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Strategisch Beleidsplan
2021 - 2024
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Inleiding
Kansen(on)gelijkheid, lerarentekort, huisvesting, en de nieuwe bekostigingssystematiek zijn de
uitdagingen die nadrukkelijk spelen in het primair onderwijs. Daarnaast raken maatschappelijke
thema’s als duurzaamheid, globalisering, cybersecurity, woningmarkt, inclusie en diversiteit ons
onderwijs.
Als Stip gaan we deze uitdagingen niet uit de weg. Binnen deze maatschappelijke context
ontwikkelen we ons van een beheers- en resultaatgerichte cultuur naar een mensgerichte en
innovatieve cultuur. Daar past de lerende organisatie bij.
Wij zoeken de juiste balans tussen enerzijds autonomie en eigenaarschap en anderzijds
samenwerking en verbondenheid binnen de stichting. Dit doen we met respect voor ieders rol. Dit
Strategisch Beleidsplan 2021-2024 (SBP) geeft richting aan Stip als organisatie en onze unieke scholen.
We schetsen een kader waarbinnen de scholen de komende jaren elk hun beleid kunnen vormgeven.
Beleid dat past bij de visie van de eigen school. We houden rekening met het feit dat de
schoolplannen medio 2020 zijn opgesteld en gedurende de looptijd van dit strategisch beleidsplan
van toepassing blijven. Nieuwe schoolplannen zijn niet nodig, maar schoolplannen herijken we wel
aan het nieuwe SBP.
Dit SBP beschrijft onze speerpunten, doelen en keuzes voor de komende jaren. Vanuit identiteit (wie
zijn wij), missie (waarvoor zijn wij hier), visie (wat willen we samen creëren) en leidende principes
(uitgangspunten voor ons handelen) komen we tot strategische speerpunten (waarmee gaan we aan
de slag).
In jaarplannen werken we daarna uit hoe we onze doelstellingen realiseren. Het SBP is het kader
waarmee we verantwoording afleggen aan de Raad van Toezicht, de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad en de Inspectie van het Onderwijs.
Dit SBP is opgesteld in nauwe samenwerking met directeuren, medewerkers, leerlingen, GMR, Raad
van Toezicht, stafmedewerkers en stakeholders. Dank aan eenieder die heeft meegedacht!
Namens
• Caroline van Veen, lid College van bestuur
• Peter Velseboer, interim-lid College van bestuur

Wie zijn wij?

Wij zijn Stip.
Van kleuter tot bestuurder en iedereen daartussen,
zijn we allemaal samen, maar toch uniek.
Samen op pad naar de toekomst.
We verbreden onze wereld door actief op zoek te gaan naar het onbekende.
We zijn nieuwsgierig naar de ander en de wereld om ons heen.
Verschillen verbinden ons met elkaar.
We zorgen goed voor onszelf en de ander.
Samen gaan we de uitdaging aan.
Samen op ontdekkingsreis. Hobbels gaan we daarbij niet uit de weg.
We voelen ons veilig en verbonden met elkaar.
We halen het beste uit onszelf door op zoek te gaan naar ons talent.
We zijn daarin eigenaar van ons eigen leerproces.
Ons onderwijsaanbod is gedegen, gevarieerd en uitdagend.
Zo worden we elke dag samen een beetje beter.
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Waarvoor zijn we hier?
Stipscholen en -medewerkers zorgen en ontwikkelen samen voor blijvend goed
openbaar onderwijs in de gemeente Hilversum.

Wat willen we samen creëren?
We zien de kracht van kinderen. Bij alles wat we doen staan zij centraal.
Wij leveren een belangrijke bijdrage aan de individuele ontwikkeling van leerlingen en bevorderen hun
sociale vorming.
Kinderen zijn zich bewust van hun plek thuis, op school, in hun buurt, stad, hun land en de wereld. Zij
groeien naar hun toekomst. Ons doel is om eersteklas onderwijs te creëren wat daar rekening mee
houdt. Toekomstige generaties verwachten niet minder van ons.
We onderwijzen, ondersteunen en begeleiden leerlingen bij hun groei in kennis, hun persoonsvorming en
hun plek in deze globaliserende maatschappij. Dat doen we door niet alleen de basisvaardigheden uit het
curriculum aan te bieden, maar ook door het aanbod van digitale geletterdheid, cultuur en creativiteit,
duurzaamheid en wereldburgerschap.

Samenleving
Stichting

We zien ouders als samenwerkingspartners in de opvoeding en het leerproces, met wederzijds begrip
voor ieders taak en opdracht.
Stip ontwikkelt zich en fungeert als een wendbare, dynamische organisatie met eigenaarschap bij alle
betrokkenen. Stip ziet dat elke school binnen onze stichting als een katalysator voor kinderen
functioneert. Daarin is de bereidheid om initiatief te nemen, creativiteit te ontwikkelen en tot bloei te
komen stevig verankerd.
Leren is niet een manier om later te kunnen leven, leren is een manier van leven.

School
Team
Leerkracht

Leerling
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Stimuleert

Ontmoet

Beweegt

Verwezenlijkt

Versterkt

Presenteert

We stimuleren het
plezier en de
motivatie
om te leren en les te
geven op onze
scholen.

We kijken naar elkaar
en gaan met elkaar in
dialoog. We durven
over grenzen heen te
kijken. We werken
samen met diverse
partners;
maatschappelijk en
economisch.

We ontwikkelen ons
en spelen in op
maatschappelijke
veranderingen. We
onderzoeken wat de
toekomst nodig heeft
en integreren dat nu.
We vernieuwen ons
om nog beter te
worden. We blijven in
beweging. We zijn
veerkrachtig en
stabiel.

We geven betrokken
onderwijs in
doorgaande leerlijnen,
met duidelijke doelen
en hoge
verwachtingen. We
onderhouden scholen
waarin geleefd en
geleerd wordt. We
hebben een groot
lerend vermogen in
onze organisatie.

We schenken scholen
en teams ons
vertrouwen. We
versterken teams en
scholen door als
organisatie te leren en
te ontwikkelen. We
verstevigen de
identiteit en
kernwaarden van de
scholen. We staan
voor krachtige groei

We staan voor
openbaar
basisonderwijs. We
zijn toegankelijk voor
iedere leerling en
iedere leraar. We
hanteren
onderwijskundige
uitgangspunten als
basis van onze
scholen. We laten
iedereen zien hoe
goed en mooi
openbaar onderwijs is.

We moedigen
enthousiasme,
inspiratie, creativiteit
en nieuwsgierigheid
aan.
We staan voor
betrokkenheid.
We gebruiken
bronnen
als wetenschappelijk
onderzoek en
leermiddelen die ons
voorhanden zijn.
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Waarmee gaan we aan de slag?
In ons SBP staan de leerling, de medewerkers, organisatie en partners centraal.
Dit is uitgewerkt in speerpunten.

Speerpunten leerling:
Kwaliteit basisvakken optimaal
Op onze Stip-scholen brengen we leerlingen kennis en vaardigheden bij waarvan zij hun hele leven profijt hebben. We
helpen hen zichzelf, als individu, te ontwikkelen in een snel veranderende wereld. Daarvoor moet de kwaliteit van de
basisvakken en -vaardigheden optimaal zijn. Die kwaliteit borgen we door te werken met de vierjarige kwaliteitscyclus
‘Werken met kwaliteitskaarten’.

Eigenaarschap eigen leerproces
Eigenaarschap is op alle niveaus van belang. Samen met leerlingen bespreken we hun leerproces.

Wereldburgerschap en diversiteit
We stimuleren de 21e-eeuwse vaardigheden. Leerlingen ontwikkelen een breed begrip van de wereldwijde gemeenschap.
Leerlingen ervaren en waarderen respect te geven en te krijgen. Ze leren ruimdenkend te zijn en begrijpen dat er een
grote variëteit aan mensen om hen heen leeft, waarin iedereen meetelt en zichzelf mag zijn. Multiculturaliteit en
meertaligheid waarderen en omarmen ze. Ons onderwijs draagt bij aan een goede duurzame wereld met begrip voor
cultuur en natuur.

Digitale vaardigheid
We ontwikkelen en integreren digitale vaardigheid. We leren onze leerlingen zich veilig online te presenteren en veilig
online te werken. Iedere leerling heeft op school de beschikking over een device. Leerkrachten scholen we in het gebruik
van digitale middelen. Scholen zijn zo ingericht dat digitalisering mogelijk en veilig is.

Talentontwikkeling
Wij bieden leerlingen ook de gelegenheid zich creatief te ontwikkelen. Vakspecialisten (leerkrachten met specifieke
talenten) binnen onze stichting helpen leerlingen hun talenten te ontdekken en deze te stimuleren.

Speerpunten Leerling - 2 :
Kansengelijkheid
We dragen maximaal bij aan gelijke kansen voor iedere leerling. We bieden kinderen uit een minder kansrijke thuissituatie een
steuntje in de rug, zodat zij zich naar hun mogelijkheden ontwikkelen en niet achterop raken.

Bewegen
Dagelijkse voldoende beweging is essentieel om een actieve levensstijl aan te leren en zo kinderen fysiek en mentaal gezond te
houden. Beweging is ook belangrijk voor de motorische ontwikkeling. Motorisch vaardig zijn is belangrijk als het kind zijn
omgeving ontdekt en verkent.

Over drie jaar zien we dat:
We voldoen aan de normen die we in ons kwaliteitsbeleid omschrijven;
We leerlingen betrekken bij hun leerproces;
Iedere leerling van groep 3 en hoger een eigen device (daar waar passend in het schoolconcept) heeft;
Leerlingen digitaal vaardig zijn;
Tenminste zes van onze scholen projecten hebben georganiseerd waarin leerlingen samenwerken (online en deels ‘live’) met
leerlingen van een andere school die een andere leerlingen-/ouderpopulatie vertegenwoordigen;
Kansengelijkheid nog steeds scherp op de agenda staat. We willen dat het onderwijs op de scholen met een hoge weging (≥ 33)
- en daardoor een zogenoemde complexe populatie - van een zeer hoge kwaliteit is.

Waarmee gaan we aan de slag?
Speerpunten voor en van medewerkers:
Kunnen, willen en mogen schitteren
Stip gaat voor betrokken werkgever- en werknemerschap. We ondersteunen medewerkers om te schitteren in hun vak.

Binden en verbinden
We verbinden de teams van de diverse scholen met elkaar en laten hen bij elkaar in de school kijken. We organiseren daarnaast
leuke (in)formele activiteiten om medewerkers aan Stip te binden en boeien.

Talentontwikkeling & Professionalisering
We hebben een zichtbare professionele, open en ontdekkende houding;
We zijn nieuwsgierig naar de wereld om ons heen en de ontwikkelingen in ons vakgebied;
Medewerkers van Stip ontwikkelen zich continu en zijn op de hoogte van de mogelijkheden van scholing binnen de school,
binnen de Stichting en daarbuiten. Stip zorgt voor een transparant, kwalitatief, sterk aanbod waarbij gezamenlijk scholen
mogelijk is (Stip Academie);
Er is een traject om beginnende leerkrachten te begeleiden;
Voor alle medewerkers van Stip is loopbaancoaching mogelijk voor een continue duurzame ontwikkeling en inzetbaarheid (als
mens en professional). Daarbij is er gezamenlijke aandacht voor motivatie en plezier in en op het werk.

Waarmee gaan we aan de slag?
Speerpunten voor en van medewerkers - 2 :
Gezonde werkomgeving
We voeren met de medewerker regelmatig gesprekken over werk, werkdruk, duurzame inzetbaarheid, ontwikkeling en
welbevinden. We spannen ons samen in om gewenste verbeteringen met wederzijdse belangen te bewerkstelligen.
We ontwikkelen met elkaar een werkwijze waarin we vertrouwen en veiligheid creëren. Daarmee bevorderen we een gezond
werkklimaat. Dit moet leiden tot enthousiasme en bevlogenheid bij de medewerkers.

Samen werken en leren
We leren van en met elkaar. En we zijn verbonden. Dwars door alle functies heen werken we met elkaar samen, helpen we
elkaar, bieden we elkaar de ruimte en stimuleren we elkaar. Leergemeenschappen en netwerken zorgen voor ontwikkeling,
borging en transparantie (o.a. Jonge kind, groep 8, sport).

Over 3 jaar zien we dat:
Medewerkers graag bij Stip werken, doordat zij zich gezien en gehoord voelen en ruimte krijgen voor ontwikkeling en
groei;
Medewerkers bekend zijn met de scholen van stip Hilversum van en ontwikkelmogelijkheden binnen Stip;
Startende leerkrachten bij Stip blijven werken (tenminste drie jaar na indiensttreding);
We voor alle vacatures een geschikte kandidaat vinden;
We een kweekvijver voor directeuren hebben waaruit minimaal de helft van de deelnemers doorgroeit naar een
directeursfunctie binnen Stip Hilversum;
We een kweekvijver voor intern begeleiders hebben waaruit minimaal de helft van de deelnemers doorgroeit naar de
functie van intern begeleider binnen Stip Hilversum;
Alle medewerkers deelnemen aan minimaal twee netwerkbijeenkomsten per jaar;
Medewerkers van verschillende scholen kennis en expertise uitwisselen;
Leerkrachten digitaal vaardig zijn;
De jaarlijkse uitstroom lager is dan 7%;
We een inclusieve wervings- en selectieprocedure hebben en zodoende werken aan voldoende rolmodellen binnen de
Stip scholen.

Waarmee gaan we aan de slag?
Speerpunten organisatie en partners:
Verstevigen samenwerking met voornaamste partners in Hilversum en omstreken
Samenwerkingsgesprekken met o.a. Bink, Gooische Scholen Federatie, gemeente Hilversum en Unita met als doel de krachten te
bundelen in het belang van de leerling. Samenwerking leggen we vast in gedragen convenanten. Met Bink werken we intensief
samen aan project B@sis. We stimuleren daarnaast contacten met buurthuizen, sportclubs en bibliotheken en maken gebruik
van gastdocenten die de buitenwereld naar binnen brengen.

Expertise delen binnen en buiten Stip
Expertise binnen scholen brengen we in kaart om daar onderling gebruik van te kunnen maken (expertleerkrachten nemen we
op in de Stip Academie). Met scholen onderling stemmen we de uitwisseling van speerpunten en expertises binnen de scholen af.
Zo blijven scholen op de hoogte van elkaars ontwikkelingen en scholing. Dit delen we ook met de samenwerkende partners.

Verhogen onderwijskwaliteit
We stimuleren en houden zicht op de ontwikkeling van:
1) kwaliteitscultuur
2) verantwoording en dialoog
3) kwaliteitszorg
Professionele directeuren werken vanuit de kwaliteitsvraag: doe ik de goede dingen en doe ik deze dingen goed. Hiervoor
ontvangen ze ondersteuning binnen de scholen (administratie/conciërge/interne begeleiding) en bovenschools vanuit het
servicebureau.

Ondersteunende systemen op orde
We brengen in kaart welke systemen (Bardo, Cupella, etc.) we hebben en waarvoor we die gebruiken. Vervolgens benoemen we
voor elk systeem experts. Daardoor wordt voor iedere medewerker duidelijk bij wie hij/zij terecht kan met zijn/haar vragen.

Plaats voor kinderen
We willen zoveel mogelijk kinderen een plaats bieden op onze scholen om zich te ontwikkelen. Als dit door een tekort aan
plaatsen/leerkrachten niet lukt, wijzen we ouders op een plek in een andere passende (Stip)school. We kijken daarbij altijd naar
het belang van het kind. We maken afspraken over aanname en plaatsing van leerlingen.

Speerpunten organisatie en partners - 2:
Continuïteit van organisatie en financiën
• We begroten beleidsrijk;
• Investeringen zijn transparant en toetsbaar;
• Balansverhoudingen zijn gezond;
• De reservepositie is maatschappelijk verantwoord;
• We werken op het gebied van huisvesting en financiën vanuit een voor alle betrokkenen duidelijke planmatigheid.

Governance & BOBG
• We hebben voortdurende aandacht voor een werkend samenspel tussen College van Bestuur, Raad van Toezicht en
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Zij hebben een gemeenschappelijk belang en verschillende
verantwoordelijkheden. Formeel en informeel zorgt deze driehoek voor een doeltreffende en doelmatige invulling van
bevoegdheden en taken. De afspraken hierover zijn vastgelegd in statuten en reglementen.
• We geven de uitvoering van de BOBG (Beeldvorming, Oordeelsvorming, Besluitvorming en Goedkeuring) vorm en
implementeren deze. De Medezeggenschapsraad, GMR en/of directeuren betrekken we zodoende vroegtijdig bij de ontwikkeling
van belangrijke beslissingen. Processen en beleidsstukken stemmen we hierop af.

Over 3 jaar zien we dat we:
De 4 beloftes in het project B@sis waarmaken in onze hechte samenwerking met Bink;
- Alle kinderen gelijke kansen bieden om hun eigen talenten te ontwikkelen;
- Een doorgaande leer- en ontwikkellijn voor alle kinderen hebben;
- Gemeenschappelijk professionaliseren;
- Gezamenlijk werken aan continue kwaliteitsverbetering en monitoring.
Nader samenwerken met de Gooische Scholen Federatie om de overgang van PO naar VO voor meer leerlingen succesvol te
maken. Mogelijke ideeën zijn:
- Samen doorstroomprojecten opzetten;
- Zwaluwstaarten (bijvoorbeeld in het PO bij enkele vakken al VO-vakken geven met VO-docenten of een tienercollege);
- Coachingssysteem van PO aan oud-leerlingen gedurende eerste twee jaar VO.
Ons op regionaal niveau blijven inzetten voor een verbetering van de positie en mogelijkheden van leerlingen met risico op
achterstanden. Hiervoor zoeken we afstemming met het samenwerkingsverband passend onderwijs en de schoolbesturen in
de regio (RBO).
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