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Wij zijn SSBA 
 
 
Met deze woorden introduceren wij (SSBA) vanaf 1 augustus 2015 ons nieuwe logo.  
Na jaren herkenbaar geweest te zijn met een blauw logo dat de samenwerking symboliseerde, werd het hoog 
tijd een nieuw logo te laten ontwerpen. Een logo dat lading  van de vernieuwde koers dekt. 
Grafische bedrijven noemen het geen ‘logo’, maar identiteit.  Het gaat te ver om te vertellen dat SSBA een 
nieuwe identiteit heeft. Toch is het nieuwe logo in de vorm van een hart ontworpen op basis van onze 
uitspraken zoals wij als organisatie willen zijn.  
In het kort komt het op het volgende neer: 
 
SSBA heeft  betrokken leerkrachten; 
SSBA heeft hart voor het vak; 
SSBA heeft kennis van zaken; 
SSBA heeft oog voor iedere leerling; 
SSBA is   school en ouders; 
SSBA vindt  ieder kind uniek; 
SSBA heeft  zes scholen – zes kleuren – zes schoolteams; 
SSBA biedt  diversiteit; 
SSBA is   Kaag en Braassem – west; 
SSBA maakt  de verbinding; 
SSBA heeft  professionaliteit; 
SSBA staat  voor kwaliteit; 
 
Alles samen 
SSBA als kloppend hart. 
 

Om deze redenen heeft dit Strategisch Beleidsplan de titel: “ Hart voor ieder 
kind “ 
 
Er zou geen betere inleiding verzonnen kunnen worden voor dit nieuwe Strategisch Beleidsplan SSBA 2016-
2020.  
SSBA heeft als gehele organisatie de opdracht om ten behoeve van de kinderen binnen de gemeente Kaag en 
Braassem (en in de kernen Roelofarendsveen, Oude Wetering en Rijpwetering in het bijzonder) de 
kwaliteitsslag naar “kwalitatief goed onderwijs” te maken, waarbij de mogelijkheid bestaat om voor zowel 
rooms-katholiek als openbaar onderwijs te kiezen.  
In dit vernieuwde Strategisch Beleidsplan heeft het College van Bestuur, samen met de verschillende 
geledingen, invulling gegeven aan deze opdracht voor de periode van 2016 tot 2020 (en de jaren daarna).  
 
Kwaliteit is een complex begrip. Iedereen heeft zijn/haar eigen definitie van kwaliteit. 
Al die definities bevatten een kern van waarheid, maar elk heeft ook z’n beperkingen in het gebruik.  
Een definitie van kwaliteit die wij graag willen gebruiken is deze: 
 
“Voldoen aan de verwachtingen van jouzelf, jouw klant (leerlingen en ouders), jouw eigen organisatie 
(collega’s, management en College van Bestuur) en jouw toezichthouders (Raad van Toezicht SSBA en 
inspectie).” 
 
Het College van Bestuur, het management en alle medewerkers van SSBA zeggen toe dat zij alles in het werk 
stellen om de doelen en commitments in dit Strategisch Beleidsplan SSBA 2016-2020 waar te maken. 
 
Namens alle geledingen, Ariaan Bohnen  
(College van Bestuur SSBA) 
 
 

Wij zijn SSBA 
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In onze visie duiden wij onze uitgangspunten aan voor het boeiende, moeilijke en inspirerende proces dat 
wij onderwijs noemen en dat ten doel heeft dat kinderen van onze scholen tijdens hun periode op de 
basisschool ‘leren’. Daarnaast heeft de visie pas echt betekenis als zij tot inspiratie kan dienen voor allen die 
bij Stichting Samenwerkende Basisscholen Alkemade betrokken zijn: Onze leerlingen, de ouders, de 
leerkrachten en ondersteuners, de directeuren, het College van Bestuur en de Raad van Toezicht.  
 

Wat voor de stichting de belangrijkste uitgangspunten zijn in de komende 
periode 

 
Dan komen we uit bij ‘kwaliteit’, ‘professionaliteit’ en ‘verbondenheid‘. 
Verbondenheid uit zich in de wijze waarop wij het kind centraal stellen op zowel cognitief gebied, als op 
sociaal-maatschappelijk terrein en op het gebied van welzijn en veiligheid. Hier speelt ook de relatie met de 
omgeving waarbinnen SSBA functioneert een belangrijke rol. 
Het is de kunst om de ontwikkeling van de scholen met behulp van ons bovenschools systeem van 
kwaliteitsmonitoring en -bewaking goed te volgen. We moeten daarbij voorkomen dat wij de focus leggen op 
het invoeren van zoveel mogelijk cijfertjes in het leerlingvolgsysteem. Het gaat erom dat wij consequent 
leerlingen volgen en over resultaten op schoolniveau spreken. Als bestuur doen wij dat ook in onze gesprekken 
met de schooldirecties. Onze scholen hebben minimaal het niveau van het basisarrangement en zijn in staat dit  
niveau te consolideren. Onze ambitie gaat echter een stapje verder. Dit betekent dat wij vinden dat de scholen 
het doel moeten nastreven om het predicaat “goed” te behalen. 
Wij vragen van al onze medewerkers het maximale te ondernemen om eigen professionaliteit en 
deskundigheid te ontwikkelen, in de praktijk te brengen, te onderhouden en uit te dragen. 
 

Missie 
 
De visie van SSBA is samengevat in de missie van de organisatie. De missie luidt: 
 

“In Verbinding Excelleren” 
 
SSBA kent drie kernwaarden die garant staan voor een sterke organisatie: 
 
 Kwaliteit 
 Professionaliteit 
 Verbondenheid. 

 
 

Visie 
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Visie op Onderwijs 
 
SSBA baseert kwalitatief goed onderwijs op keuzes die gemaakt zijn om de talenten van alle leerlingen zo 
optimaal mogelijk te ontdekken, ontplooien en benutten. Door aan te sluiten bij de behoeften van de 
individuele leerling (passend onderwijs) werken leerkrachten vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid, 
begeleidend en sturend, gebaseerd op een breed en gedifferentieerd aanbod naar de ontwikkeling van 
zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerking. 
Het onderwijs binnen de scholen van SSBA is een spiegel van het huidige tijdsbeeld en is voortdurend in 
beweging door ontwikkeling, vernieuwing en verbetering. 
Door ons onderwijs met regelmaat te toetsen en bij te stellen willen wij de kwaliteit zo optimaal mogelijk 
houden. 
De scholen bieden een stabiele en optimale leeromgeving. Dit betekent in ieder geval een veilig en harmonieus 
pedagogisch klimaat waarin interactie, plezier in beleven en leren hoog in het vaandel staan. 
 
De scholen werken vanuit de ambitie om binnen de regio kwalitatief het beste onderwijs te geven. 
In 2020 bieden alle scholen van SSBA innovatief onderwijs. Dit is onderwijs dat volledig aansluit bij de actuele 
maatschappelijke situatie op het gebied van techniek, communicatie, onderwijsaanbod, organisatie, 
samenwerking en huisvesting. Daarbij onderscheiden de scholen zich van elkaar op basis van het gekozen 
schoolconcept. 
 

Visie op Organisatie 
 
SSBA wil bestuurlijke samenwerking benaderen vanuit het nut van de organisatie, waarbij samenwerking 
gezocht wordt vanuit de eigen kracht en eigen regie en waarbij ‘kwaliteit’ het uitgangspunt is. SSBA kiest 
ervoor om bestaande waarden vast te houden en uit te breiden. Eén van die bestaande waarden is deel 
uitmaken van het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Leiden. 
 
In 2020 heeft SSBA iets meer dan 1000 leerlingen binnen haar brede scholen. Deze brede scholen beschikken 
over een professionele, kwalitatief sterke en breed inzetbare teamleden, die in staat zijn continu 
onderwijsconcepten te ontwikkelen die voldoen aan de normen en eisen van deze tijd, waardoor kwalitatief 
hoogwaardig onderwijs wordt gegeven. 
 

Visie op Personeel 
 
SSBA wil herkend worden als een organisatie waar enthousiaste en bevlogen onderwijsmensen vanuit 
authenticiteit werken. 
Vanuit SSBA wordt sterk ingezet op competent en gekwalificeerd personeel, waarbij HBO-plus een duidelijk 
ambitieniveau is. Dit betekent dat SSBA een actief en beleidsrijk personeelsbeleid voert. SSBA investeert in 
personeel, ook waar het minder goed gaat. Hiermee beoogt SSBA te kunnen beschikken over breed inzetbaar 
personeel, zowel horizontaal (in meerdere scholen) als verticaal  (in meerdere groepen), maar ook personeel 
dat vanuit een eigen intrinsieke motivatie een lerende houding aanneemt. 
 
Binnen SSBA wordt structureel een systeem van competentiemanagement gevoerd, waarbij iedere school een 
eigen specifiek competentieprofiel heeft dat gebaseerd is op het basiscompetentieprofiel op SSBA-niveau. 
 
Hoewel SSBA in 2020 over voldoende kwalitatief hoogwaardige instrumenten beschikt die in het kader van IPB 
(Integraal personeelsbeleid) zullen worden ingezet, zal het belangrijkste werk worden uitgevoerd door de 
directeuren. Zij vertolken de visie van het bestuur en die van hun eigen organisatie door het leiderschap dat zij 
hanteren. 
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Visie op Financiën 
 
SSBA en haar scholen hebben een gezonde financiële bedrijfsvoering. Om ook voor de toekomst te waarborgen 
dat SSBA een goede financiële basis heeft zorgen we voor: 
 

 Duidelijk,  transparant  en  controleerbaar  financieel  beleid  en  de  uitvoering daarvan. 
SSBA voert haar financiële- en personele administratie in samenwerking met het 
administratiekantoor. We hebben een helder financieel beleidskader en bieden inzicht aan de gehele 
organisatie en andere belanghebbenden ten aanzien van dit kader en onze financiële spelregels. We 
hanteren valide bronnen, hebben een transparante boekhouding en voeren op ieder niveau 
begrotingsdiscipline. 

 Een duidelijke systematiek voor planning & control. We monitoren uitgaven en ons 
financiële beleid op basis van kengetallen. 

 Goede meerjarenbegrotingen op basis van meerjarenbeleid, personeelsplan, meerjaren  
onderhoudsplan  en  meerjaren  investeringsplan  op  bestuurs-  en schoolniveau. 

 Een gezonde verhouding tussen schoolse- en bovenschoolse middelen. 
 Een investeringsbeleid op maat. 
 Gezamenlijke inkoop van materialen en middelen. 

 
Ondernemerschap binnen alle lagen van onze organisatie zien we als een ‘must’. Zo willen we actief op zoek 
naar aanvullende subsidies en derde geldstromen. Lef en durf zijn nodig, evenals verstandig financieel beleid. 
We zorgen voor financiële prikkels voor alle scholen. Gezond financieel beleid moet lonen en we vinden het 
belangrijk dat we een goed evenwicht vinden in ‘het ophouden van de eigen broek’ en ‘solidariteit met scholen 
in moeilijke situaties’. 
 

Visie op Huisvesting 
 
De SSBA-scholen willen binnen de wijk / het dorp een unieke positie innemen. Door duidelijke keuzes in 
huisvesting willen de SSBA-scholen een multifunctionele onderwijsomgeving aanbieden die uitdagend is, 
bereikbaar voor iedereen en past binnen de visie van SSBA en de school. Daarbij zal het schoolconcept van 
iedere SSBA-school afzonderlijk het uitgangspunt vormen. 
De onderwijsvoorzieningen van SSBA hebben een toegevoegde waarde in het kader van de onderwijsvisie op 
bestuursniveau en schoolniveau. De huisvestingsvisie is daarom van grote waarde bij het realiseren van de 
onderwijsdoelen en het optimaal functioneren van iedere school - nu, maar vooral in de toekomst. Hiervoor is 
het van belang aandacht te besteden aan onderstaande belangrijke stimulerende factoren. 
 
Leerprestaties: In een omgeving, die optimaal aansluit op het onderwijsaanbod, presteren leerlingen beter. Dit 
vraagt ruimte voor werkvormen met individuele leerlingen, in groepen en klassikaal . 
 
Imago: Met een duidelijk beeld van iedere school afzonderlijk willen de SSBA-scholen zich onderscheiden. 
Daarbij is herkenbaarheid een belangrijk nevendoel. 
 
Flexibiliteit: Flexibiliteit is nodig om in te  kunnen  spelen  op  toekomstige ontwikkelingen, zoals groei of krimp 
van het aantal leerlingen, maar ook op nieuwe pedagogisch-didactische inzichten en ICT. 
 
Duurzaamheid: Door integratie van duurzaam denken en het doorvoeren van de juiste technische 
aanpassingen kunnen belangrijke lasten (zoals energie) terug gedrongen worden. 
 
Efficiëntie: De SSBA-scholen willen inspelen op efficiënt ruimtegebruik door mogelijkheden te onderzoeken 
voor multifunctioneel gebruik. 
 
Maatschappelijke verbindingen: Ieder onderwijsgebouw kan het aangaan van maatschappelijke verbindingen 
faciliteren, bijvoorbeeld door het bieden van meerdere functies in één gebouw. 
 
Kosten: Sturen op kosten en baten gedurende de gehele levensduur van de huisvesting levert meer op dan 
wanneer alleen gestuurd wordt op kosten na een specifiek impuls (vernieuwing). 
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Speerpunt 1: Onderwijsopbrengsten 

Terugblik en vertrekpunt: 
Omdat de scholen jaar in jaar uit door de inspectie het basisarrangement toebedeeld hebben gekregen, was er 
nauwelijks of geen noodzaak om de opbrengsten van het onderwijs grondig onder de loep te leggen. Het 
gebrek aan concurrerende scholen en/of schoolbesturen in de omgeving zorgden er voor dat het niet nodig 
was om tot verandering en verbetering te komen. Een poging van de vorige bestuurder om scholen te 
stimuleren een eigen onderscheidend onderwijsprofiel op te laten stellen heeft niet bij alle scholen voortgang 
gekend.  
Onze leerlingpopulatie verandert. Er gaan steeds minder kinderen naar het speciaal onderwijs. Leerkrachten 
hebben te maken met meerdere niveaus binnen de eigen groepen en het aantal leerlingen met 
gedragsproblemen neemt toe. Passend Onderwijs heeft meer consequenties dan verwacht of misschien wel 
gehoopt.  
Alle scholen analyseren de opbrengsten van het onderwijs. Er is echter geen gezamenlijk format, waardoor het 
op bestuursniveau onmogelijk is om een eenduidige analyse te formuleren. Daarbij komt dat de analyses nog 
voornamelijk worden uitgevoerd door de directeuren en IB-ers. 
Daarnaast zal het kwaliteitssysteem, dat SSBA de komende vier jaar hanteert, zorgen voor de feedback vanuit 
ouders, medewerkers en leerlingen die nodig is om de kwaliteit op niveau te brengen en houden. 

Onze ambitie 
SSBA wil vanuit haar visie kwalitatief hoogwaardig onderwijs bieden aan de leerlingen. Dit betekent dat alle 
scholen op basis van interne en externe audit in ieder geval het basisarrangement hebben en consolideren. 
Onze ambitie gaat echter een stapje verder. Dit betekent dat de scholen geen genoegen moeten nemen met 
het predicaat ‘voldoende’ als er meer in zit. De scholen moeten daarom de ambitie nastreven om, indien 
mogelijk, het predicaat “goed” te behalen. Dit betekent dat systematische analyse van de opbrengsten van het 
onderwijs op groeps- en schoolniveau zal plaatsvinden. Aan de hand van een vast te stellen registratiesysteem 
worden opbrengstgerichte gesprekken gevoerd tussen directeur met intern begeleider en leerkracht en het 
College van Bestuur met de directeur en de intern begeleider. 
In het kader hiervan is het dan ook belangrijk dat binnen SSBA de onderwijskwaliteit wordt bewaakt en 
verbeterd. Hiervoor zal de kwaliteitszorg organisatiebreed (op bestuursniveau en schoolniveau) moeten 
worden vernieuwd en onderhouden.  
 
Onze leerlingen zijn bij ons (SSBA) op het juiste  adres. Gezamenlijk staan de scholen  garant voor Passend 
Onderwijs. Dit betekent dat, indien mogelijk, voor ieder kind binnen SSBA een passende plek is en daarbij een 
passend onderwijsprofiel krijgt aangeboden. Indien dit niet mogelijk is krijgt het kind een passende plek binnen 
het samenwerkingsverband PPO aangeboden. 
Onderwijs aan onze kinderen binnen SSBA is niet alleen een zaak van alle professionals. Ook ouders spelen een 
belangrijke rol. Een rol die niet verward mag worden met medezeggenschap. Deze rol is via de WMS vastgelegd 
en heeft een eigen betekenis. Onderwijskundig gezien gaat het juist om de betrokkenheid van ouders bij het 
leerproces van de kinderen. Betrokkenheid die moet leiden tot een betere wereld voor het kind/de leerling,  de 
ouders en de school. Ieder kind, iedere leerling heeft recht op een goede samenwerking tussen school en 
ouders. Ouderbetrokkenheid is dan ook een gelijkwaardige en niet-vrijblijvende samenwerking tussen ouders 
en school waarin ouders en school vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid werken aan de 
(school)ontwikkeling van het kind (de leerling). 
Binnen SSBA hebben alle scholen aan het eind van de periode 2016-2020 beleid opgesteld met betrekking tot 
ouderbetrokkenheid en geven uitvoering aan dat beleid. 

Onze doelstelling 
Alle scholen kunnen aan het eind van de planperiode aantonen dat zij maximaal de activiteiten ondernomen 
hebben om de hoogst mogelijke kwaliteit te leveren. De scholen hebben gedurende de gehele planperiode 
minimaal de wettelijke kwaliteitseis “voldoende” gerealiseerd en zijn in staat dit te consolideren. Minimaal één 
school heeft het predicaat “goed” gerealiseerd.  

Onze speerpunten 
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Onze activiteiten 
De activiteiten, waar de komende vier jaar de focus op gericht is, zijn: 

 Op bestuursniveau en schoolniveau is de werkwijze van systematische analyse van de opbrengsten 
van het onderwijs vernieuwd en wordt ingezet voor permanente, systematische en cyclische 
aandacht voor het bepalen, bewaken en verbeteren van de opbrengsten van het onderwijs. (2016-
2017) 

 Op bestuursniveau en schoolniveau is kwaliteitszorg volledig vernieuwd en wordt ingezet voor 
permanente, systematische en cyclische aandacht voor het bepalen, bewaken en verbeteren van de 
kwaliteit. (2016-2017) 

 Waar mogelijk krijgt ieder kind binnen SSBA een passende plek en krijgt daarbij een passend 
onderwijsprofiel aangeboden. Indien dit niet mogelijk is, krijgt het kind een passende plek binnen 
het samenwerkingsverband PPO aangeboden. (2016-2017) 

 Alle scholen hebben beleid opgesteld met betrekking tot ouderbetrokkenheid en geven uitvoering aan 
dat beleid. (2016-2018) 
 

 Bovenschools gecoördineerde ondersteuning (Intern Begeleiders en Specialisten) voor 
leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte, in het bijzonder Passend Onderwijs. (2016 e.v.) 
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Speerpunt 2: Professionalisering 

Terugblik en vertrekpunt 
Binnen SSBA is een cultuurverandering ingezet naar een open en transparantie cultuur waarbij iedere 
medewerker geacht wordt en gestimuleerd wordt om zich verder te ontwikkelingen in de eigen functie, een 
mogelijk toekomstige functie binnen SSBA of een functie buiten de organisatie.  
De arbeidsethos binnen SSBA is bovengemiddeld en wordt vooral gekenmerkt door een grote betrokkenheid 
bij de leerlingen en ouders. Toch zegt deze bevlogenheid niets over de kwaliteit die geleverd wordt binnen de 
scholen. Passend Onderwijs en de daardoor veranderende leerlingpopulatie brengen leerkrachten nog wel 
eens in verlegenheid, anders gezegd handelingsverlegenheid. Regelmatig wordt de hulp ingeroepen van een 
extern deskundige, terwijl de expertise volop te vinden is binnen de school of binnen SSBA.  
Met betrekking tot professionalisering van het personeel is over het algemeen selectief omgegaan. Daarnaast 
heeft een groot aantal medewerkers voorheen de regels binnen het nascholingsbeleid meer als belemmering 
dan stimulans ervaren.  
Om, in het kader van de wet BIO, de bekwaamheden van medewerkers te volgen en stimuleren zijn weinig 
systematische activiteiten ondernomen. Dit betekent dat binnen SSBA nog geen systeem voor 
competentieontwikkeling is vastgesteld. Uitzondering hierop is het management van de scholen. Van de 
directeuren werd een 360 graden scan afgenomen in het kader van de gesprekscyclus (functioneringsgesprek 
en beoordelingsgesprek). Het instrument wordt echter meer als doel dan als middel gebruikt. In 2015 is het 
functiehuis opnieuw ingericht en vastgesteld.  

Onze ambitie 
SSBA zal zich gedurende de planperiode vooral richten op de ontwikkeling van de competenties van alle 
medewerkers. Onder het motto, ‘Een competent Bestuur zorgt voor competente Schoolleiders die voor 
competente Leerkrachten zorgen’, zal het bestuur investeren in de bevordering van de deskundigheid van de 
werknemers en het continu onderhouden van competenties door middel van een valide competentiesysteem, 
waarbij de kwaliteit van de gesprekscyclus alles bepalend is. 
Een centrale rol daarin spelen de directeuren van de scholen. Zij zullen zich moeten ontwikkelen naar integrale 
schoolleiders. Binnen het Management Development plan zijn de criteria en is het tijdpad beschreven. 
Zorg voor medewerkers bestaat niet alleen uit ontwikkeling. Een bijna evenzo belangrijke factor is ‘erkenning’. 
Mensen willen er toe doen. Dat is dus binnen het onderwijs en in het bijzonder bij SSBA niet anders. ‘Gezien 
worden’ en ‘Je laten zien’ zullen bij SSBA de komende planperiode centraal staan. Dit betekent dat het College 
van bestuur en management, zowel voorwaardenscheppend (Integraal Personeelsbeleid) als controlerend, 
medewerkers blijven ondersteunen in het onderhouden van de eigen competenties. Ondersteunen betekent 
hierin: zo kort mogelijk en zolang als nodig. Daarbij zijn instrumenten zoals het Management Developmentplan, 
het Team Ontwikkelplan en het samenwerken binnen interne netwerken belangrijke instrumenten. 

Onze doelstelling 
Aan het eind van de planperiode werken bij SSBA deskundige en competente medewerkers die aan de hand 
van de gesprekscyclus en persoonlijk ontwikkelingsplan de deskundigheid en competenties onderhouden en/of 
verbeteren.  

Onze activiteiten 
 Het continu actualiseren van het IPB-beleidsplan. (2016-2020) 

 SSBA investeert in de bevordering van deskundigheid van de werknemers en het continu 
onderhouden van competenties doormiddel van een solide competentiesysteem, waarbij de kwaliteit 
van de gesprekscyclus alles bepalend is. (2016-2018) 

 Het bestuur van SSBA beschikt over een Management Developmentplan. (2016 e.v.) 

 Het Management van de scholen beschikt over een Team Ontwikkelplan. (2016 e.v.) 

 Netwerken functioneren als leergemeenschappen waarin leerkrachten met specifieke taken 
deskundigheid bevorderen en delen om de gezamenlijk onderwijsdoelen op bestuursniveau en 
schoolniveau te realiseren. (2016-2017) 
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Speerpunt 3: Samenwerking 

Terugblik en vertrekpunt 
De naam Stichting Samenwerkende Basisscholen Alkemade zegt genoeg. Samenwerken is het meest centrale 
begrip binnen de naam SSBA. Toch blijkt uit de meest recente SWOT-analyse dat ‘samenwerken’ binnen SSBA 
nog een forse transitie moet ondergaan. Samenwerken in de breedte komt op dit moment niet verder dan de 
verschillende overleggen op de verschillende niveaus. De laatste jaren is tijd en energie gestoken in de opzet 
van interne netwerken op inhoudelijk niveau. Daarbij waren de netwerken, op enkele uitzonderingen na, 
afhankelijk van de input van externe deskundigen. Ook op bestuurlijk niveau was binnen de regio een weg 
ingeslagen richting samenwerken, maar dit heeft niet geleid tot een geaccepteerd resultaat. Met verticale 
samenwerking, samenwerking waarbij verschillende geledingen samen werken aan het realiseren van de 
doelen, is een start gemaakt. Samenwerking met kinderopvang, interne netwerken onder leiding van 
verschillende directeuren en projectteams die uit verschillende geledingen bestaan, zijn momenteel meer en 
meer regel dan uitzondering geworden. 

Onze ambitie 
Om te excelleren zal SSBA de komende periode verbinding aangaan met zichzelf (intern) en met andere 
organisaties (extern). 
SSBA wil alle leerlingen binnen de scholen een passend onderwijsprofiel aanbieden, omdat het bieden van 
kwalitatief hoogwaardige onderwijs hoog in het vaandel staat. Om die reden organiseert SSBA de 
ondersteuning van onderwijs, dat grotendeels gecoördineerd wordt door de intern begeleiders, vanuit een 
gezamenlijk bovenschools kader. Dit gezamenlijk bovenschools kader zal garantie bieden voor: kwaliteit, 
professionaliteit, duurzaamheid en aandacht voor specifieke onderwijsbehoeften. Hiervoor organiseert SSBA 
verschillende werkvormen of inrichtingsvormen om de onderwijsdoelen te realiseren. Hierbij wordt 
voornamelijk gebruik gemaakt van interne deskundigheid en specialisme en indien nodig externe 
deskundigheid. SSBA zal de komende jaren extra financiële middelen aanwenden voor de bevordering van 
deskundigheid en specialisme. Daarnaast wil SSBA door samenwerking mogelijkheden creëren die zowel 
onderwijskundig als materieel vele voordelen bieden. SSBA denkt hierbij aan het inrichten van (soms tijdelijke) 
onderwijsvoorzieningen ten behoeve van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.  
Een andere belangrijke stap in ‘samenwerken’ wordt de samenwerking met kinderopvang ‘Kindkracht’. 
Aangezien SSBA een sterk voorstander is van Integrale Kindcentra, is de samenwerking met de kinderopvang 
een vanzelfsprekende keuze. 
 
SSBA zal zich de komende planperiode gerichter oriënteren op een vorm van bestuurlijke samenwerking, zodat 
de krachten gebundeld kunnen worden. De keuze van partners wordt sterk bepaald door een aantal criteria 
waarbij het nut hoog in het vaandel staat en de noodzaak vermeden wordt, zoals: 
 

 Onderwijskundige  keuzes 
 Aansluiting Samenwerkingsverband PPO Leiden 
 Cultuur 
 Leerlingaantal 

 
Medezeggenschap is een belangrijke waarde binnen het onderwijs. De rol van medezeggenschap is beschreven 
inde WMS (Wet Medezeggenschap op School). Binnen SSBA zal de GMR zich continu blijven ontwikkelen als 
gesprekspartner, namens ouders en personeel, met het Bestuur. 
 
Tenslotte realiseert SSBA zich dat samenwerken een middel is en geen doel op zich 

Onze doelstelling 
Vanuit deze optiek stelt SSBA zich tot doel om bij het realiseren van de gewenste resultaten structureel 
horizontale en verticale samenwerking succesvol te hebben ingezet. 
 

Onze activiteiten 
 SSBA oriënteert zich op en verbindt zich aan een vorm van bestuurlijke samenwerking. (2016-2020) 

 
 SSBA gaat een samenwerkingsvorm aan met kinderopvang ‘Kindkracht’. (2016-2017) 
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 Op bovenschools niveau functioneert de coördinatie van ondersteuning (Intern Begeleiders en 

Specialisten) voor leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte. (2016 e.v.) 
 

 Netwerken functioneren als leergemeenschappen waarin leerkrachten met specifieke taken 
deskundigheid bevorderen en delen om de gezamenlijke onderwijsdoelen op bestuursniveau en 
schoolniveau te realiseren. (2016-2017) 
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Speerpunt 4: Huisvesting 

Terugblik en vertrekpunt 
SSBA maakt op 1 augustus 2015 gebruik van een zestal onderwijsvoorzieningen. Van de zes 
onderwijsvoorzieningen is één vestiging (RKBS De Kiem in De Kaskade) in het beheer van wooncorporatie 
‘Alkemade Wonen’. De overige vijf onderwijsvoorzieningen zijn in het beheer (vruchtgebruik) van SSBA.  
Van deze vijf onderwijsvoorzieningen is één voorziening (RKBS De Kinderbrug in Rijpwetering) minder dan 20 
jaar oud. Een andere vestiging (RKBS De Roelevaer) is 32 jaar oud.  
De overige drie onderwijsvoorzieningen (OBS Elckerlyc, RKBS De Schakel en RKBS Gerardusschool) zijn ouder 
dan 40 jaar. 
Uit deze opsomming mag blijken dat de SSBA-scholen in de gemeente Kaag en Braassem voor 80% sterk 
verouderd (20%) of afgeschreven (60%) zijn. Enkele onderwijsvoorzieningen zijn op een later tijdstip nog 
‘gerenoveerd’. Deze aanpassingen zijn echter voornamelijk gedaan in verband met leerling ontwikkelingen 
(groei) in het verleden. Er is dus eigenlijk geen sprake van renovatie of aanpassing aan de eisen van deze tijd. 
Hiermee is feitelijk het belangrijkste dilemma geschetst. Het grootste gedeelte van de onderwijsvoorzieningen 
van SSBA is sterk verouderd en/of afgeschreven. Daarbij komt dat de nieuwe wet- en regelgeving met 
betrekking tot de doordecentralisatie van huisvesting voor SSBA als een mokerslag werkt. Alle gebouwen 
moeten – gezien de leeftijd – onderworpen worden aan omvangrijke onderhoudsprojecten. Voor de periode 
2015-2020 staat al ruim 700.000 euro in de buitenonderhoudsplanning. De bekostiging vanuit het ministerie is 
bij lange na niet toereikend voor deze situatie, hetgeen betekent dat voor SSBA de liquiditeit onder druk komt 
te staan. 

Onze ambitie 
SSBA is van mening, dat de realisering van de visie een meerjaren traject vereist met een doorkijk naar een nog 
langere termijnvisie.  
Zo wil SSBA door herstructurering en clustering van voorzieningen voor onderwijs, welzijn, cultuur, sport  en 
zorg het bereik en de toegankelijkheid van het aanbod bevorderen. Daarbij staan de scholen als 
activiteitencentrum meer in contact met  de buurt en de lokale samenleving. 
De scholen van SSBA zullen binnen de kernen een belangrijke positie innemen. De onderwijshuisvesting vormt 
de ‘ruggengraat’, waarbij het gewenst is dat partners deelnemen in het ontwikkelingsproces en 
gelijkwaardigheid van participanten het uitgangspunt is. 
In het licht hiervan moeten professionals opereren vanuit gezamenlijke pedagogische basisafspraken. Daarbij 
gaat het niet om een keurslijf maar om ‘huisregels’ over het pedagogisch klimaat, gedragsregels en normen en 
waarden binnen de Brede School of het Integraal Kind Centrum (IKC).  
De essentie van het concept van de Brede School of het IKC is geen confectie maar maatwerk. Het profiel en 
het programmatisch aanbod van elke partner dienen uitgewerkt te worden op basis van de situatie en 
behoeften in de wijk. Samenwerking tussen verschillende disciplines vereist (mogelijk) nieuwe  bestuurs- en 
organisatievormen en tijdige afspraken over beheer en exploitatie van gebouwen. 

Onze doelstelling 
Aan het einde van de planningsperiode zijn onderwijsvoorzieningen ten behoeve van SSBA gerealiseerd of bijna 
gerealiseerd, waarbij een onderwijsomgeving wordt aangeboden die uitdagend, veilig en duurzaam is, 
bereikbaar voor iedereen en past binnen de visie van SSBA en de school.  

Onze activiteiten 
 Ontwikkeling nieuwbouw ten behoeve van de drie scholen OBS Elckerlyc, RKBS De Schakel en RKBS 

Gerardusschool. (2016-2020 e.v.) 
 

 Ontwikkeling nieuwbouw (in relatie tot voorgaande activiteit) of partiële aanpassing RKBS De 
Roelevaer. (2016-2020 e.v.) 

 
 Partiële aanpassing RKBS De Kinderbrug (2016-2020) 

 
 Continu geactualiseerd beleidsrijk meerjaren onderhoudsplan, gebaseerd op de onderwijskundige 

doelen. (2016 e.v.) 
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Lijst met afkortingen 
 

BIO Beroepen in het Onderwijs 

BMT Bovenschools Managementteam  (Directeurenoverleg met College van Bestuur) 

CAO Collectieve Arbeids Overeenkomst 

CvB College van Bestuur 

e.v. en verder 

GMR Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 

HBO Hoger Beroeps Onderwijs 

HGW Handelingsgericht Werken 

ICT Informatie Communicatie Technologie 

IKC Integraal Kindcentrum 

IPB Integraal personeelsbeleid 

K&B Kaag en Braassem 

MAG Maatschappelijke Agenda Gemeente 

MEC Multi Educatief Centrum 

OBS Openbare Basisschool 

OITC Onderwijs Informatie Communicatie Technologie 

OGW Ontwikkelingsgericht Werken 

PDCA Plan – Do – Check – Act  (Deming Circle) 

PO Primair Onderwijs 

PPO Passend Primair Onderwijs 

PR Public Relations 

RDDF Risico Dragend Deel van de Formatie 

RKBS Rooms Katholieke Basisschool 

RvT Raad van Toezicht 

SSBA Stichting Samenwerkende Basisscholen Alkemade 

SWOT Strengths Weaknesses Opportunities Threats (Sterkten Zwakten Kansen Bedreigingen) 

WMS Wet op de Medezeggenschap 
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