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van Toezicht van Palludara. Het 
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gemaakt op Stichtingsniveau die mede 
afgeleid is van dit strategisch beleidsplan. 
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Voorblad: collage van beelden die directeuren en stafmedewerkers tijdens de studiedag over de toekomst van Palludara hebben getoond 
aan elkaar. Tijdens die dag zijn er ook inspirerende  ‘zeepkistpresentaties’ over de toekomst van Palludara gehouden door directeuren, 
stafmedewerkers en directeur/bestuurder. 
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Inleiding 
 
‘Overtuigend en bijzonder’ 
 
Stichting Palludara is een onderwijsinstelling waar, vanuit een christelijke levensvisie, de 
ontwikkelingsmogelijkheden van elk kind centraal staan. Wij geloven in kinderen! 
 
In januari 2011 is Stichting Palludara ontstaan uit PCBO Wymbritseradiel en Spectrium. Vier jaar later 
kunnen we met tevredenheid constateren dat de samenvoeging van de beide organisaties succesvol 
is verlopen en er een stabiele organisatie is ontstaan met een gezamenlijke identiteit en cultuur.  
 
In de afgelopen jaren lag de focus op een tiental speerpunten. Eén van de belangrijkste uitdagingen 
voor Palludara was om te anticiperen op krimp en dalende leerlingenaantallen. Dit proces is nog 
steeds in volle gang. We hebben bewust gekozen voor een dialoog over krimp met betrokken ouders 
en andere belanghebbenden. We zijn er trots op dat we er in geslaagd zijn om steeds de verbinding 
te blijven houden met ouders, ook wanneer er soms moeilijke keuzes gemaakt moesten worden. 
Onze kernwaarden: respect, naastenliefde, partnerschap en ruimte, vormen een belangrijk 
vertrekpunt van ons handelen en willen we zichtbaar maken naar onze leerlingen, hun ouders en ons 
personeel. 
 
De afgelopen periode hebben we in dialoog met leerlingen, personeel, ouders, directeuren, bestuur 
en andere belanghebbenden, nagedacht over onze ambitie voor de komende jaren. Wat wil 
Palludara als Stichting bereiken? In dit document verwoorden we wat de koers is op hoofdlijnen.  
Elk schooljaar maken we op bestuursniveau volgens de uitgangspunten van dit strategische 
beleidsplan een jaarplan waarin we onze ambitie concreet uitwerken.  

 
Joop Fortuin, directeur/bestuurder Stichting Palludara 
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1. Samenvatting strategisch beleidsplan 
 

1.1 Missie 
Stichting Palludara is een onderwijsinstelling waar, vanuit een christelijke levensvisie, de 
ontwikkelingsmogelijkheden van elk kind centraal staan.  Palludara wil kinderen door middel van ons 
onderwijs de gelegenheid bieden om zich optimaal te ontplooien, zodat ze zelfstandig en samen met 
anderen kunnen participeren in een snel veranderende, pluriforme samenleving. 
 

1.2 Visie 
Binnen Palludara creëren we een omgeving die het leren bevordert en waarin de kinderen veilig 
kunnen opgroeien. Elk kind moet ‘gezien’ worden, daarom vinden wij de driehoeksrelatie kind-
ouder-leerkracht essentieel. Wij streven er altijd naar dat alle leerlingen zo thuisnabij mogelijk en op 
maat al hun talenten optimaal kunnen ontplooien. 
 

1.3 Ambitie 
De strategische focus van Palludara richt zich op 3 punten: 

• Palludara ontplooit! Talentontwikkeling door uitdagend onderwijs 
• Zorgzame aandacht voor diversiteit 
• ‘Waardenvolle’ ontwikkeling van 0-18 jaar 

  

De focus van Palludara richt 
zich op 3 punten: 

• Palludara ontplooit! 
Talentontwikkeling door 
uitdagend onderwijs 

• Zorgzame aandacht voor 
diversiteit 

• ‘Waardenvolle’ 
ontwikkeling van 0-18 
jaar 
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2. Een terugblik 
 
Voor Stichting Palludara is de afgelopen periode van vier jaar een intensieve periode geweest. Het 
betekende een geheel nieuwe start voor de rechtspersoon, die was ontstaan door de fusie tussen 
Spectrium en PCBO Wymbritseradiel. De nieuw gekozen structuur naar een stichtingsmodel vroeg 
belangrijke aanpassingen op het gebied van besturen, toezicht en uitvoering van beleid.  
Daarin zijn de afgelopen periode belangrijke vorderingen gemaakt. Geconcludeerd mag worden dat 
de governance binnen de Stichting op adequate wijze is vorm gegeven en nog steeds kritisch wordt 
besproken in de verschillende gremia van de organisatie. Naast de structuur is er ook aandacht 
geweest voor de cultuur binnen de stichting. Ook deze heeft zich de afgelopen periode in positieve 
zin ontwikkeld. De vroegere rechtspersonen zijn steeds meer naar elkaar toegegroeid. Na de eerste 
periode van 4 jaar mogen we concluderen dat we nu kunnen spreken over Palludara als een 
organisatie met een goede structuur en een duidelijk eigen gezicht en cultuur. 
In deze eerste periode is ook een strategisch beleidsplan ontwikkeld voor de periode 2011- 2015. 
Daarin waren de ambities van de organisatie in een tiental speerpunten neergelegd en verder 
uitgewerkt in doelstellingen met een aantal resultaatindicatoren. Gaandeweg is geconstateerd, dat 
het aantal speerpunten zo groot was dat een werkelijke focus onmogelijk was aan te brengen. 
Daarna is dan ook meer gewerkt met een duidelijke prioritering om beter richting aan te brengen in 
de ontwikkeling van het onderwijs. Rode draad is gedurende de planperiode steeds gebleven de 
aandacht voor opbrengstgericht werken en competentiemanagement.  
Op deze ingeslagen weg zijn vorderingen gemaakt, maar vervolgaandacht blijft noodzakelijk. Vooral 
ook omdat deze beide aandachtsgebieden cruciaal zijn voor kwalitatief hoogstaand onderwijs. 
Voor de komende periode is dan ook de opdracht om ons te beperken tot essentiële 
ontwikkelpunten, en daarbij de nieuwe maatschappelijke en onderwijskundige uitdagingen te 
benoemen en hierin te integreren. Het einddoel daarbij blijft kwalitatief hoogstaand onderwijs voor 
alle leerlingen.  
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3. Een foto van Palludara 
 

Op een zestal onderdelen is een interne analyse gemaakt van het functioneren van de organisatie op 
dit moment. We evalueren ons functioneren kritisch en benoemen wat goed gaat en wat verbetering 
behoeft.  

3.1 Cultuur 
We geven ons een voldoende tot een ruim voldoende op het onderdeel cultuur. We zijn op de goede 
weg met elkaar. Er is nog meer winst te behalen wanneer we nog meer leren te werken op 
stichtingsniveau en onze kernwaarden opnieuw benoemen en meer uitstralen. We constateren dat 
een cultuur van ‘waardering’ voor elkaar om versterking vraagt. Dit begint bij de leiding van onze 
scholen.  

3.2 Bekwaamheden 
Binnen Palludara is veel deskundigheid en ruim voldoende talent aanwezig om de doelen te behalen 
die we stellen. Uitdagingen zijn er vooral bij het coachen van beginnend personeel, het meer inzetten 
van elkaars deskundigheid en het benutten van verscheidenheid. Een meer transparant werksysteem 
voor personeel kan hierbij behulpzaam zijn.  
 

3.3 Resultaatgericht systeem om doelen te halen 
We beschikken over voldoende instrumenten om onderwijsresultaten te kunnen meten. Meer 
uniforme procedures en de tijd nemen voor implementatie en borging, zal bijdragen aan het 
bereiken van onze doelen.  
De nadruk bij het gebruik van systemen ligt wel eens wat teveel op ‘meetbare’ factoren terwijl 
kwaliteit van onderwijs ook op andere gebieden tot uitdrukking kan komen. Een sterkere focus op 
een beperkt aantal doelen op stichtingsniveau zal bijdragen aan onze ontwikkeling.  
 

3.4 Het vermogen te verbeteren en te veranderen 
We willen wel veranderen maar niet ‘veranderd worden’. Soms zijn we wel eens star in het oppakken 
van vernieuwingen en zitten ‘oude’ opvattingen in de weg.  
De processen rondom krimp en fusie verlopen goed. Er ontstaat nu een nieuwe fase waarin de 
organisatie meer voorwaarden moet gaan scheppen voor innovatie. Meer ruimte en interactie van 
leerkrachten tussen scholen, kan daarbij goed helpen.  
 

3.5 Besturen, communiceren en besluiten 
Voor dit onderdeel zijn er nog voldoende uitdagingen. Het aanspreken van elkaar en de 
samenwerking tussen directie en stafbureau, zijn aandachtspunten. Het stellen van prioriteiten en 
daarmee scherper bepalen wat we niet gaan doen, zal ons helpen om te groeien als organisatie. 
De communicatie kan nog beter gestroomlijnd.  
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3.6 Leiderschap 
Beschikken we over het leiderschap dat gevraagd wordt om de doelen te bereiken? We geven een 
voldoende tot een ruim voldoende voor dit onderdeel. Het directeurenteam is geschoold en 
gevarieerd van samenstelling in rollen en deskundigheid. De diversiteit van het directeurenteam kan 
meer benut worden. En goede leiders zijn niet altijd de beste leerkrachten van een school. Het team 
zoekt naar meer openheid om sterktes en zwaktes bespreekbaar te maken. Leiderschap behoeft 
autonomie maar we varen wel gezamenlijk als vloot binnen Palludara. Dat vraagt om betere 
stroomlijning in het bereiken van gezamenlijke doelen. We blijven investeren in de verdere groei 
richting opbrengstgericht leiderschap.  
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4. Wat willen belanghebbenden? 
 

We hebben met belanghebbenden in beeld gebracht wat leerlingen, ouders, samenleving, politiek 
van ons vragen. Daarna hebben we benoemd wat dit betekent voor Stichting Palludara.  

4.1 Leerlingen 
Kinderen gaan graag naar school wanneer er 
uitdaging op maat, plezier en veiligheid is. Het 
aanspreken van verschillende leerstijlen in 
intelligenties is belangrijk. Dit vraagt om afwisseling 
in brede zin van het leeraanbod en een goede balans 
tussen inspanning en ontspanning. We willen 
kinderen serieus nemen en hun behoeften beter 
begrijpen. Gesprekken tussen leerkrachten en 
kinderen zijn hierin essentieel. Feedback van kinderen voor leerkrachten vinden we belangrijk. Leren 
vindt niet alleen op school plaats. Hoe kinderen thuis leren moet aansluiten bij hoe kinderen op 
school leren: ’21 century skills’ moeten ook op school aangesproken worden bij kinderen. ‘Nieuwe 
tijds’ kinderen mogen geen ‘onbegrepen’ kinderen zijn op onze scholen. 

We hebben van iedere school van Palludara een leerling uitgenodigd om met ons mee te denken 
over de toekomst van Palludara en de toekomst van het onderwijs. We stelden ze de vraag wat een 
ideale school is en wat de ideale juf of meester doet. De kinderen gaven uiteenlopende antwoorden 
maar een terugkerend element in de antwoorden was dat scholen met de tijd mee moeten gaan en 
dat ze meer aandacht voor computers en devices in het onderwijs willen. Over een goede juf of 
meester zijn de leerlingen ook vrij duidelijk: een goede juf of meester heeft humor en zorgt ervoor 
dat een kind naar school gaat met plezier. Natuurlijk zorgen ze ervoor dat je veel leert. Op de vraag 
wat we meer zouden moeten doen op school, geven de leerlingen als antwoord dat er meer 
aandacht moet zijn voor creatieve vakken en bewegingsonderwijs. Verder willen ze vaker 
groepsdoorbrekend werken en met thema’s werken. 

4.2 Personeel 
‘Niet het vele is goed, maar het goede is veel’ 

We leggen de lat hoog voor ons personeel en vragen veel van hen. We merken dat het personeel 
soms waardering en positieve feedback mist. De maatschappelijke druk wordt soms als hoog 
ervaren. We willen op zoek gaan naar meer energie door het uitspreken van meer waardering naar 
elkaar. Door zaken op te pakken die tijd opleveren. Door trots te zijn op de behaalde resultaten met 
kinderen. Door in te zetten op een proces van permanente professionalisering. Door vernieuwingen 
duidelijk te introduceren en uit te werken en hiervoor tijd te nemen die nodig is. En vooral door 
prioriteiten te stellen: ‘niet het vele is goed, maar het goede is veel’.  

Tijdens gesprekken met personeelsleden werd aangegeven dat de ervaren werkdruk hoog is. Men 
stelt oplossingen voor om die werkdruk te verminderen door bijvoorbeeld over werkprocessen 

‘Om de ideale school te worden geef ik 
als tip: zorg dat ieder kind naar 

school gaat met een lach’ 

Uitspraak leerling groep 8 Palludara  
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centrale afspraken te maken op stichtingsniveau. 
Men denkt hierbij aan een breed spectrum van 
zaken bijvoorbeeld het maken van afspraken op 
stichtingsniveau over formats handelingsplannen, 
methodes, continurooster en centrale opvang. 
Het personeel blijft overigens ook veel waarde 
hechten aan autonomie op schoolniveau.  

Het blijven uitgaan van eigen kracht ziet het 
personeel als een kwaliteit van Palludara. 
Palludara moet een duurzame, eigenwijze, 
bedachtzame koers blijven varen. Het anders durven te doen, maar wel ‘doordacht’, dat wenst men 
Palludara toe. Hierbinnen moeten er ook antwoorden komen op de krimp van scholen. 

Tot slot stelt het personeel dat wanneer men kinderen meer aan wil spreken op hun talenten dit 
veronderstelt dat het personeel ook meer op talenten wordt aangesproken. Praktisch zou dit 
betekenen dat specialisaties van personeel binnen de school en tussen scholen meer wordt benut.  

 

4.3 Ouders 
‘Educatieve partners’ 

Ouders vragen ons om hoge kwaliteit van onderwijs en een gezond en veilig pedagogisch klimaat. 
Ouders willen dat de behoeften van hun kinderen worden (h)erkend. Ons personeel wil ouders zien 
als een educatieve partner; iedere ouder wordt gezien als de deskundige van het eigen kind. Van ons 
personeel wordt een duidelijke en directe communicatie verwacht. Veel ouders vragen ook om 
combinaties van onderwijs en opvang onder één dak. 

Tijdens de gesprekken die met ouders zijn gevoerd werd duidelijk dat men van leerkrachten in de 
eerste plaats vraagt dat hun kind ´gezien´ wordt en 
dat leerkrachten ´verbinding´ kunnen maken met 
ouders. Ouders vinden het van groot belang dat het 
personeel zich schoolt en professionaliseert op het 
terrein van ICT zodat de mogelijkheden om 
gepersonaliseerd onderwijs te bieden worden 
vergroot. Daarnaast stellen ouders voor dat al bij de 
intake van hun kind gevraagd wordt welke bijdrage 
zij kunnen leveren aan de ontwikkeling van kinderen. Op deze wijze kunnen talenten van ouders ook 
benut worden voor de ambitie ´talentontwikkeling door uitdagend onderwijs´.  

 

 

‘Zie mijn kind’ 

Uitspraak ouder van Palludara 

‘Palludara moet blijven uitgaan 
van eigen kracht. Een 

duurzame, eigenwijze en 
bedachtzame koers blijven 

varen’ 

Uitspraak leerkracht Palludara 
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4.4 De samenleving 
‘Speelruimte pakken’ 

Maatschappelijke ontwikkelingen geven ook 
aanleiding tot onderwijsveranderingen. De 
overheveling van de jeugdzorg naar de gemeenten 
per 1 januari 2015 betekent ook iets voor scholen. Er 
is in het najaar van 2014 een nieuwe cao afgesloten 
waar in 2015 uitwerking aan wordt gegeven. In het 
nieuwe bestuursakkoord wordt gevraagd van 
Palludara om zich te richten op duurzame 
onderwijsverbetering, talentontwikkeling door 
uitdagend onderwijs, professionalisering van 
personeel en doorgaande ontwikkellijnen. Ook wordt 
ontwikkeling van kindcentra gezien als een belangrijk 
speerpunt. We constateren dat in het politieke krachtenveld soms ‘hypes’ ontstaan. De 
maatschappelijke vraag is groot en Palludara moet een duidelijk strategisch filter kiezen door een 
duidelijke focus. Keuzes maken voor een duidelijke koers en soms de moed hebben om buiten de 
bestaande kaders te treden.  

 

4.5 Samenwerkingspartners 
Onze samenwerkingspartners in het voortgezet onderwijs vragen om het bevorderen van 
doorgaande ontwikkellijnen voor de kinderen en het gebruik maken van elkaars competenties. Door 
onze nieuw taakstelling binnen passend onderwijs wordt nauwere samenwerking gevraagd met onze 
partner speciaal basisonderwijs (Súdwester). Ook de samenwerking met scholen die opleiden (Friese 
Poort, Stenden hogeschool) en ketenpartners zoals peuterspeelzalen vraagt om versterking. 

Wij verwachten dat onze partners ook meer de samenwerking met ons zoeken. Om doorgaande 
ontwikkellijnen te versterken. En om een goed aanbod van onderwijs en opvang aan ouders te 
kunnen bieden.  

  

‘Palludara moet ”speelruimte” 
pakken en soms de moed 

hebben om buiten bestaande 
kaders te treden’ 

Uitspraak Lid RVT Palludara 
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5. Koers Palludara 
 

We kiezen voor een koers van Palludara die passend is bij onze kernwaarden en onze missie. We 
kiezen voor een richting die betekenisvol is voor onze kinderen, ouders en personeel. In drie 
uitspraken verwoorden we onze ambitie: 
 

• Palludara ontplooit! Talentontwikkeling door uitdagend onderwijs 
• Zorgzame aandacht voor diversiteit 
• ‘Waardenvolle’ ontwikkeling van 0-18 jaar 

 

5.1 Palludara ontplooit! Talentontwikkeling door uitdagend onderwijs 
Hoe kunnen we beter tegemoet komen aan de leerbehoeften van onze leerlingen? Door te streven 
naar ‘gepersonaliseerd’ onderwijs. Nooit eerder was het zo goed mogelijk om door inzet van digitale 
leermiddelen dichter bij dit doel te komen. Leerlingen die 
hun eigen talenten kunnen ontwikkelen op basis van een 
gedegen ( geautomatiseerde) individuele leerlijn. Dit biedt 
ruimte aan ontwikkeling van talent en komt tegemoet aan 
eigen leerstijlen van kinderen en ‘21 century skills’. 
Stichting Palludara gaat dit in de komende jaren waar 
maken door onder andere in te zetten op de aanschaf van 
digitale leermiddelen en devices. Het gevolg hiervan is dat 
het model van klassikaal onderwijs geleidelijk losgelaten 
kan worden.  
De focus van Palludara blijft daarbij steeds scherp op het 
realiseren van kwaliteitsverbetering van onderwijs: meetbare verhoging van de opbrengsten.                                   

5.2 Zorgzame aandacht voor diversiteit 
‘Laat christelijk onderwijs uitblinken in zorg’ – dr. Gabriël Anthonia (voorzitter RvB Jeugdhulp 
Friesland) 

‘Het christelijk onderwijs kan, geïnspireerd vanuit de Bergrede, kwetsbare mensen nadrukkelijk 
centraal stellen’ volgens Anthonia.  Jeugdzorg en onderwijs delen een gezamenlijke waarde: zorgen 
voor alle, ook kwetsbare kinderen. Stichting Palludara wil uitgaan van verschillen tussen kinderen en 
dus uitgaan van de onderwijsbehoefte van de leerlingen. Noodzakelijk hiervoor is het permanent 
werken aan de competenties van alle medewerkers.  
We willen ons maximaal inzetten voor alle kinderen. Dat doen we óók door duidelijk te zijn over de 
grenzen van onze mogelijkheden en  de samenwerkingspartners uit het speciaal onderwijs meer te 
gebruiken om onze mogelijkheden in zorg verder te vergroten. Uitdaging bieden aan hoogbegaafde 
kinderen zien we ook als zorg. 
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5.3  ‘Waardenvolle’ ontwikkeling  van 0-18 jaar  
Hoe kunnen we onze kernwaarden respect, naastenliefde, partnerschap en ruimte tot uitdrukking 
brengen? Natuurlijk komt dit tot uitdrukking in ons gedrag. Het komt ook tot uitdrukking in de keuzes 
die we maken. We denken dat we meer kunnen betekenen voor kinderen door te zorgen voor 
verbindingen met andere kernpartners door een samenhangend aanbod te ontwikkelen voor 
kinderen van 0-18 jaar. We bedoelen hier samenwerking met kinderopvang en 
peuterspeelzaalvoorzieningen, maar ook het voortgezet onderwijs en het speciaal onderwijs.  
Wij willen bijdragen aan ontwikkeling van kinderen van 0-18 jaar. We kunnen meer synergie behalen 
wanneer we zorgen voor een doorgaande ontwikkellijn tussen peuterspeelzalen, opvang en 
onderwijs. Kindvoorzieningen werken nauw met elkaar samen zo mogelijk onder één dak om meer te 
betekenen voor ouders en leerlingen.  
Samenwerking met het voortgezet onderwijs moet ook versterkt kunnen worden. Welke 
verbindingen kunnen we aangaan? Kunnen vakleerkrachten muziek uit het voortgezet onderwijs 
ingezet worden in het basisonderwijs? Hoe kunnen we de overdracht van leerlingen van onze 
scholen naar het voortgezet onderwijs verbeteren? Hoe kunnen we hier een logisch doorgaande lijn 
van maken? Door elkaar te zoeken op het toevoegen van waarde voor onze leerlingen, komen we 
gezamenlijk verder.  
  

‘You must be the change you 
want to see in the world’ 

Gandhi 
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6. Tot slot 
 
Onze ambitie vertalen we jaarlijks in een compacte, strategische jaaragenda die wordt opgesteld 
door de directeur/bestuurder in samenspraak met het directeurenteam. Deze jaaragenda bespreken 
we vervolgens met ons personeel. In 2017 doen we een grondige evaluatie van het strategisch 
beleidsplan. Waar nodig zorgen we voor een actualisatie van het plan.  
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Bijlage 1: Visie ‘Uitdagen in veiligheid’ 
 

Stichting Palludara wil vanuit haar fundamentele Christelijke waarden ‘veiligheid en geborgenheid’ 
werken aan een positief pedagogisch klimaat binnen de scholen. We streven naar het creëren van 
een omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. We geloven dat de leerkracht 
hierin de spil is. Doel van ons (passend) onderwijs is dat alle leerlingen dicht bij huis hun talenten 
kunnen ontplooien en dat ze in een ‘zo licht mogelijke’ onderwijssetting geholpen kunnen worden: 
gewoon waar het kan, bijzonder waar het moet. Wij vinden dat goed onderwijs en de relatie tussen 
leraar en leerling de belangrijkste factoren zijn bij het ontwikkelen en behouden van een sociaal 
veilig klimaat. Stichting Palludara wil daarom investeren in deze relatie, maar ook in de relaties met 
andere belanghebbenden. Zo ziet Palludara de samenwerking met ouders als cruciaal en wil ze het 
educatief partnerschap daarom versterken. 
Goed onderwijs begint in de klas, vandaar dat Palludara de komende vier jaren de nadruk gaat leggen 
op het versterken van het leerkracht handelen. Palludara vindt dat we als professionals gezamenlijk 
verantwoordelijk zijn voor een flexibele, positieve en actieve grondhouding (niet alleen) ten aanzien 
van het pedagogische klimaat. Om leraarcompetenties te versterken is het essentieel dat de 
professionals reflectieve (onderzoeks-)vaardigheden ontwikkelen en dat ze ondersteund worden 
door de interne begeleider en directeur, ook in het kader van arbeidsvoorwaarden (werkdruk en 
werkplezier). Dat vraagt om ‘opbrengstgericht leiderschap’ in de brede zin van het woord.  
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Bijlage 2: Inbreng leerlingen, ouders en personeel  
 

Vanuit de raadplegingen met leerlingen, ouders en personeel is gebleken dat we ons meer kunnen 
richten op talenten, pedagogische vaardigheden van leerkrachten en het betrekken van leerlingen bij 
het leren in algemene zin (en hun eigen leerproces). Dit sluit naadloos aan bij de ambities van 
Palludara. Vanuit het personeel op de Palludara-dag is gebleken dat werkplezier ook in het 
strategisch beleid een plek zou moeten krijgen. De inbreng van alle belanghebbenden hebben we 
verwerkt in de doelstellingen en zijn te herleiden aan een asterisk.  
 
Leeswijzer  
U kunt de schema’s van boven naar beneden lezen. In het blauwe vak links leest u de doelstelling van 
Palludara vanuit het strategisch beleid. Dit zijn de ambities: 
Zorgzame aandacht voor diversiteit 
Talentontwikkeling 
‘Waardenvolle’ ontwikkeling van 0-18 jaar 
 
De bovenste donkerpaarse rij behelst het thema binnen de doelstelling. De paarse rij hieronder zijn 
de eigenaren van de doelstellingen binnen het thema. Als een vlak oranje is gekleurd, betekent dit 
dat deze zijn ontstaan door ‘externe’ input (bijvoorbeeld vanuit raadpleging met leerlingen, ouders, 
leerkrachten of vanuit het management development traject). Een groen vlak heeft als betekenis dat 
het jaardoel al in gang is gezet. De onderste rij geeft aan welke doelen we over één jaar gerealiseerd 
hebben. Waar ‘schoolmanagement’ staat, wordt zowel de schooldirecteur als de intern begeleider 
bedoeld.  
 
De evaluatie van de jaardoelen zal plaatsvinden in juni 2016. Deze evaluatie dient als basis voor het 
opstellen van de jaardoelen voor het cursusjaar 2016-2017. In juni 2017 worden deze doelen 
geëvalueerd, enzovoort. Op deze manier wordt het strategisch beleid cyclisch vormgegeven en met 
regelmaat geëvalueerd en geactualiseerd. 
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Bijlage 3: Operationalisatie visie in doelen 
 

Visie ‘uitdagen in veiligheid’ 
Stichting Palludara wil vanuit haar fundamentele Christelijke waarden ‘veiligheid en geborgenheid’ werken aan een positief pedagogisch klimaat binnen de scholen. 
We streven naar het creëren van een omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. We geloven dat de leerkracht hierin de spil is. Doel van ons 
(passend) onderwijs is dat alle leerlingen dicht bij huis hun talenten kunnen ontplooien en dat ze in een ‘zo licht mogelijke’ onderwijssetting geholpen kunnen 
worden: gewoon waar het kan, bijzonder waar het moet. Wij vinden dat goed onderwijs en de relatie tussen leraar en leerling de belangrijkste factoren zijn bij het 
ontwikkelen en behouden van een sociaal veilig klimaat. Stichting Palludara wil daarom investeren op deze relatie, maar ook in de relaties met andere 
belanghebbenden. Zo ziet Palludara de samenwerking met ouders als cruciaal en wil ze het educatief partnerschap daarom versterken. 
 
Goed onderwijs begint in de klas, vandaar dat Palludara de komende vier jaren de nadruk gaat leggen op het versterken van het leerkracht handelen. Palludara vindt 
dat we als professionals gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor een flexibele, positieve en actieve grondhouding (niet alleen) ten aanzien van het pedagogische 
klimaat. Om leraarcompetenties te versterken is het essentieel dat de professionals reflectieve (onderzoeks- ) vaardigheden ontwikkelen en dat ze ondersteund 
worden door de interne begeleider en directeur, ook in het kader van arbeidsvoorwaarden (werkdruk en werkplezier). Dat vraagt om ‘opbrengstgericht leiderschap’ 
in de brede zin van het woord.  
Inbreng leerlingen, ouders en personeel  
Vanuit de raadplegingen met leerlingen, ouders en personeel is gebleken dat we ons meer kunnen richten op talenten, pedagogische vaardigheden van leerkrachten 
en het betrekken van leerlingen bij het leren in algemene zin (en hun eigen leerproces). Dit sluit naadloos aan bij de ambities van Palludara. Vanuit het personeel op 
de Palludara-dag is gebleken dat werkplezier ook in het strategisch beleid een plek zou moeten krijgen. De inbreng van alle belanghebbenden hebben we verwerkt in 
de doelstellingen en zijn te herleiden aan een asterisk.  
Leeswijzer  
U kunt de schema’s van boven naar beneden lezen. In het blauwe vak links leest is de doelstelling van Palludara vanuit het Strategisch beleid. Dti zijn de ambities: 

1. Talentontwikkeling; 
2. Zorgzame aandacht voor diversiteit; 
3. Waardenvolle ontwikkeling van 0-18 jaar. 

 
De bovenste donkerpaarse rij behelst het thema binnen de doelstelling.  De paarse rij hieronder zijn de eigenaren van de doelstellingen binnen het thema. Als een 
vlak oranje is gekleurd, betekent dit dat deze zijn ontstaan door ‘externe’ input (bijvoorbeeld vanuit raadpleging met leerlingen, ouders, leerkrachten of vanuit het 
management development traject). Een groen vlak heeft als betekenis dat het jaardoel al in gang is gezet. De onderste rij geeft aan welke doelen we over één jaar 
gerealiseerd hebben. Waar ‘schoolmanagement’ staat, wordt zowel de schooldirecteur als de intern begeleider bedoeld.  
De evaluatie van de jaardoelen zal plaatsvinden in juni 2016. Deze evaluatie dient als basis voor het opstellen van de jaardoelen voor het cursusjaar 2016-2017. In 
juni 2017 worden deze doelen geëvalueerd, enzovoort. Op deze manier wordt het strategisch beleid cyclisch vormgegeven en met regelmaat geëvalueerd en 
geactualiseerd. 
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