leren. 
Het gaat daarbij om het leren van individuen in de context van de organisatie, het leren van groepen of teams binnen de organisatie en het leren van de 

organisatie als geheel. Het is de combinatie en coördinatie van deze drie vormen van leren, die een organisatie lerend maakt. We hanteren de principes van de 
professionele leergemeenschap (PLG) als richtsnoer voor verdere ontwikkeling.  
 

“Een professionele leergemeenschap is een gemeenschap van onderwijsmensen die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het leren en ontwikkelen van 
leerlingen, waarin er eigenaarschap en regelruimte is, waarin leraren initiatieven nemen voor de eigen professionalisering en het collectief leren, waar leraren 
werken die gemotiveerd, betrokken en bevlogen zijn en blijven en hun talenten in gezamenlijkheid inzetten voor de brede ontwikkeling van de leerlingen” 
(Mentink, 2014) 

In een PLG ontmoeten professionals elkaar op een bepaald terrein om samen te werken, leren en creëren. Zij reflecteren met elkaar over de eigen praktijk en die 

van collega’s  in de school. Men deelt kennis en zoekt actief naar verbeteringen van het onderwijs, waardoor leerlingen beter gaan leren of geholpen worden bij 
het leren. Belangrijk is eigenaarschap: ieder lid voelt zich verantwoordelijk voor het collectieve resultaat. De vraagstukken zijn gerelateerd aan de 
schoollontwikkeling en komen vooral uit de dagelijkse praktijk. De uitkomsten worden gedeeld met andere collega’s  binnen de eigen school en van andere 
scholen.  

Ondersteunende bouwstenen die bijdragen aan de ontwikkeling van een professionele leergemeenschap (Lieskamp, 2013) zijn: 

 Een gezamenlijke en gedeelde visie op onderwijs en het leren van leerlingen. 
 Een ondersteunende leerstructuur om samen onderwijs te maken. 
 Een open en veilige leercultuur om samen de dialoog te kunnen voeren. 
 Ondersteunend leiderschap dat vertrouwt, verbindt en faciliteert. 

 Een rijke leeromgeving voor leerlingen en leraren. 
 Samen werken aan goed onderwijs voor iedereen. 
 Een onderzoekende en reflectieve houding van leerlingen en leraren. 
 Gezamenlijke verantwoordelijkheid van school, leerlingen en ouders voor het leren van leerlingen. 
 Een uitdagend, gedegen, haalbaar programma dat voorbereidt op de toekomst.  
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Ambitie (Wat willen we bereiken)                                                                                                                                                                                       

Wij bouwen aan een professionele cultuur, waarin plaats is voor samenwerking, onderzoek en feedback en waarin reflectie vanuit een open, onderzoekende 
houding op de eigen onderwijspraktijk en het leren van feedback vanzelfsprekend is voor alle medewerkers. Wij stimuleren mobiliteit binnen (en tussen) 
onderwijsteams met het oog op ontwikkeling, flexibiliteit en brede inzetbaarheid van personeel.   

 

 

 

Doelen Prestatie-indicatoren Meetbaar/ merkbaar 

Professionele leergemeenschap 

binnen de onderwijsteams 

 De scholen geven vanuit de ondersteunende bouwstenen vorm aan de 

ontwikkeling van een professionele leergemeenschap op schoolniveau. 

 Binnen de scholen is reflectie op de eigen onderwijspraktijk, feedback organiseren, 
nieuwe ideeën bedenken, promoten en implementeren, kennis delen en collectief 
leren zichtbaar en verbonden aan de schoolontwikkeling. 

 We benutten en bevorderen de samenwerking en kennisuitwisseling tussen 
onderwijsteams en/of scholen.  

Binnen DO wordt minimaal 

twee keer per jaar de 

monitoring en kennisdeling 
m.b.t. de ontwikkeling van de 
PLG op school- en 
stichtingsniveau 
geagendeerd. 

Professionele leergemeenschap 
bovenschools  

 De inhoudelijk specialisten vormen samen met directeuren en de medewerker 
kwaliteitszorg en/of P&O een intern netwerk dat zich richt op het stimuleren en 
begeleiden van collega’s bij het versterken van het leren. 

 Binnen de organisatie worden schooloverstijgende leerteams samengesteld om de 

leervragen m.b.t. het realiseren van kindgericht onderwijs te inventariseren, te 
onderzoeken en te beantwoorden. 

Komen minimaal 2 maal per 
jaar samen. 
Opname in Normjaartaak 

6.4  Ouders en omgeving  

Visie                                                                                                                                                                                                                                 
Omdat leerlingen niet alleen leren op school maar ook buiten de klas, gaat Talent Westerveld actief de verbinding aan met ouders en met partners in de 
omgeving om een breed aanbod te ontwikkelen. Samen met ouders en omgeving willen we optimale ontwikkelkansen creëren en een rijke leer- en 

speelomgeving realiseren voor leerlingen, waarin hun betrokkenheid, welbevinden, persoonlijkheidsontwikkeling en het begeleiden van hun leren voor de 
toekomst voorop staat. 

Ouders                                                                                                                                                                                                                              
Talent Westerveld werkt nauw samen met ouders vanuit de visie dat we een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben voor de ontwikkeling van hun kind. 
Ouders worden door ons goed geïnformeerd over leerresultaten van hun kind, de groep en de school en betrokken bij het leerproces. Zij voelen zich betrokken en 
medeverantwoordelijk als wij hen uit nodigen om hun inbreng te leveren en mee te denken. Daar worden verschillende instrumenten voor ingezet. 

Omgeving                                                                                                                                                                                                                         

Talent Westerveld onderhoudt met lokale partijen (PO,VO,SWV 22-03, ouders, kinderopvang, jeugdhulp, gemeente, verenigingen) contacten om voor alle 
leerlingen optimale kansen te creëren. Samen met de gemeente en kinderopvang wordt vormgegeven aan de lokale educatieve agenda.  
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Alle scholen moeten zich binnen de mogelijkheden ontwikkelen tot kindcentrum waarin opvang en onderwijs wordt geboden voor kinderen van 0-12 jaar. Talent 

Westerveld streeft naar het samen met partners vormgeven aan een doorgaande pedagogische-didactische lijn.  

In het kader van talentontwikkeling en burgerschap werken wij samen met de omgeving om ons onderwijsaanbod te versterken. Scholen geven hier verschillend 

vorm en inhoud aan. De expliciete verbinding vraagt om verdere ontwikkeling.  

 

Ambitie (Wat willen we bereiken)                                                                                                                                                                                       
Wij willen ouders, medewerkers en leerlingen en lokale partijen actief betrekken bij het schoolbeleid, de school- en organisatieontwikkeling. Wij streven in het 
kader van talentontwikkeling en burgerschap naar een expliciete verbinding met de omgeving. Alle scholen geven in samenwerking met partners vorm aan een 
doorgaande pedagogische-didactische lijn.  

Doelen Prestatie-indicatoren Meetbaar/merkbaar 

Scholen beschrijven in hun schoolplan 2019-
2023 hoe zij de betrokkenheid van leerlingen 
en hun ouders bij de leeropbrengsten en hun 
welbevinden gaan verhogen en maken een 

beredeneerde keuze bij de inzet van 
instrumenten die dit ondersteunen. 

 Overzicht van de visie, doelen en instrumenten die de 
ouderbetrokkenheid ondersteunen. 

 Verwerking van de data (aandachtspunten) uit de 
oudertevredenheidspeiling. 

Document 
ouderbetrokkenheid 
Schoolgids 
Schoolplan 

Schooljaarplan 
Tevredenheidspeiling 

Samenwerken met de omgeving  Scholen versterken hun onderwijsaanbod door het actief betrekken van 

de omgeving. Partners boordelen de onderlinge samenwerking positief. 
 Scholen delen “good practices” hun samenwerking met de omgeving in 

het kader van talentontwikkeling en burgerschap met elkaar in het DO. 

Tevredenheidspeiling 

Inhoudelijke agenda DO 

Kindcentrum ontwikkeling  Scholen geven aan hoe zij het streven van Talent Westerveld om  in 
samenwerking met partners vorm te geven aan een doorgaande 
pedagogische-didactische lijn gaan realiseren.  

o  

Schoolplan 

Ouders moeten zich welkom en goed 
geïnformeerd en betrokken voelen over en bij 
de ontwikkeling van hun kind en de school. 

 Bij de tweejaarlijkse oudertevredenheidspeiling wordt een score van 
minimaal 3 (vierpuntschaal) behaald. Met het oog op een 
representatieve score streven we naar een deelnamepercentage van 
minimaal 25%. 

Tevredenheidspeiling 

tweejaarlijks 
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7. Personeel 

 

Visie                                                                                                                                                                                                                                   

De leraar doet ertoe! Hoogwaardige onderwijskwaliteit is afhankelijk van onze leraren.  

Hun werkplezier, vitaliteit en competentie-ontwikkeling stellen wij centraal want er komt veel op leraren af. Iedereen moet vanuit zijn of haar 
verantwoordelijkheid met focus op kwaliteit aan kindgericht onderwijs in de praktijk werken.  

De leraar in ons kindgericht onderwijs daagt uit, instrueert, begeleidt en faciliteert. Hij stuurt waar nodig en creëert zo een krachtige leeromgeving waarin 
zelfsturing en samenwerking mogelijk is. Het versterken van meer complexe pedagogisch-didactische vaardigheden, daagt leraren uit om uit de comfort-zone te 
komen en zich samen met anderen te ontwikkelen en individueel en gezamenlijk te professionaliseren.  

De kwaliteit van de professionele leergemeenschap, waarbinnen leraren functioneren is van invloed op de mate waarin zij kunnen samenwerken, onderzoeken 

en leren. Het ontwikkelen van een krachtige leeromgeving voor leraren betekent aandacht voor schoolontwikkeling en professionalisering van leidinggevenden, 
staf en bestuur. 
 
Talent Westerveld wil blijven investeren in professionele en talentontwikkeling van leraren, goede arbeidsomstandigheden en een hierbij ondersteunende leer-en 
werkomgeving. Talent Westerveld stimuleert diversiteit in teams en benut talent van binnen en buiten de organisatie.  
 
Onze schooldirecteuren geven leiding aan visieontwikkeling, planmatig en kortcyclisch werken aan continue verbeteren op alle niveaus en de professionele 

ontwikkeling en talentontwikkeling van professionals. Zij zijn regisseur van het faciliteren en begeleiden van ontwikkeling en leren en dragen zorg voor het 
welbevinden en werkplezier van medewerkers. 
 
Onze strategische ambities en prestatie-indicatoren zijn uitgangspunt bij de professionaliseringsplannen op schoolniveau. Deze worden samengevoegd tot een 

organisatie brede professionaliseringsagenda die onderdeel uitmaakt van onze strategische HR-agenda. De professionaliseringsagenda wordt afhankelijk van de 
gewenste opbrengst op schoolniveau en/of bovenschools niveau geregisseerd, uitgevoerd, gemonitord en geëvalueerd. 

 

Ambitie (Wat willen we bereiken)                                                                                                                                                                                  
Wij willen onze professionals een professionele leer-en werkomgeving  bieden zodat zij zich competent voelen, werkplezier ervaren en onze leerlingen optimaal 
kunnen ondersteunen bij hun ontwikkeling. 
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Doelen Prestatie-Indicatoren Meetbaar/merkbaar 

Professioneel en vitaal 

personeel 

 

 Scholen bepalen passend bij de ambities voor kindgericht onderwijs, de ontwikkeling die 
nodig is om de ambities te bereiken en welke professionalisering nodig is om de 
pedagogisch-didactische kwaliteiten van professionals te verbeteren.  

 Scholen dienen ieder jaar vier weken voor aanvang van de zomervakantie hun bijdrage 
in voor het integrale (organisatie-brede) professionaliseringsplan. Hierin wordt 
aangegeven op welke wijze men gerelateerd aan de gestelde doelen en te verwachten 

resultaten van de schoolontwikkeling, wil investeren in de professionalisering van 
medewerkers en welke prestatie-indicatoren men hiervoor definieert.  

 Op de scholen wordt het beleid met betrekking tot de gesprekkencyclus vanuit een 
ontwikkelingsgericht en waarderend perspectief uitgevoerd.  

 In het inzetbaarheidsbeleid wordt aangegeven hoe men werkplezier en welbevinden 
stimuleert, ziekteverzuim voorkomt en begeleidt en welke prestatie-indicatoren (naast 

onderstaande) men hiervoor definieert.  
o De meldingsfrequentie (ziekteverzuim) is lager dan 1. 
o Het beïnvloedbare ziekteverzuimpercentage is niet hoger dan 5%. 

Meetbaar via 
klassenbezoek en 
jaarlijkse audit 
Meetbaar via scholingsplan 
 
 

Medewerker 
Tevredenheidspeiling 
Medewerker 
Tevredenheidspeiling 

 
Meetbaar via 

managementinformatie-
systeem                                       

Versterken leraarvaardigheden  Alle leraren zijn vaardig in klassenmanagement, hebben voldoende 

instructievaardigheden en spreken hoge verwachtingen uit en handelen daar naar.  
 Alle leraren zijn periodiek aanspreekbaar op de door hem of haar behaalde resultaten en 

leggen daar verantwoording over af. 
 Leraren hebben kennis over hoe leerlingen leren en ontwikkelen en hoe zij leerprocessen 

effectief kunnen waarnemen en beïnvloeden. 
 Hun pedagogische ondersteuning richt zich op het bevorderen van zelfstandig leergedrag 

van leerlingen. De leraar is in toenemende mate begeleider van het leren. 
 Hun interactie ontwikkelt zich van sturend naar meer stimulerend en activerend.   
 Leraren bieden een beredeneerd didactisch onderwijsaanbod aan, waarbij “boven de stof 

staan” essentieel is. Zij beschikken over kennis van de leerstof, leerlijnen en hun 
onderlinge samenhang om maatwerk te kunnen leveren en maken beredeneerde eigen 
keuzes uit het aanbod van de methode en andere bronnen. 

 Leraren wisselen onderling ervaringen uit en delen kennis met oog op het versterken van 

de kwaliteit en het realiseren van kindgericht onderwijs. 
 

De genoemde prestatie-

indicatoren zijn 
meet/merkbaar m.b.v. een 
of een combi van: 
-Klassenbezoeken door 
directeur 
-Jaarlijkse afname audit 

-Gesprekkencyclus 
-Opbrengstbespreking 
-Collegiale consultatie 
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Versterken onderwijskundig 

leiderschap 

 Schooldirecteuren geven onderwijskundig leiding en richten zich hierbij op: 

 De optimale ontwikkeling en prestaties van leerlingen. 
 Het initiëren, stimuleren en faciliteren van de ontwikkeling van leraren. 
 Leidinggeven aan een professionele leergemeenschap waar ouders onderdeel van zijn. 

Gesprekkencyclus 

Samen sturen op de 
professionaliserings- agenda 

 Het DO bepaalt na analyse van de schoolprofielen, de voorgenomen verbeterthema’s en 
de gewenste  professionalisering op schoolniveau de gezamenlijke onderwijskundige 
agenda en stelt een gezamenlijk professionaliseringsplan op dat helder beschrijft hoe 

professionalisering  bovenschools en binnen de scholen vorm en inhoud krijgt. 

Organisatie brede 

professionaliserings- 

agenda 

Tevreden personeel  Het personeel waardeert de school met een score van minimaal een 3 (vierpuntschaal).  Meetbaar via jaarlijkse 

tevredenheidspeiling 

 

8. Financiën 

 

Visie                                                                                                                                                                                                                                

Talent Westerveld voert een verantwoord en solide financieel beleid, waarbij middelen optimaal worden ingezet voor het verhogen van de onderwijskwaliteit en 
tegelijkertijd de risico’s in de organisatie voldoende worden afgedekt.  

Sluitende (meerjaren) begroting 
Er wordt jaarlijks een begroting opgesteld. Het jaarverslag geeft inzicht in de gemaakte financiële keuzes. Ondanks de veranderende bekostiging, ziet Talent 
Westerveld kansen om het onderwijs financieel optimaal te ondersteunen. Dit betekent o.a. het “in control zijn”. De financiële positie van de stichting is 

uitstekend. Veel zaken worden vanuit het solidariteitsprincipe bovenschools verrekend. Meer dan de helft van de scholen van Talent Westerveld valt onder de 
zgn. “Kleine Scholentoeslag” (< 145 leerlingen). De Kleine Scholentoeslag maakt de instandhouding van onze zeer kleine scholen mogelijk. De Rijksoverheid 
heeft de bekostiging hierop aangepast; hoe minder leerlingen er op een school zitten, hoe hoger de bekostiging per leerling (verdiscontering van de kleine 
scholentoeslag is dus onderdeel van de totale bekostiging). Het spreekt voor zich dat naarmate er minder leerlingen op een school zijn, de personeels- en 
huisvestingslasten, omgerekend per leerling, hoger worden. De verhouding tussen bekostiging en lasten per leerling wordt voor een kleine school goed 
gemonitord.  

Eventuele aanpassing van het overheidsbeleid omtrent bekostiging voor de kleine scholen betekent dat Talent Westerveld zich moet oriënteren op mogelijke 
financiële gevolgen voor de gehele organisatie. Bij fluctuaties in leerlingenaantallen zal een extra inspanning nodig zijn om een financieel gezond beleid te kunnen 
blijven voeren.   
Het is van groot belang om jaarlijks een sluitende begroting te kunnen opstellen. Talent Westerveld streeft ernaar om de ontvangen gelden zoveel mogelijk in te 
zetten voor het onderwijs.    

 
Jaarlijkse risicoanalyse 
Met de invoering van de lumpsumfinanciering (2006) kreeg het Primair Onderwijs de regie en verantwoordelijkheid over haar eigen financiële beleid. Door 
bezuinigingen van de Rijksoverheid en dalende leerlingaantallen, nemen de financiële risico’s toe. Daarom wordt jaarlijks een actuele risicoanalyse opgesteld om 
vroegtijdig op de geconstateerde risico’s te kunnen anticiperen. Daarnaast is er een passend systeem van voorzieningen en reserves ingesteld.  
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Voldoen aan de minimale signaleringswaarde van de Inspectie van het Onderwijs (IvhO)    

Om ervoor te zorgen dat financiële continuïteit van Talent Westerveld is gewaarborgd wordt een “nihil begroting” opgesteld. Ten alle tijde dient de stichting te 
voldoen aan de eisen/signaleringswaarden die het IvhO heeft vastgesteld.  
Naast de financiële kengetallen wordt ook een (variabele) reservebuffer gehanteerd, voor het opvangen van (onvoorziene) risico’s. De (variabele) reserve is 

gebaseerd op het aantal scholen, medewerkers en overige onvoorziene incidenten.   

Ambitie ( Wat willen we bereiken)                                                                                                                                                                                

Talent Westerveld draagt zorg voor een financieel gezonde organisatie waar de  bedrijfsvoering is gebaseerd op een professioneel en transparant systeem van 

planning en control op centraal en op schoolniveau. Wij willen ten minste voldoen aan de minimale signaleringswaarde van de IvhO. 

 

Doelen Prestatie-indicatoren Meetbaar/merkbaar 

Er is een transparant systeem van financiële 
planning en control op centraal en op 
schoolniveau. 

-Een jaarlijkse risicoanalyse bij de opstelling van de jaarbegroting.  
 
-De controller voert periodiek met de schooldirecteuren en met de voorzitter 
college van bestuur gesprekken over de bedrijfsvoering op de scholen (over 
datgene waar de schooldirecteur budgetverantwoordelijk voor is). 
 
-De controller stelt periodiek financiële rapportages op, waarbij een analyse 

en prognose wordt gegeven over het verloop.  
 
-De (financiële) prestaties en risico’s zijn/worden in beeld gebracht, constant 
gemonitord en daar waar nodig worden beheersmaatregelen opgesteld en 
uitgevoerd.   

 

-Er is een duidelijke en transparante cyclus van planning en control met 
belangrijke (financiële) kengetallen. 

Meerjarenbegroting 
 
 
 
 
 
 

 
IMR is onderdeel van de  
bestuursrapportage 

Talent Westerveld is een financieel gezonde 
organisatie: 
 
-Sluitende (meerjaren) begroting 

 
 
-Voldoen aan de minimale signaleringswaarde 
van de Inspectie van het Onderwijs; 
waarborgen van de financiële continuïteit van 

Talent Westerveld 

 
 
 
-Jaarlijks een sluitende begroting. 

 

-Voldoen aan de eisen van de IvhO. 

 
 
 
Meerjarenbegroting 

 
 
Jaarverslag 
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Bijlage 1: Normen om te komen tot besluitvorming bij het opheffen van scholen 

 
Talent Westerveld is zich bewust van de mogelijke risico’s in onze omgeving (demografische ontwikkelingen, bekostigingsvoorwaarden en normen van gemeente en 
onderwijsinspectie) en spant zich in om alle (!) scholen op niveau te houden. Er is een permanente focus en investering op het welbevinden van leerlingen, de 

kwaliteit van het pedagogisch- en didactisch klimaat en het vakmanschap van leraren.  
 
Talent Westerveld houdt rekening met de bereikbaarheid, maar stelt de kwaliteit van onderwijs boven leefbaarheid en bereikbaarheid.  
 
Om te komen tot besluitvorming bij het opheffen van scholen zijn er een aantal wettelijke en bestuurlijke normen die in acht genomen worden.  
 
De wettelijke normen: 

 De school komt onder het wettelijk minimum aantal van (op dit moment) 23 leerlingen. 
 De school levert op basis van het oordeel van de inspectie onvoldoende kwaliteit, met als gevolg dat de bekostiging beëindigd wordt. 

De bestuurlijke normen: 

 Er is op basis van de wettelijke termijnen, onvoldoende perspectief op instroom van leerlingen om weer boven de gestelde norm te komen of 
 de bekostigingsvoorwaarden worden dermate gewijzigd (bijv. afschaffen kleine scholen toeslag) en/of indien de financiële situatie van de stichting 

ontoereikend wordt of  
 wanneer er consensus is met de ouders om de school op te heffen. 
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Bijlage 2: Matrix kwaliteitskader bestuur                                                                                      

Ons kwaliteitskader is een hulpmiddel en geeft inzicht in hoe kwaliteit wordt gerelateerd aan het vernieuwde toezichtkader van de inspectie. De hierin uitgewerkte 
kwaliteitsgebieden zijn: 

1. Onderwijsleerproces                                                            
2. Schoolklimaat                                         
3. Onderwijsresultaten                                        
4. Kwaliteitszorg en Ambitie                                                           
5. Financieel Beheer 

Richtvragen hierbij zijn: 
1. definiëren van kwaliteit: wat zijn de doelen en ambities? 
2. checken van kwaliteit: op welke manier stel je vast of je de doelen bereikt hebt? 

3. ontwikkelen van kwaliteit: hoe verbeter je en welke ontwikkeling voeg je toe? 
4. vertellen over kwaliteit: hoe verantwoord je de kwaliteit en welke dialoog voer je er over? 
 
 

ONDERWIJSPROCES Hoe geven we ons onderwijs vorm? 

1. definiëren van kwaliteit: wat zijn de doelen en ambities? 
2. checken van kwaliteit: op welke manier stel je vast of je de doelen bereikt hebt? 
3. ontwikkelen van kwaliteit: hoe verbeter je en welke ontwikkeling voeg je toe? 

4. vertellen over kwaliteit: hoe verantwoord je de kwaliteit en welke dialoog voer je er over? 
 

Definiëren Checken Ontwikkelen Vertellen 

OP1 Onderwijsaanbod 

Het aanbod bereidt de 
leerling voor op 
vervolgonderwijs en de 
samenleving. 

Onze scholen zorgen voor een 
onderwijsaanbod dat aansluit bij 
de leerling populatie en gericht is 
op het bereiken van de referentie- 
niveaus 1F bij de basisvakken 

voor 90% van de leerlingen 

In de schoolplannen is een 
overzicht van het onderwijs- 
aanbod opgenomen 

Bij te lage resultaten 
analyseert de school of het 
aanbod toereikend is 

Scholen verantwoorden de 
kwaliteit van het aanbod 
in hun zelfevaluatie en het 
jaarverslag. 

OP2 Zicht op ontwikkeling 

De school volgt de 

ontwikkeling van haar 
leerlingen zodanig dat 

zij een ononderbroken 
ontwikkeling kunnen 
doorlopen 

De vorderingen van leerlingen 

worden op onze scholen gevolgd 
door middel van genormeerde 

toetsen voor taal, lezen en 
rekenen  

In de schoolplannen is een 

overzicht van instrumenten 
opgenomen  

 

Alle instrumenten worden 

planmatig gebruikt en tijdig 
geactualiseerd 

Parnassys volgsysteem 

Document 

opbrengstenanalysen op 
bovenschools niveau. 
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  De ontwikkeling van leerlingen op 

onze scholen wordt zichtbaar 
gemaakt in resultaat en groei, 
doorlopend over de groepen heen 

De scholen maken twee keer per 

jaar een overzicht met een 
analyse van de resultaten van de 
leerlingen  

 

Jaarlijks leiden conclusies uit 

de schoolmonitor zo nodig tot 
aanpassingen in het 
onderwijsproces  

 

Scholen verwerken de 

uitkomsten schoolmonitor 
in het jaarverslag 

OP3 Didactisch handelen 

Het didactisch handelen 
van de leraren stelt 
leerlingen in staat tot 
leren en ontwikkelen 

Onze leraren zijn na 3 jaar 
ervaring basisbekwaam en na 7 
jaar ervaring vakbekwaam  

 

Iedere school maakt jaarlijks een 
bekwaamheids-overzicht van de 
leraren  

 

Iedere school maakt jaarlijks 
een professionaliseringsplan 
voor individuele leraren en 
teamontwikkeling  

 

Het bekwaamheids-
overzicht en (resultaat 
van de gesprekkencyclus) 
het professionaliserings-

plan worden jaarlijks in 
het DO besproken 

  Het onderwijs in de basisvakken 
vindt plaats op basis van 
vorderingen van leerlingen; 
daarnaast worden andere 
werkvormen gehanteerd op basis 
van andere principes 
(belangstelling, samen-werkend 

leren) 

Minimaal 1x per 2 jaar onderdeel 
van de (interne) audit  

 

Uitkomsten van audit worden 
gekoppeld aan de 
schoolmonitor en het 
professionaliseringsplan van 
de leraren en vertaald naar 
een plan van aanpak  

 

Uitkomsten van audits 
worden verwerkt in 
jaarverslag  

Plan van aanpak wordt 
besproken met mr en 
bestuur 

OP4 (Extra)ondersteuning 

leerlingen 

Leerlingen die dat nodig 

hebben , ontvangen 
extra aanbod, 
ondersteuning en 
begeleiding 

Op onze scholen volgen leerlingen 

in principe minimaal tot en met 
groep 4 het curriculum van de 
groep; daarna wordt een eigen 

leerroute opgesteld voor 
leerlingen met lagere of hogere 
verwachtingen dan de doelen van 
eind groep 8 

 Minimaal 1x per 2 jaar 

onderdeel van de (interne) audit  

 

 

Iedere school evalueert 

jaarlijks de uitgevoerde 
ondersteuning en stelt zo 
nodig het school 

ondersteuningsprofiel (SOP) 
bij  

 

Het schoolonder-

steunings-profiel (SOP) 
wordt jaarlijks ter info 
voorgelegd aan de GMR 

OP6 Samenwerking 

De school werkt samen 
met relevante partners 
om het onderwijs voor 

haar leerlingen vorm te 
geven. 

Op onze scholen voelen ouders en 
ketenpartners (kinderopvang-

SWV etc.) zich welkom en worden 
zij geïnformeerd over en 
betrokken bij het welbevinden, de 
ontwikkeling en prestaties van de 
leerlingen.  

Analyse 
oudertevredenheidspeiling 

Periodiek overleg met betrokken 
partners gerelateerd aan 

gezamenlijke ambities en doelen 

 

Uitkomsten van  
oudertevredenheidspeiling  

worden twee jaarlijks 
geanalyseerd en zo nodig 
volgt een plan van aanpak 

Afspraken met betrokken 

ketenpartners in het kader 
van ontwikkeling en 
verbetering worden 
gemonitord 

In het jaarverslag wordt 
generiek verslag gedaan 

van analyse en aanpak     
(ontwikkeling en 
verbetering) 



 
 

 Stichting Talent Westerveld          Strategisch beleidsplan 

2019-2023      Pagina 26 van 31 
 

OP8 Toetsing en afsluiting 

De toetsing en 
afsluiting verlopen 

zorgvuldig 

Op onze scholen maken de 

leerlingen gedurende hun 
schoolloopbaan genormeerde 
toetsen 

Onze scholen hanteren een 
leerlingvolgsysteem om  
vorderingen m.b.t. taal, rekenen 
en lezen in relatie tot de 
landelijke normen in kaart te 
brengen 

Gestandaardiseerde 

tussentoetsen en eindtoets  

 

Parnassys volgsysteem dat 
scholen ondersteunt bij het 
proces van continue verbeteren 

De uitslagen van de toetsen 

worden gebruikt om de 
leerprocessen en 
leeropbrengsten te evalueren 
en verbeteren    
 
De gebruiksvriendelijkheid en 
effectiviteit van het 

volgsysteem wordt jaarlijks 
geëvalueerd  

In het jaarverslag worden 

keuzes en aanpak t.a.v. 
toetsing en afsluiting 
vermeld 

SCHOOLKLIMAAT Hoe zorgen we voor een goed sociaal klimaat? 

 
1. definiëren van kwaliteit: wat zijn de doelen en ambities? 
2. checken van kwaliteit: op welke manier stel je vast of je de doelen bereikt hebt? 
3. ontwikkelen van kwaliteit: hoe verbeter je en welke ontwikkeling voeg je toe? 
4. vertellen over kwaliteit: hoe verantwoord je de kwaliteit en welke dialoog voer je er over? 

Definiëren Checken Ontwikkelen Vertellen 

SK1  Veiligheid leerlingen 

Schoolleiding en leraren 

dragen zorg voor een 
veilige omgeving voor 
leerlingen 

Alle leerlingen voelen zich bij ons 
fysiek, sociaal en psychisch veilig 
om zichzelf te zijn en om met 
andere leerlingen te werken en te 
spelen 

Op alle scholen geven alle ouders 
aan dat hun kind(eren) zich veilig 
voelen op en rond school, ook na 
schooltijd  

Scholen meten m.b.v. hun 
methodes voor sociaal-
emotionele ontwikkeling en 
leerling tevredenheids-peilingen 
jaarlijks de veiligheid 

Uitkomsten van metingen en 
onderzoeken worden jaarlijks 
geanalyseerd en zo nodig 
volgt een plan van aanpak  

 

Iedere school geeft op de 
eigen website  in 
Scholenopdekaart aan wat 
de uitkomsten zijn van 
veiligheidsmetingen en 
tevredenheidsonderzoeken 

  

 

 

 

 

 

Op alle scholen werkt het 
veiligheidsbeleid (voorkomen, 
afhandelen, registreren en 
evalueren van incidenten)  
 

Scholen stemmen het veiligheids-
beleid af op hun omgeving (wijk, 
partners)  

 
Overtredingen worden 
onmiddellijk opgepakt en niet 
eerder losgelaten dan dat het 

opgelost is 

Minimaal 1x per 2 jaar onderdeel 
van de (interne) audit  

 

 

Uitkomsten van audit of 
tussentijdse bevindingen 
leiden  zo nodig tot plan van 
aanpak  

 

(intern) Iedere school 
geeft een analyse van de 
resultaten en 
verbetermaatregelen 

De uitkomsten van 
veiligheidsmetingen en 
tevredenheidsonderzoeken 

worden op iedere school 
jaarlijks besproken met 
het DO en de GMR 
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SK2 Pedagogisch klimaat 

De school heeft een 
ondersteunend 

pedagogisch klimaat. 

Regels en afspraken worden waar 

mogelijk in samenspraak met 
leerlingen en ouders opgesteld en 
geëvalueerd (regels geven kaders 
aan, geen richtlijnen)  

Minimaal 1x per jaar bespreken 

in leerlingenraad en ouderraad  

Minimaal 1x per jaar bespreken 

in leerlingenraad  

Scholen stellen regels bij 

indien uit evaluaties blijkt dat 
ze niet werken of niet goed 
nageleefd worden  

 

Iedere school beschrijft in 

het jaarverslag de 
uitkomsten van 
onderzoeken en 
overleggen met leerlingen 
en ouders 

  Iedere school bereikt dat 
minimaal 75% van de ouders 
aangeeft dat hun kind(eren) zich 
prettig voelen   

 
Bij de tweejaarlijkse 

oudertevredenheidspeiling wordt 
een score van minimaal 3 
(vierpuntschaal) behaald. Met het 
oog op een representatieve score 
streven we naar een 

deelnamepercentage van 
minimaal 25% 

Tweejaarlijks worden 
tevredenheidsonderzoeken bij 
ouders afgenomen met een 
genormeerd instrument  

 
Jaarlijks worden 

tevredenheidsonderzoeken bij 
leerlingen afgenomen met een 
genormeerd instrument  

 

Bij te lage waardering stellen 
scholen een plan van aanpak 
op  

 

De uitkomsten van 
veiligheidsmetingen en 
tevredenheidsonderzoeken 
worden besproken met 

het DO en op iedere 
school tijdens de 

schoolbezoeken en ter info 
aan de GMR aangeboden 

 

ONDERWIJSRESULTATEN Wat leren leerlingen bij ons? 

1. definiëren van kwaliteit: wat zijn de doelen en ambities? 
2. checken van kwaliteit: op welke manier stel je vast of je de doelen bereikt hebt? 
3. ontwikkelen van kwaliteit: hoe verbeter je en welke ontwikkeling voeg je toe? 

4. vertellen over kwaliteit: hoe verantwoord je de kwaliteit en welke dialoog voer je er over? 

 

Definiëren Checken Ontwikkelen Vertellen 

OR1 Eindresultaten 

De school behaalt met 
haar leerlingen 
leerresultaten die ten 
minste in 

overeenstemming zijn 
met de gestelde norm. 

 Iedere school haalt 
basisvaardigheden taal en 
rekenen die passen bij de 

kenmerken van de 
leerlingenpopulatie  

 

95% van de leerlingen haalt een 

leerrendement op de basisvakken 
dat past bij het persoonlijk 
perspectief  

Jaarlijks worden 
eindtoetsresultaten geanalyseerd   

Jaarlijks worden resultaten van 
de schoolverlaters vergeleken 
met het schooladvies 

 

De uitkomsten van de 
analyses worden zo nodig 
vertaald in plannen van 

aanpak  

 

Gegevens worden 
opgenomen in het 
jaarverslag en de 

schoolgids en 
gepubliceerd op 
Scholenopdekaart.nl 

 



 
 

 Stichting Talent Westerveld          Strategisch beleidsplan 

2019-2023      Pagina 28 van 31 
 

OR2 Sociale en 

maatschappelijke 
competenties 

De leerlingen behalen 
sociale en 
maatschappelijke 
competenties op het 
niveau dat ten minste 
in overeenstemming is 
met de gestelde doelen 

Iedere school beschrijft welke 

doelen men wil bereiken t.a.v.  
sociale en maatschappelijke 
competenties van leerlingen en 
hoe men deze wil realiseren. 

De scholen maken jaarlijks een 

analyse van de sociale en 
maatschappelijke competenties 
van de leerlingen  

Jaarlijks leiden conclusies uit 

de analyse zo nodig tot 
aanpassingen in het 
onderwijsproces 

 

Scholen beschrijven 

ambities en behaalde 
doelen in het jaarverslag 

OR3 Vervolgsucces 

 
De bestemming van de 
leerlingen na het 
verlaten van de school 
is bekend en voldoet 

ten minste aan de 
verwachtingen van de 
school 

75% van de leerlingen zitten drie 

jaar na vertrek in de stroom van 
het voortgezet onderwijs die 
geadviseerd is door de 
basisschool  

Driejaarlijks worden 

uitstroomgegevens verzameld en 
geanalyseerd en opgenomen in 
de schoolmonitor  

 

Uitkomsten van de analyses 

worden benut bij het 
schrijven van het schoolplan  

 

De overgang wordt 

driejaarlijks met het VO 
geëvalueerd   

KWALITEITSZORG EN 
AMBITIE 

Hoe geven we vorm en inhoud aan kwaliteitszorg? 

1. definiëren van kwaliteit: wat zijn de doelen en ambities? 
2. checken van kwaliteit: op welke manier stel je vast of je de doelen bereikt hebt? 

3. ontwikkelen van kwaliteit: hoe verbeter je en welke ontwikkeling voeg je toe? 

4. vertellen over kwaliteit: hoe verantwoord je de kwaliteit en welke dialoog voer je er over? 
 

Definiëren Checken Ontwikkelen Vertellen 

KA1 Kwaliteitszorg 

Het bestuur en de 
school hebben een 
stelsel van 

kwaliteitszorg ingericht 
en verbeteren op basis 
daarvan het onderwijs 

Ons stelsel (PDCA) bewaakt en 
bevordert de kwaliteit van 

onderwijsleerprocessen en de 
leerresultaten. 

We stellen aansluitend bij de 
maatschappelijke opdracht 
heldere doelen en prestatie-

indicatoren in ons SBP en de 
schoolplannen. 

Monitoring van het proces en 
resultaat van continue 

verbeteren (PDCA) en de 
resultaten van tussen- en eind 
opbrengsten  

Analyse  van tussen- en eind 
opbrengsten in dialoog met 

de schoolleiders 

Strategisch beleidsplan 

Schoolplan 

Schooljaarplan 

Schoolgids 

Parnassys volgsysteem 

Jaarverslag 
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We analyseren de 

onderwijskwaliteit en voeren waar 
nodig doelgericht op verbetering 

De verantwoordelijkheids-
verdeling tussen bestuur en 
scholen is helder 

KA2 Kwaliteitscultuur 

Het bestuur en zijn 
scholen kennen een 
professionele 

kwaliteitscultuur en 

functioneren 
transparant en integer 

Handelen volgens de code goed 
bestuur 

Heldere rolverdeling voor werken 
aan de verbetering van 

onderwijskwaliteit 

                                    
Zorgdragen voor bevoegd en 

bekwaam personeel; 
voortdurende verbetering van 
professionaliteit 

 

                                 

Professionele leergemeenschap 
als middel om samen werken en 
leren en continu verbeteren te 
realiseren 

 

Code goed bestuur is 
uitgangspunt bij jaarlijkse (zelf) 
evaluatie van handelen en 

rolverdeling bij het verbeteren 
van de onderwijskwaliteit 

                                           

Monitoring van de inhoud van de 

professionaliseringsagenda 
gerelateerd aan de gestelde 
doelen en ambities op 
schoolniveau 

Tevredenheidspeiling 

Monitoring van de ontwikkeling 
van de professionele 
leergemeenschap a.d.h.v. de 
bouwstenen in het SBP en  de 
gestelde doelen en ambities op 
organisatie – en schoolniveau 

Analyse van de evaluatie 
gebruiken ter verbetering van 
rolneming 

 

                                 

Analyse van de effecten van 
de professionaliserings-
agenda gerelateerd aan de 
gestelde doelen en ambities 
op schoolniveau 

 

                                 
Analyse van de ontwikkeling 

en effecten van de 
professionele 
leergemeenschap gerelateerd 

aan de gestelde doelen en 
ambities op organisatie- en 
schoolniveau 

Jaarverslag 

Schoolbezoeken RvT 

Monitoring en analyse 

d.m.v. dialoog in het DO 

 

 

 

 

 

 

KA3 Verantwoording en 
dialoog 

Het bestuur en de 
school leggen intern en 
extern toegankelijk en 

betrouwbaar 
verantwoording af over 
doelen en resultaten en 
voeren daarover actief 
een dialoog 

Ouders en medewerkers 
betrekken bij beleids- en 
besluitvorming 

Heldere informatie over doelen en 
ambities 

Bestuur verantwoordt zich aan 
RvT, overheid en 

belanghebbenden 

Tevredenheidspeiling 

Actieve dialoog over bereikte 
ambities en resultaten; MR-GMR 

 Jaarverslag 
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FINANCIEEL BEHEER Hoe zorgen wij voor een  verantwoord en solide financieel beleid? 

 

Definiëren Checken Ontwikkelen Vertellen 

FB1 Continuïteit 

 
Het bestuur is financieel 
gezond en kan op korte 
en lange termijn 
voldoen aan zijn 
financiële verplichtingen 

Duurzaam voortbestaan 
waarborgen door: 

Beleid dat getuigt van inzicht in 
de financiële uitgangspositie en 
ontwikkelingen in de komende 
drie jaar 

Zorgdragen voor een financiële 
positie waarmee alle financiële 
verplichtingen op korte en lange 

termijn kunnen worden 
nagekomen 

Analyse van belangrijkste 

kengetallen in relatie tot de 
signaleringswaarden 

 

 
Meerjarenbegroting 
 
 
 
 

Periodiek opstellen IMR 
 
 
 
 
 
 

Periodiek opstellen IMR 

Continuïteitsparagraaf 
bespreken met intern 
toezicht –RvT en zo nodig 
corrigerende maatregelen 
treffen 

 
 
 
Continuïteitsparagraaf 
Jaarverslag 

 
 
 

IMR 
 
 
 

 
 
 
IMR 

FB2 Doelmatigheid 

Het bestuur maakt 
efficiënt en effectief 
gebruik van de 
onderwijsbekostiging 

Efficiënt en effectief gebruik 
maken van de onderwijs-

bekostiging 

Opstellen van een nihilbegroting Doelmatige besteding van 
onderwijsbekostiging is 

onderwerp van gesprek met 

de toezichthouder- RvT  

 

Jaarverslag 

Dialoog in het DO over de 
besteding van de 
overheidsbekostiging in 
relatie tot de in het SBP 

en schoolplannen 
geformuleerde ambitie en 
doelen 

FB3 Rechtmatigheid 

Het bestuur verwerft en 
besteedt de 
onderwijsbekostiging 

conform wet- en 

regelgeving 

Verwerven en besteden van de 
onderwijsbekostiging conform 
wet- en regelgeving 

Opstellen nihilbegroting en 
periodiek IMR 

Doelmatige besteding van 
onderwijsbekostiging is 
onderwerp van gesprek met  

accountant die is aangesteld 
door het intern toezicht- RvT 

Jaarverslag 

Accountantsverslag-
controleverklaring 
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Stichting Talent Westerveld 

Drift 1A 

7991 AA DWINGELOO 

Tel. 0521 – 59 49 44 

 

 

 

Email: info@talentwesterveld.nl 

Website: www.talentwesterveld.nl 
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