
voor primair onderwijs

Beleidsplan
2019-2022

Boeiend
onderwijs 

in een lerende
organisatie



Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Delta De Bilt voor  

primair onderwijs. Met dit plan zetten we de koers uit tot en met 

2022 en willen we medewerkers, ouders en andere belangstellenden 

laten zien wat onze ambities zijn en vanuit welke waarden we 

deze willen realiseren.

In dit beleidsplan beschrijven we de huidige situatie en de voor-

nemens die we voor de komende vier jaren op stichtingsniveau 

hebben. Dit beleidsplan geeft tevens de kaders aan waarbinnen de 

scholen van onze stichting hun schoolplannen voor de komende 

vier schooljaren kunnen vormgeven.

De titel van dit beleidsplan “Boeiend onderwijs in een lerende 

organisatie” is bewust gekozen. We vinden dat het onderwijs aan 

onze kinderen boeiend moet zijn en dat het personeel samen met 

de ouders en de kinderen op zoek moet gaan naar de mogelijk-

heden hiertoe in een steeds veranderende samenleving: en dus 

met elkaar blijven leren.

Duidelijk zal zijn dat keuzes die nu gemaakt en uitgewerkt zijn 

ook in de periode na 2022 zullen doorwerken in ons beleid en in 

ons handelen. Samen werken we zo aan een onderwijsorganisatie 

waar kinderen met plezier leren en medewerkers met passie hun 

werk doen.

inleiding
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Stichting Delta De Bilt voor primair onderwijs is medio 2008 ontstaan uit de  

samenwerking tussen vijf schoolbesturen. De stichting beheert en bestuurt 

tien basisscholen in de gemeente De Bilt. Deze scholen zijn katholiek,  

protestants, algemeen christelijk of algemeen bijzonder. 

Kinderen moeten groeien en de kans krijgen om zich optimaal te ontwikkelen, 

zodat zij een positieve bijdrage leveren aan de wereld. (missie)

Op de scholen van Stichting Delta De Bilt gebeurt dit in een pedagogisch 

klimaat waarin ieder kind tot zijn recht komt. Hierbij moeten de talenten van 

alle betrokkenen worden benut in het besef dat het samen iedere dag een 

beetje beter moet dan de vorige dag: lerende scholen! We vinden het be-

langrijk dat leerkrachten met hart en ziel voor de klas staan, kansen durven 

benutten en open staan voor nieuwe ontwikkelingen. We zien de ouders van 

de leerlingen als onze partners in onderwijs en opvoeding. Iedere school 

heeft een eigen identiteit, profiel en schoolconcept, waardoor Stichting Delta 

in de gemeente De Bilt voor een diversiteit binnen het basisonderwijs zorgt. 

Daarnaast zijn onze scholen herkenbaar als scholen van Stichting Delta en 

onderhouden een nauwe band met elkaar om de kwaliteit op iedere school 

te verbeteren. We zullen ons inspannen om ook een positieve bijdrage te 

leveren aan de wereld aangaande duurzaamheid. (visie)

Bovenstaande beschouwen we als een gezamenlijk kompas op onze route door 

de delta en onderstaande zes kernwaarden helpen ons bij deze boeiende reis:

samenwerken brengt ons verder

Het belang van goed samenwerken is op alle niveaus binnen Stichting Delta 

merkbaar. Samenwerkend leren in de groepen. Iedere school heeft een 

professioneel schoolteam. De schoolteams van de scholen van Delta werken 

onderling zoveel mogelijk samen. Stichting Delta staat open voor samenwer-

king met externen, zowel binnen als buiten het onderwijs. Alle betrokkenen 

binnen Delta zoeken kansen om door samenwerking steeds beter onderwijs 

voor onze leerlingen te creëren.

alle betrokkenen staan open voor nieuwe  
ontwikkelingen.

Iedere school van Stichting Delta heeft iets bijzonders waarmee het zich nader 

kan profileren en zoekt hierbij naar kansen. Bestuur en directie stimuleren en 

faciliteren nieuwe ontwikkelingen waarbij scholen met elkaar samenwerken 

en van elkaar leren. Onderzoeken, ontdekken en experimenteren komen in 

alle lagen van de organisatie voor. 

Moet het niet eens heel anders? Out of the box…… Een schip ligt het veiligst 

in de haven, maar daar is het niet voor gebouwd.

Hoofdstuk 1:   

Via Delta  
de wereld in.



we beginnen met een doel voor ogen.

Binnen ons onderwijs staat doelgericht werken hoog in het vaandel. We hebben 

ambitieuze verwachtingen op alle niveaus (leerling, groep, school en stichting) 

en we streven realistische doelen na. Om de geformuleerde doelen te behalen 

is het nodig om nauwkeurig te meten en te analyseren. Het verbeteren van de 

kwaliteit is een continu en duurzaam proces. Tijd en middelen zetten we effec-

tief in om het primaire proces (goed onderwijs aan leerlingen) te faciliteren.   

ieder talent telt.

Een maximale ontwikkeling van talenten is van grote betekenis voor een 

maximale zelfontplooiing en daarmee de toekomst van onze samenleving. 

In ons onderwijs ondernemen we daarom stappen om de talentontwikke-

ling van leerlingen te stimuleren; ieder talent heeft het recht om gezien te 

worden.

Dat doen wij ook voor onze leerkrachten en schoolleiders en willen daarmee 

bereiken dat hun talenten zo optimaal mogelijk worden benut en ten goede 

komen aan de organisatie. In het kader van passend onderwijs zorgt dit voor 

een verdere professionalisering en versterking.

een juiste motivatie en het werken met plezier  
zijn voorwaarden om tot leren te komen.

Een goede organisatie, met passende voorzieningen, zijn voor stichting Delta 

en haar scholen voorwaardelijk, om gemotiveerd te kunnen werken. Stichting 

Delta zorgt voor aantrekkelijk werkgeverschap, zodat  personeelsleden met 

plezier werken en zich kunnen ontwikkelen.  Onze schoolteams zorgen voor 

een goed pedagogisch klimaat, waarin kinderen met plezier kunnen leren. 

leren en werken gaat beter  
als de betrokkenheid groot is.

In ons werken en leren zien we het grote belang van het geven en nemen 

van verantwoordelijkheid en het geven van vertrouwen; op alle niveaus als 

een keten van verantwoordelijkheid. Hierbij vinden we dat het eigenaarschap 

over een product of een proces zoveel mogelijk op de plaats ligt waar het 

hoort: bij de persoon zelf. We vertrouwen erop dat dit bijdraagt aan de kwa-

liteit van het leren en werken binnen onze stichting.



Een delta als metafoor voor onze stichting: 

Een rivier begint als een klein stroompje en mondt meestal uit in een zee. 

Het is heel goed als een rivier wordt gevoed door verschillende stromen 

en het is ook heel mooi als de rivier in een delta terecht komt. Een delta is 

een veelstromenland waardoor je via verschillende routes naar de zee kunt 

en het is tevens een vruchtbaar gebied waar veel ontwikkeling mogelijk is. 

Stichting Delta staat open voor diverse stromingen en overtuigingen en biedt 

de kans om via verschillende, maar wel samenhangende, onderwijskundige 

concepten en pedagogische structuren en in verschillende tempo’s te groeien 

om samen te bouwen aan een mooie wereld.

Ja, via deze Delta wil je de wereld in!

De naam

  

Stichting Delta De Bilt  
voor primair  

onderwijs



Om de juiste keuzes te maken voor de komende jaren is het van belang om 

goed zicht te hebben op de huidige situatie. Wat is het vertrekpunt van waaruit 

we naar de toekomst kijken?

In dit hoofdstuk blikken we kort terug en schetsen we de stand van zaken op 

het moment van schrijven. We kijken naar zowel interne factoren (zoals de 

organisatie van de stichting) als externe factoren (maatschappelijke ontwik-

kelingen op landelijk en lokaal niveau) en proberen hierin trends te ontdekken. 

We omschrijven sterke en zwakke punten (o.a. uit de tevredenheidspeilingen), 

kansen en bedreigingen om uiteindelijk in de laatste paragraaf een korte con-

clusie voor de komende jaren te schrijven.

In de zomer van 2008 droegen vijf schoolbesturen hun passiva en activa 

over aan de nieuw opgerichte Stichting Delta De Bilt voor primair onderwijs. 

Op basis van het Eindrapport fusiebesluit met de titel ‘Samenwerken brengt 

ons verder’ werden de statuten vastgelegd en de stichting ingericht. Het 

eerste jaar stond voornamelijk in het teken van het vormgeven van de orga-

nisatie en het op elkaar afstemmen van allerlei financiële en administratieve 

processen. Het tweede jaar bracht ons tot het nadenken en spreken over de 

toekomst van onze stichting, hetgeen resulteerde in het beleidsplan t/m 2014. 

Na ruim vijf jaren stichting Delta hebben we de stand van zaken opgemaakt, 

diverse zaken geactualiseerd en de koers voor het huidige beleid uitgezet

In onze vorige beleidsplannen stonden relatief veel actiepunten. Wij heb-

ben in 2010 een keuze gemaakt om op alle beleidsterreinen diverse acties in 

gang te zetten, omdat we toen als jonge organisatie eerst veel zaken goed 

op elkaar afgestemd wilden hebben. Het betrof een diversiteit aan acties 

met eveneens een diversiteit aan omvang en impact. Terugkijkend op de 

afgelopen jaren, kunnen we constateren dat we veel acties naar tevreden-

heid hebben uitgevoerd. In hoofdstuk 4 vermelden we per beleidsdomein 

de meest opvallende ontwikkelingen die we de afgelopen vier jaren hebben 

doorgemaakt. Daarnaast kunnen we in zijn algemeenheid concluderen dat 

we door het uitvoeren van een grote hoeveelheid aan actiepunten met elkaar 

gegroeid zijn tot een stevige organisatie die de komende jaren de volgende 

stappen kan en wil zetten.

Het bevoegd gezag van de stichting is in handen van de directeur-bestuurder. 

Hierop wordt toezicht gehouden door de Raad van Toezicht. De Raad van 

Toezicht en de directeur-bestuurder vergaderen ongeveer zeven keer per jaar 

en hanteren hierbij een vastgesteld toetsingskader rondom toezicht, sparring 

en ambitie. De directeur-bestuurder vergadert ongeveer 10 keer per jaar met 

de schooldirecteuren waarbij zowel beleidsvoorbereidende als beleidsuitvoe-

rend onderwerpen worden besproken (Deltaberaad). De schooldirecteuren 

vergaderen maandelijks in drie beleidsvoorbereidende werkgroepen (per-

soneel, kwaliteit en onderwijs). Iedere school heeft een eigen medezeggen-

schapsraad (MR), waarmee de schooldirecteur namens het bestuur overlegt. 

Hoofdstuk 2 

Stand van zaken  
en analyse

2.1

Terugblik op  

de eerste tien jaar 

Delta

2.2

De organisatie  

van de stichting



Bovenschools is een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) 

waarmee de directeur-bestuurder overlegt.

Diverse netwerken voor ouders en personeelsleden van onze scholen. Voor-

beelden: Intern Begeleiders, ICT-coördinatoren, leerkrachten van groepen 1-2, 

groepen 3 enz, vertegenwoordigers van oudercommissies, veiligheidscoör-

dinatoren, opleidings- coördinatoren, diverse specialisten en netwerken die 

‘spontaan’ ontstaan (Deltaplein)

De scholen en de stichting zijn partner van de Marnixacademie (Pabo in Utrecht)

Het kantoor van Stichting Delta De Bilt ondersteunt de directeur-bestuurder 

en de schooldirecteuren en is gehuisvest in Het Lichtruim, Planetenplein 2, 

3723 LH in Bilthoven. 

Onze stichting beheert en bestuurt tien basisscholen in de gemeente De Bilt. 

Deze scholen zijn katholiek, protestants christelijk, algemeen christelijk of 

algemeen. Iedere school heeft een eigen invulling van het onderwijs binnen 

de kaders van onze stichting.

2.3

onze scholen

Groen van Prinstererschool

Daltonschool De RietakkerMichaëlschool

Martin Luther Kingschool

Wereldwijs

De Regenboog

Van Dijckschool

Julianaschool

Theresiaschool

Patioschool de Kleine Prins



Het aantal leerlingen op een school is voor een groot deel bepalend voor 

de inkomsten en de huisvestingsruimte die nodig is voor de school. Onze 

schoolgebouwen zijn allemaal groot genoeg om de onderstaande aantallen 

leerlingen te huisvesten. En ze zijn ook niet te groot, zodat we niet met noe-

menswaardige leegstand te maken hebben.

Onderstaande aantallen zijn gebaseerd op de reguliere teldatum van 1 oktober 

per jaar, waarbij in de kolommen 2019 en 2022 uitgegaan wordt van prognoses, 

die gebaseerd zijn op bekende aantallen leerlingen in de gemeente in relatie 

tot ons huidige deelnamepercentage. 

Het deelnamepercentage op onze scholen is in de hele gemeente is gegroeid 

van 51% naar 62%; per kern: Maartensdijk (43%), De Bilt (85%) en Bilthoven 

(64%). In de kernen Groenekan, Westbroek en Hollandsche Rading zijn geen 

scholen van onze stichting.

Voor de periode 2018 t/m 2022 verwachten we dat het totale leerlingenaan-

tal op de basisscholen in de gemeente De Bilt zal stabiliseren rond de 4200 

leerlingen. Het is tevens te verwachten dat ons leerlingenaantal zal stabilise-

ren rond de 2600 leerlingen.

2.4

leerlingenaantallen

Maartensdijk  den 2014 2015 2016 2017 2018 2019  2022

  Martin Luther King AC 204 207 193 204 203 200  210

Bilthoven  den 2014 2015 2016 2017 2018 2019  2022

  Theresiaschool RK 423 437 435 426 413 425  420

  Julianaschool PC 497 485 493 502 496 500  460

  Wereldwijs AC 260 236 219 204 200 200  210 

  Van Dijckschool AB   188 170 188 180  210

De Bilt  den 2014 2015 2016 2017 2018 2019  2022

  Daltonschool de Rietakker PC 210 222 218 215 220 215  215

  Patioschool de Kleine Prins RK 206 209 206 203 205 200  205

  De Regenboog AC  207 213 215 216 212 220  220

  Groen van Prinstererschool PC 234 226 228 239 231 235  230

  Michaelschool  RK 232 239 235 239 237 235  230

  2014 2015 2016 2017 2018 2019  2022

Totaal gemeente   4228 4202 4199 4184 4180 4200  4200

Totaal Delta   2473 2474 2630 2615 2605 2600  2600



Wij vinden het belangrijk om bij het schrijven van de beleidsvoornemens 

voor de komende vier jaren ook stil te staan bij landelijke trends en gemeen-

telijke ontwikkelingen, omdat onze stichting midden in de samenleving staat. 

We hebben dus ook te maken met deze trends en ontwikkelingen en we 

hebben hiermee rekening gehouden bij het maken van onze plannen. Diverse 

trends en ontwikkelingen zijn herkenbaar in de plannen te zien, andere zijn 

meer verweven in algemene beleidslijnen en weer andere zijn ter informatie.

Hieronder staat een overzicht met een samenvatting van de trends en ont-

wikkelingen die wij menen te zien. 

Individualisering. Het reeds eerder ingezette proces van individualisering zet 

door. Grotere behoefte aan vrije tijd en minder behoefte om in de vrije tijd 

vrijwilligerswerk te doen.

Tweeverdieners. De ouders van basisschoolleerlingen combineren en verdelen 

steeds meer werk en opvoedingstaken.

Verzakelijking en professionalisering. De verhouding tussen burgers onderling, 

tussen burgers en overheid en tussen burgers en maatschappelijke instituten 

is in toenemende mate onderworpen aan allerlei vormen van verzakelijking 

en juridisering.

Kwaliteit is objectief en aantoonbaar. De behoefte aan ‘meten’ neemt toe, zowel 

vanuit de overheid en het onderwijs als vanuit de ouders die op basis van 

meetbare gegevens een vergelijkend scholenonderzoek willen doen.

Secularisering. De steeds geringere deelname aan godsdienstige levens-

beschouwingen. De keuze voor een basisschool op basis van de levens-

beschouwelijke identiteit wordt steeds minder van belang.

Multiculturele samenleving. Ons land wordt bevolkt door een toenemend aan-

tal mensen vanuit een ander land en/of andere cultuur. Veel mensen hebben 

weinig kennis van elkaars afkomst of cultuur, waardoor onbegrip voorkomt.

ICT. Het gebruik van ICT is niet meer weg te denken uit onze samenleving. De 

ontwikkelingen op dit gebied volgen elkaar snel op.

Globalisering. Nederland is een onderdeel van de wereld. Op allerlei terreinen 

blijkt Nederland internationaal een rol te spelen. De Engelse taal speelt een 

dominante rol in de wereld.

Duurzaamheid. Dit thema staat steeds vaker op de agenda. Er is een toene-

mend besef dat de mensheid langer mee moet gaan dan onze generatie.

De wereld en de samenleving worden steeds complexer; ontwikkelingen volgen 

elkaar snel op, steeds meer informatie voorhanden, fake nieuws, social media etc.

2,5

Delta  

en haar omgeving

landelijk:  

maatschappelijke 

trends



De politieke keuzes zijn niet altijd consistent, waardoor het landelijk onder-

wijsbeleid vaak schommelingen ondergaat. 

De economische en sociale segregatie is in het basisonderwijs zorgwekkend 

hoog. Zie rapport ‘De Staat van het onderwijs’.

Het lerarentekort. In de periode 2019 t/m 2022 zal het lerarentekort vermoe-

delijk oplopen tot een tekort van ongeveer 8.000 leraren. Gemiddeld betekent 

dit een tekort van  één leraar per basisschool.

Het lerarentekort zal de komende jaren verder toenemen. Evenals 15 jaar 

geleden zullen hierdoor meer deeltijders en zij-instromers het onderwijs 

intrekken.

Deregulering. De overheid streeft naar minder regels en naar eenvoudiger 

regels. In de praktijk blijkt dit lastiger dan verwacht.

Passend Onderwijs. Het streven om zoveel mogelijk de leerlingen met speci-

ale behoeften op de reguliere basisschool een passend onderwijsaanbod te 

verlenen.

Er is de laatste jaren steeds meer behoefte aan deeltijdwerk, waardoor het 

voor schoolorganisaties lastiger wordt om de groepen adequaat te bemensen.

Sinds 1985 neemt het percentage mannelijke leerkrachten af. Momenteel 

(2018) is het percentage ongeveer 10% en het lijkt nog verder te zakken.

De opleidingsinstituten zijn aan allerlei veranderingen onderhevig, waardoor 

de pas afgestudeerde leerkrachten met andere competenties en inzichten het 

onderwijs instromen dan eerdere generaties.

In 2018 en in 2021 ontvangen de scholen structureel meer geld om de werk-

druk te verlagen.

Er worden ook andere vaardigheden van leerlingen en leerkrachten verwacht 

en het curriculum zal de komende jaren veranderen.

landelijk:  

ontwikkelingen  

in relatie tot  

onderwijs.



De gemeente werkt constructief samen met de schoolbesturen aan betere 

onderwijsvoorzieningen. Het gemeentelijk uitgangspunt is momenteel ‘sober 

en doelmatig’; wellicht wordt dit de komende jaren iets verruimd.

De huidige wethouder van onderwijs en de huidige gemeenteraad tonen zich 

positief t.a.v. het onderwijs in hun gemeente. Het onderwijs staat hoog op 

hun agenda. In de meeste verkiezingsprogramma’s van de lokale politieke 

partijen wordt het onderwijs als belangrijk speerpunt omschreven. 

De gemeente De Bilt is niet actief bij de ontwikkeling van Integrale Kindcentra; 

de gemeente laat dit vooralsnog over aan de scholen en kinderopvang.

De samenwerking tussen Zorg (o.a. CJG) en Onderwijs krijgt steeds meer vorm, 

maar blijft een aandachtspunt. De gemeente stimuleert deze samenwerking.

De sterke en zwakke punten en de kansen en bedreigingen van onze stichting 

die wij constateren. Hieronder is een overzicht gemaakt op basis van de in 

2018 gehouden tevredenheidpeiling onder ouders, leerlingen en personeel en 

bevindingen van de directeur-bestuurder n.a.v. gesprekken met de Raad van 

Toezicht, het Deltaberaad (vergadering van directeuren) en de Gemeenschap-

pelijke Medezeggenschapsraad.

Sterke onderwerpen van Stichting Delta De Bilt:

> De scholen staan in de gemeente De Bilt goed bekend. Er is ook een hoog 

deelnamepercentage van het aantal leerlingen in de kernen waar onze 

scholen staan.

> De scholen van Stichting Delta werken goed samen en delen een gezamen-

lijke visie, maar krijgen de ruimte om zich middels de uitwerking nader te 

profileren (binnen hun identiteit en schoolconcept)

> De leerresultaten aan het einde van de basisschool zijn de laatste jaren 

gemiddeld en hoger dan van de gemiddelde leerlingenpopulatie verwacht 

kan worden.

> De motivatie en de vakbekwaamheid van de leerkrachten wordt door de 

ouders/verzorgers van de leerlingen als heel positief ervaren.

> De schooldirecteuren en hun teams zijn loyaal tegenover de stichting en de 

collega-scholen.

Gemeente De Bilt:  

ontwikkelingen  

in relatie tot  

onderwijs

2.6

Stichting Delta De Bilt:

sterk-zwak,  

kansen-bedreigingen.



> Het ziekteverzuim is laag (de afgelopen beleidsplanperiode bedroeg het 

gemiddelde ziekteverzuim ongeveer 3% (landelijk is dit voor de sector 

ongeveer 7%)

> De stichting is financieel gezond. In tijden van overschot wordt gespaard 

t.b.v. moeilijke tijden, zodat de continuïteit gewaarborgd blijft.

> De stichting voert een adequate administratie vanuit het kantoor ter onder-

steuning aan de scholen, waardoor de scholen zich beter kunnen richten 

op het primaire proces (=onderwijs).

> De omvang van de stichting is groot genoeg om voordelen te behalen 

(financieel, personeelsbeleid, innovaties) en niet te groot waardoor de be-

trokkenheid goed is (korte lijnen, persoonlijke benadering, niet te bureau-

cratisch).

> Schoolleiders en leerkrachten ontmoeten elkaar en leren van elkaar tijdens 

bijeenkomsten van het Deltaplein.

> Het personeelsbeleid is op de hoofdthema’s goed ingevuld (werving en 

selectie, ontwikkeling, gesprekscyclus, werkgelegenheid, mobiliteit).

Ontwikkelpunten voor Stichting Delta De Bilt

> Het kwaliteitssysteem is weliswaar beter op elkaar afgestemd, maar zeker 

nog niet optimaal in gebruik genomen.

> De communicatie naar de ouders omtrent de informatie over het onderwijs 

op hun school wordt nog niet op alle scholen als goed ervaren. Dit punt is 

de afgelopen jaren verbeterd, maar het verdient nog steeds de aandacht.

> De samenwerking tussen de scholen binnen de stichting is duidelijk beter 

geworden, maar er liggen nog genoeg kansen om deze samenwerking te 

optimaliseren.

> Een heldere visie op het onderwijs is nog niet voldoende weergegeven. Dit 

is ook lastig, omdat iedere school juist wordt gestimuleerd tot het hebben 

van een eigen onderwijskundig concept.

> Uit de tevredenheidspeilingen constateerden we dat we ons onderwijs nog 

beter kunnen afstemmen op de behoeften van de leerlingen (passend en 

boeiend)



Kansen voor Stichting Delta De Bilt:

> De inbreng van onze partners kan onze ontwikkeling versterken. Te denken 

valt aan de duizenden ouders van onze leerlingen, de honderden eigen 

personeelsleden, opleidingsinstituten, kinderopvangorganisaties, sportvereni-

gingen, CJG,…

> Profilering van de individuele scholen onder de koepel van Delta. zowel 

organisatorisch als onderwijskundig.

> De grote invloed van onze stichting in de gemeente. Hierdoor kunnen we lo-

kale samenwerking bevorderen en keuzes maken die een positieve bijdrage 

leveren aan de Biltse samenleving.

> Onze stichting staat open voor nieuwe ontwikkelingen en wil graag kan-

sen benutten. De nieuwe cao en een bekostiging die meer recht doet aan 

nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs geven ook de motivatie om kansen te 

benutten.

> De komende jaren zullen verhoudingsgewijs veel oudere medewerkers uit-

stromen, waardoor er kansen ontstaan om jonger personeel aan te trekken.

> Doordat jaarlijks ruim 300 leerlingen van onze scholen naar het voortgezet 

onderwijs gaan, kunnen we de samenwerking met het v.o. nog beter maken.

Bedreigingen voor Stichting Delta De Bilt:

> De maatschappelijke eisen en/of politieke keuzes zijn niet altijd voorzien 

van de passende financiering. Voorbeelden hiervan zijn Passend Onderwijs 

en de decentralisatie van het onderhoud van de schoolgebouwen.

> Na het sluiten van diverse openbare scholen in De Bilt en Bilthoven is de 

keuze van ouders beperkt en dat kan van invloed zijn op de identiteit van 

onze scholen.

> Het komt regelmatig voor dat politici of bewindvoerders nieuwe activiteiten 

het onderwijs inbrengen, zonder dat het zeker is dat het beter is voor het 

onderwijs en het komt dan ook regelmatig voor dat dergelijke zaken ook 

weer verdwijnen. Het meegaan met niet consistentie landelijke ontwikkelin-

gen kan de motivatie binnen het onderwijspersoneel negatief beïnvloeden.

 

> Bij ongewijzigd beleid zal het aantal mannelijke leerkrachten verder dalen. 

Door extra inspanningen proberen we deze trend te doorbreken.

> De komende jaren zullen verhoudingsgewijs veel oudere medewerkers 

uitstromen, waardoor er tevens veel ervaring wordt ingeleverd.



> Lerarentekorten. Het ziet er naar uit dat het in de gemeente De Bilt minder 

ernstige vormen gaat aannemen dat het landelijk gemiddelde, maar we ma-

ken ons zeker zorgen omtrent (ziekte) vervanging.

> Het lijkt een luxe probleem, maar door verhuizingen naar de gemeente De 

Bilt zal het een hele klus worden om de komende jaren alle leerlingen te 

kunnen plaatsen.

De ontwikkelingen m.b.t. het onderwijs wijzen op diverse risico’s, maar ook 

op heel veel kansen voor de komende jaren. Ook de sterke kanten en de 

kansen die we voor onze stichting zien, geven ons veel vertrouwen voor de 

toekomst om dit verder uit te breiden. De ontwikkelpunten en de bedreigin-

gen voor onze stichting zijn o.i. te overzien en daartoe willen we de komen-

de jaren goede stappen maken om dit zoveel mogelijk op te lossen.

In diverse geledingen binnen onze stichting zijn onze visie en missie naast 

de huidige situatie gelegd, rekening gehouden met bovenstaande informatie 

en bekeken welke stappen goed zijn om dichter bij de wenselijke situatie te 

komen. 

Wij zien kansen om dit middels “Boeiend Onderwijs” in “De Lerende Organi-

satie” te bereiken. Deze begrippen worden verder in dit plan toegelicht.

2.7

Wat betekent dit

voor de

komende jaren?



De Wereld ontwikkelt, Nederland ontwikkelt en wij als Stichting Delta De Bilt 

ontwikkelen ons ook. In grote lijnen zullen wij de landelijke ontwikkelingen 

volgen, want wij staan immers middenin de samenleving en wij bereiden 

onze leerlingen voor op het leveren van een goede bijdrage in deze samen-

leving. Meestal ontwikkelt de samenleving zich in een min of meer te ver-

wachten richting, maar resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor 

de toekomst. In een meerjarenplan voor de komende vier jaren kunnen we 

aardig inschatten hoe de samenleving zich verder ontwikkelt. Bovendien we-

ten we sinds kort ook dat het departement van onderwijs de komende jaren 

meer gaat investeren, onder het motto ‘Investeren in onderwijs loont’, dus 

de tijd van ernstige bezuinigingen lijkt achter de rug. Aan de andere kant 

weten we ook dat de minister van OC&W de wereldeconomie niet in de hand 

heeft. Bovendien kunnen er gebeurtenissen plaatsvinden waar deze minister 

ook niets aan kan doen. Dus de financiële positie kan onverwacht toch te-

genvallen. Daarnaast denken we op het terrein van ICT-ontwikkelingen vaak 

te weten wat er gaat komen, maar………. En ook ‘gewoon’ op onderwijsinhou-

delijk gebied kunnen bepaalde ontwikkelingen ineens ingehaald worden door 

soms tegenstrijdig wetenschappelijk bewijs. Dus veel verder kijken dan vier 

jaren vooruit, is erg moeilijk. Toch doen we hieronder enkele uitspraken die 

richting geven aan ontwikkelingen die Stichting Delta De Bilt voor ogen heeft 

voor de periode tot het einde van het volgende beleidsplan (2022-2025)

> Aan het einde van de basisschooltijd halen onze leerlingen niet alleen de 

kerndoelen, ze beheersen ook competenties en vaardigheden die nodig 

zijn om succesvol te zijn in een steeds veranderende wereld waarvan we 

nog niet precies weten hoe deze eruit gaat zien.

> Het personeel ontwikkelt continu, omdat het begrijpt dat de vaardig-

heden die de leerlingen onder de knie moeten krijgen aan verandering 

onderhevig zijn.

> De ouders zijn onze partners in onderwijs en opvoeding.

> Het onderwijs is op al onze scholen boeiend en passend, waarbij er goed 

wordt omgegaan met de verschillen.

> De diversiteit van de wijze waarop het onderwijs op onze scholen wordt 

aangeboden, blijft een groot goed. 

> We praten niet meer over ICT, want ict is de gewoonste zaak van de wereld.

> Onze schoolgebouwen zijn multifunctionele integrale kindcentra.

> De waarden van Stichting Delta De Bilt worden steeds meer zichtbaar in 

de hele organisatie.

Hoofdstuk 3: 

Delta De Bilt in 2026



In 2009 is gekozen om het beleid te structureren en een indeling te maken in 

vijf beleidsdomeinen. De domeinen zijn uiteraard niet los van elkaar te zien, 

want zij vormen een samenhangend geheel. Toch is het voor ons om diverse 

praktische redenen handig om een indeling te maken (bijvoorbeeld t.b.v. 

beleidsvoorbereidende werkgroepen en voor de borging van documenten in 

het vademecum)

In dit hoofdstuk is per beleidsdomein na een korte inleiding de huidige situ-

atie beschreven en vervolgens is aangegeven wat we in 2022 bereikt willen 

hebben, binnen de kaders die zijn gesteld en rekening houdend met het 

doel, de visie en de missie van onze stichting en de zes eerder genoemde 

kernwaarden. Om de samenhang tussen de beleidsdomeinen wat scherper te 

maken en ook de relatie van het beleidsplan met de schoolplannen te verdui-

delijken, zullen we begin 2019 met de schooldirecteuren de onderstaande 

Piramide van Kim concreet invullen.

DE BELEIDSDOMEInEn:

4.1 Kwaliteit en strategie  - Eerst begrijpen, dan ingrijpen

4.2 Onderwijs en identiteit - Boeiend en passend

4.3 Personeel en organisatie - Lerende scholen

4.4 Communicatie en PR - Open en eerlijk

4.5 Financiën en beheer - Duurzaam en gezond

Hoofdstuk 4 

beleidsdomeinen

aCTIVI-
TEITEn

TaCKTIEK:
welke prioriteiten

STraTEGIE:
Hoe pakken we het aan

VISIE:
Hoe ziet het er over enkele jaren uit?

Wat willen we creëren?

MISSIE:
Wat is onze toegevoegde waarde?
Wat geven we de kinderen mee?

CEnTraLE waarDEn En IDEnTITEIT:
Wie zijn wij?



Dit beleidsterrein is eigenlijk de basis voor de andere beleidsterreinen en 

voor de hele organisatie. We hebben toch gekozen om dit  apart te beschrij-

ven, omdat het op deze wijze herkenbaar is dat stichting Delta veel waarde 

hecht aan de kwaliteit van het onderwijs en alles wat daarmee samenhangt. 

Stichting Delta vindt het van wezenlijk belang dat iedereen binnen de organi-

satie continue werkt aan verbetering van de kwaliteit. 

De subtitel voor dit hoofdstuk “Eerst begrijpen dan ingrijpen” geeft aan dat 

we de komende jaren Systeemdenken (Peter Senge) een belangrijke plaats 

in onze organisatie gaan geven, omdat deze manier van denken ons helpt 

bij het beter begrijpen van complexe situaties. De schooldirecteuren en de 

directeur-bestuurder hebben de afgelopen twee jaren hiermee ervaring opge-

daan en leergangen gevolgd.

Het harmoniseren van diverse administraties heeft geleid tot de invoering en im-

plementatie van ParnasSys. Binnen ParnasSys gebruikten we het Kwaliteits- ma-

nagementsysteem Integraal. In 2018 heeft ParnasSys besloten om de samenwer-

king met Integraal te beëindigen en een samenwerken aan te gaan met WMK. 

Toename deelnamepercentage aantallen leerlingen. Het streven was om het 

deelnamepercentage van onze stichting t.o.v. het totaal aantal leerlingen in onze 

gemeente te stabiliseren of waar mogelijk enigszins toe te laten nemen. Het 

deelnamepercentage is de afgelopen vier jaren met ongeveer 3% toegenomen.

Tevredenheidspeilingen onder ouders, personeelsleden, en leerlingen van de 

bovenbouw doen we een keer per twee schooljaren. We hebben in 2016 en 

in 2018 deze peilingen gehouden. Mooi om in algemeenheid de grote tevre-

denheid te constateren en ook goed dat uit deze peilingen verbeterpunten 

werden aangedragen.

4.1

kwaliteit en

strategie

– 

Eerst begrijpen,

dan ingrijpen

Wat hebben we de  

afgelopen periode  

binnen dit domein 

bereikt:



In het kader van de beleidsvoorbereiding, het creëren van draagvlak voor 

nieuw beleid en uit het oogpunt van efficiency zijn zowel binnen het Deltabe-

raad als binnen de GMR taakgroepen voor diverse beleidsdomeinen inge-

richt. Uit evaluaties blijkt dat we tevreden zijn over het functioneren hiervan.

Eenheid in verscheidenheid: We bieden een verscheidenheid aan scholen 

aan, waar het gaat om denominatie, onderwijsconcept, sfeer en cultuur. 

Daarnaast profileert iedere school van onze stichting zich ook als een school 

van Stichting Delta.

Onze stichting en onze scholen staan open en transparant in de samenleving. 

Dat brengt mee dat geluisterd wordt en verantwoording wordt afgelegd naar 

de (belangrijkste) stakeholders van onze stichting. Bovendien leveren we een 

bijdrage aan een positieve en respectvolle samenleving binnen de gemeente 

De Bilt. Uiteraard binnen de grenzen van het doel van onze stichting.

Het bestuur en management stimuleren innovatieve ontwikkelingen en ma-

ken deze ontwikkelingen zichtbaar binnen Delta en daarbuiten. (zie verder 

beleidsterrein onderwijs)

Onze stichting en onze scholen zijn nadrukkelijk betrokken in netwerken met 

voorschoolse instellingen, scholen voor speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs, 

opleidingsinstituten voor onderwijspersoneel en andere relevante instellingen.

Het aantal leerlingen van Stichting Delta is volgens verwachting redelijk 

stabiel gebleven. De verdeling over de scholen is zowel qua aantal als qua 

doelgroepenbeleid zoals we dat als wenselijk hebben beschreven.

We hebben een adequaat systeem voor de kwaliteitszorg met diverse stu-

ringsinstrumenten die volgens de PDCA-cyclus zijn ingezet en in een jaar-

cyclus zijn opgenomen (beleidsplan, schoolplan, jaarplan, jaarverslag,

begroting, kwaliteitsonderzoek, rapportages en evaluaties).

Zowel ParnasSys-WMK als Scholen op de Kaart zijn op een adequate wijze 

in onze organisatie ingevoerd; zowel t.b.v. de kwaliteitsverbetering als voor een 

goede informatieverstrekking aan onze stakeholders en overige geïnteresseerden.

We bieden boeiende schoolomgevingen voor kinderen, personeelsleden, 

ouders en andere betrokkenen. De uitvoering is gericht op een proces waarin 

altijd wordt gestreefd naar verbetering van de kwaliteit. In het kader van 

de borging van beleid is een stichtingsvademecum ingericht en heeft iedere 

school een adequaat borgingssysteem.

De subtitel voor dit hoofdstuk “Eerst begrijpen dan ingrijpen” geeft aan dat 

we de komende jaren Systeemdenken een belangrijke plaats in onze organisa-

tie gaan geven: zowel bij leidinggevenden, leerkrachten als ook de leerlingen.

Wat willen we binnen 

dit domein bereikt 

hebben in 2022:



Het onderwijs is de kern van onze organisatie. De wijze waarop het onder-

wijs wordt verzorgd kan op de scholen van onze stichting verschillen, er zijn 

immers verschillende schoolconcepten en verschillende levensbeschouwelijke 

identiteiten, maar alle scholen hebben de intentie om continue en planmatig 

bezig te zijn met de verhoging van de kwaliteit van boeiend onderwijs, zodat 

de leerlingen hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen.

De hieronder getekende mindmap geeft de samenhang aan tussen de ver-

schillende elementen van boeiend onderwijs. Tijdens de Deltadag met al ons 

personeel op 3 oktober 2018 stond dit als thema centraal. Wij zijn er van 

overtuigd dat een goede invulling van ons begrip van Boeiend onderwijs 

ook leidt tot passend onderwijs: Elk kind heeft recht op goed onderwijs dat 

aansluit bij zijn mogelijkheden en behoeften. Oók kinderen die extra onder-

steuning nodig hebben om zich optimaal te ontwikkelen. Voor de meeste 

kinderen is het reguliere basisonderwijs de beste plek. Als het echt nodig 

is, kan een kind naar het speciaal onderwijs of het speciaal basisonderwijs 

(samenwerkingsverband Zout)

4.2

Onderwijs en

identiteit 

– 

Boeiend en passend

Wat hebben we de 

afgelopen periode  

binnen dit domein  

bereikt:

Invoering Passend Onderwijs. Per 1 augustus 2014 is Weer Samen Naar 

School opgevolgd door Passend Onderwijs en maken onze school deel uit 

van Samenwerkingsverband ZOUT (Zuidoost Utrecht). De bekostiging hiervan 

is op zowel school- als stichtingsniveau goed geïmplementeerd. De scholen 

zijn steeds beter in staat om passend onderwijs te verlenen, maar dit onder-

werp zal waarschijnlijk nooit afgerond zijn.

ICT heeft geleidelijk aan een grotere plek ingenomen in het onderwijs, zo 

ook op onze scholen. Steeds meer onderwijsmethoden worden ondersteund 

door steeds betere educatieve software. Ook het steeds meer zelf ontdek-

kend leren wordt door ICT ondersteund. De schoolborden en het krijt zijn 



inmiddels geschiedenis. ICT is niet meer weg te denken in ons onderwijs. 

Binnen onze stichting wisselen we good practices uit in het netwerk Delta-

ICT. Op enkele scholen lopen pilots die wellicht voor de komende jaren van 

invloed kunnen zijn op nieuwe ontwikkelingen.

Identiteit en levensbeschouwingen. Iedere school heeft hier zelf nadere 

invulling aan gegeven binnen de kaders en doelstellingen van onze stichting. 

De scholen besteden naast hun eigen levensbeschouwelijke identiteit ook 

voldoende aandacht aan andere levensbeschouwingen.

De scholen zijn gemiddeld meer aandacht gaan besteden aan het vak Engels. 

We hebben de keuze gemaakt om het verder ontwikkelen van het vak Engels 

een schoolspecifieke activiteit te laten zijn.

De scholen zijn gemiddeld meer aandacht gaan besteden aan de begeleiding 

van (hoog)begaafde leerlingen. We hebben de keuze gemaakt om het verder 

ontwikkelen van de aanpak van het begeleiden van (hoog)begaafde leerlin-

gen meer met elkaar op te pakken om zodoende tot een hogere kwaliteit van 

deze begeleiding te komen. Hierbij is o.a. de begeleiding door Novilo een 

geschikte organisatie gebleken.

Alle scholen hebben een basisarrangement van de onderwijsinspectie. De 

inspectie toetst de scholen en beoordeelt in termen van zeer zwak, zwak en 

basisarrangement. 

De onderwijsresultaten zijn gestegen en zijn boven het niveau dat van scho-

len met vergelijkbare populatie verwacht wordt.

Iedere school van onze stichting heeft een duidelijke identiteit en herkenbaar 

schoolconcept. Onder de koepel en binnen de doelstelling van Delta geeft ie-

dere school kleur aan dit eigen schoolconcept binnen de gezamenlijke missie 

en visie van Stichting Delta. In de schoolplannen staat helder omschreven 

hoe dit concreet wordt ingevuld.

De koersafspraken m.b.t. identiteit zijn binnen de hele organisatie bekend. 

In het voorjaar 2019 worden de koersafspraken voorlopig vastgesteld en dan 

wordt tevens afgesproken hoe we deze koersafspraken in de organisatie 

bespreken.

We gaan er van uit dat scholen zoeken naar innovatieve mogelijkheden waar-

mee het onderwijs op de scholen van onze stichting nog boeiender wordt. 

Deze ontwikkeling wordt extra gefaciliteerd door de stichting middels een 

innovatiefonds. In 2019 worden de voorwaarden voor dit fonds beschreven.

Binnen onze stichting hebben we hoge verwachtingspatronen van personeel 

en van leerlingen en we gaan er van uit dat iedereen probeert om het onder-

ste uit de kan te halen. Per school is een ambitieniveau bepaald in het kader 

Wat willen we

binnen dit domein

bereikt hebben

in 2022:



van de onderwijsopbrengsten en er wordt continu gestreefd naar verhoging 

van de resultaten. De onderwijsopbrengsten worden systematisch gemeten 

en geanalyseerd en op grond hiervan worden adequate maatregelen getrof-

fen. Opbrengstgericht werken is voor ons een vanzelfsprekendheid.

Boeiend en Passend Onderwijs. Bijna alle kinderen kunnen op onze scholen 

worden toegelaten en ontvangen een passend onderwijsaanbod, waarbij er 

rekening gehouden wordt met ieders talenten: omgaan met verschillen.

Wij vinden het belangrijk dat bijna alle leerlingen op onze scholen passend 

onderwijs kunnen genieten, maar voor enkele leerlingen waarvoor onze 

ondersteuning niet toereikend is, hebben we goede afspraken en regelingen 

met scholen voor speciaal(basis)onderwijs in onze regio. Het verwijzingsper-

centage naar scholen voor speciaal (basis) onderwijs is lager dan 0,5% (dus 

per 200 leerlingen wordt maximaal 1 leerling per jaar verwezen)

Onze scholen hebben allemaal goede beoordelingen van de onderwijsinspec-

tie. De beoordelingen van de onderwijsinspectie worden benut voor verbete-

ring van de kwaliteit van het onderwijs. 

ICT is geïntegreerd in het onderwijs op onze scholen. Onze scholen zijn 

voorzien van uitstekende ICT-middelen en het personeel is er van overtuigd 

dat de ICT-toepassingen het onderwijs versterken. Stichting Delta is geen 

nationale koploper op dit terrein en wil niet perse altijd als eerste de nieuw-

ste ontwikkelingen volgen. Stichting Delta behoort wel tot de top, door na 

de juiste afwegingen fors te investeren in middelen en tijd. We realiseren ons 

goed dat we kinderen voorbereiden op de toekomst en in die hoedanigheid 

moeten we ook werken aan de competenties die passen in de 21e eeuw. De 

coördinatie tussen de ontwikkelingen op de scholen vindt vanuit de stichting 

plaats binnen Delta-ICT.

Integrale kindcentra. Al onze scholen zijn integrale kindcentra, zodat er naast 

het reguliere onderwijs ook andere activiteiten plaatsvinden. In dit verband 

lijkt het ons wenselijk om de schooltijden iedere dag gelijk te laten eindigen, 

zodat deze activiteiten dagelijks na schooltijd in en om de schoolgebouwen 

worden uitgevoerd. Hiertoe is een goede samenwerking met o.a. de bui-

tenschoolse opvang, de sportverenigingen, de culturele instellingen en het 

buurthuiswerk.

Er is een beredeneerde keuze gemaakt t.a.v. de onderwijstijden en de tijden 

die beschikbaar zijn voor buitenschoolse opvang en buitenschoolse activitei-

ten. De eerder gemaakte intentie om over te gaan tot het vijf-gelijke-school-

dagen-model wordt in 2020 geëvalueerd.



Het personeel is van cruciaal belang bij de realisatie van onze ambities. 

Onderwijs is een arbeidsintensief proces waarbij je kunt stellen dat het 

personeel derhalve een kritieke succesfactor is, zowel in kwalitatieve als in 

kwantitatieve zin. Het verstevigen van de competenties van het personeel is 

in dit verband dus heel waardevol, maar ook de adequate inzet van het per-

soneel. De wereld verandert in een hoog tempo en dat vereist personeel dat 

hierop kan anticiperen, dus personeel dat bereid is om te blijven leren.

Boeiend onderwijs in een lerende organisatie. Onderstaande mindmap geeft 

een goed beeld voor ons denken en handelen voor de komende jaren.

4.3

personeel en

organisatie

(lerende scholen)

Samenwerking tussen de personeelsleden binnen de stichting op het ‘Del-

taplein’. Het Deltaplein is de organisatie waar personeelsleden van onze 

scholen met elkaar en van elkaar leren, door gezamenlijk in de vorm van 

netwerken te werken en spreken over bepaalde thema’s. Het kenmerk van de 

netwerken is dat men haalt en brengt . Dit past bij de waarden van Delta.

Delta heeft in de afgelopen jaren gewerkt aan een structuur voor het borgen 

van de kwaliteit van het personeel. Gebaseerd op de cao voor het primair 

onderwijs is een gesprekscyclus ontwikkeld die de structuur van deze 

gesprekken vorm en inhoud geeft. Kernwoorden bij deze gesprekscyclus 

zijn ‘ontwikkeling en eigen verantwoordelijkheid’. Voor vaste medewerkers 

is een tweejaarlijkse gesprekcyclus opgesteld die wordt afgesloten met een 

beoordelingsgesprek.  We gaan er daarbij vanuit dat de medewerkers van de 

Stichting zich voortdurend ontwikkelen. Het personeelsbeleid richt zich dan 

ook op het inzetten van gegeven talenten en de ontwikkeling van medewer-

kers. Daarmee wordt bedoeld dat medewerkers worden gestimuleerd en op 

zodanige wijze worden ingezet dat zij tot hun recht komen en talenten maxi-

Wat hebben we  

de afgelopen  

periode binnen dit 

domein bereikt:



maal kunnen ontplooien. Binnen de gesprekscyclus nemen de persoonlijke 

ontwikkelingsplannen een belangrijke rol in. 

Mobiliteit bevorderen. We vinden het belangrijk voor de ontwikkeling van 

het personeel en voor de ontwikkeling van de scholen dat personeelsleden 

na een aantal jaren op een andere school gaan werken. Jaarlijks veranderen 

enkele personeelsleden van school. Dit aantal is de afgelopen jaren toegeno-

men en we zijn tevreden met deze ontwikkeling.

Onze stichting is een partner van de Marnixacademie (PABO). Geleidelijk aan 

zijn al onze scholen nu ook partnerscholen geworden, zodat wij samen met 

de Marnix de opleiding van aankomende leerkrachten op een goed gecoördi-

neerde wijze begeleiden.

De bescheiden omvang en platte organisatie van onze stichting maakt het 

mogelijk om veel persoonlijke aandacht te hebben voor de personeelsle-

den met oog voor ieders talenten. De stichting is voldoende groot om wel 

concrete mogelijkheden te bieden voor het ontwikkelen van eigen talent. 

Daarnaast biedt Delta een stabiel management, continuïteit en een gezonde 

bedrijfsvoering.

Ziekteverzuim. Het ziekteverzuim is de afgelopen jaren redelijk stabiel 

gebleven en met een gemiddeld percentage van 3% is dit laag (landelijk is 

dit gemiddeld 7,5%). De samenwerking met Verzuim Management op Maat 

verloopt naar tevredenheid.

Mede door het lage ziekteverzuim besloten we in 2015 om uit het Vervan-

gingsfonds te stappen en dus zelf verantwoordelijk te zijn voor de kosten van 

ziektevervanging. Dit is naar volle tevredenheid verlopen en heeft er in 2018 

toe geleid, dat we extra personele inzet op schoolniveau konden toevoegen.

We hebben uitstekend gekwalificeerd personeel in huis dat adequaat toe-

gerust is om de talenten (cognitief en sociaal emotioneel) van de leerlingen 

optimaal te ontwikkelen en kwalitatief hoogwaardig onderwijs te bieden.

Delta geeft op een herkenbare wijze invulling aan de term aantrekkelijk 

werkgeverschap door o.a. een professionele organisatie te hebben neergezet 

waarbinnen het personeel de kans krijgt en uitgedaagd wordt tot ontwikke-

ling en professionalisering. Personeelsleden werken graag bij Stichting Delta, 

omdat het binnen de stichting goed georganiseerd is, er effectief met tijd en 

middelen wordt omgegaan, met plezier gewerkt wordt en dat er naast het 

gewone werk ook gelegenheid is voor leuke activiteiten.

Alle personeelsleden van Stichting Delta werken aan hun eigen ontwikkeling 

door persoonlijke leerdoelen te formuleren in een persoonlijk ontwikkelings-

plan. Deze doelen én de ontwikkeling worden gevolgd en besproken volgens 

afspraken van de gesprekscyclus van Stichting Delta. Wij gebruiken hierbij 

de competenties voor leerkrachten, intern begeleiders en schoolleiders zoals 

die zijn beschreven in ons Kwaliteit Management Systeem.

Wat willen we  

binnen dit domein  

bereikt hebben  

in 2022:



Leerkrachten van Stichting Delta beschikken over vaardigheden om leerlingen 

te laten ontdekken wat hun talenten zijn en hoe zij deze optimaal kunnen 

ontwikkelen en benutten. 

Schoolleiders handelen in de geest van de zes kernwaarden van Stichting 

Delta (samenwerken, plezier, innoveren, eigenaarschap, talentonwikkeling,

doelgerichtheid). Zij beschikken over vaardigheden om schoolteams te 

inspireren en te sturen op het behalen van gestelde ambities van Stichting 

Delta. In de gesprekkencyclus kan de ontwikkelingen van deze vaardigheden 

worden gevolgd en geëvalueerd.

Stichting Delta is een professionele organisatie waar men met plezier werkt of 

komt werken. Stichting Delta daagt het personeel uit om een Delta-leerkracht 

te zijn in plaats van een leerkracht aan een individuele school. Wij stimuleren 

dit door activiteiten te organiseren binnen Deltaplein (o.a. netwerken binnen 

stichting Delta school overstijgende cursussen en de Deltadag). Hier vindt 

de ontmoeting plaats en leren leerkrachten van verschillende scholen van 

elkaar. 

Personeelsleden kennen de andere scholen en hun karakteristieken, werken 

op thema’s met personeelsleden van andere scholen samen, visiteren andere 

scholen en worden uitgedaagd om voor hun eigen ontwikkeling na een x-aantal 

jaren op een andere school te gaan werken. 

De samenstelling van het personeel. Het percentage mannen voor de klas is 

gestegen t.a.v. 2018, de verdeling over de verschillende leeftijdscategorieën  

is gelijkmatiger dan in 2018 en het ziekteverzuim is onder het landelijk  

gemiddelde.

In 2019 nemen we ons personeelsbestand nader onder de loep en bekijken 

we of dit aanleiding geeft tot een mogelijke aanpassing van ons beleid t.a.v. 

werving en selectie (intern en extern)



Communicatie verbindt inhoud, proces en mensen. Daarnaast zorgt een 

goede communicatie voor draagvlak en helpt het risico’s te verkleinen tijdens 

verandering. 

Public relations (pr), oftewel ‘publieke relaties’, is het stelselmatig bevorde-

ren van het wederzijds begrip tussen een organisatie en haar publieksgroepen.

Mooie beschrijvingen; voor ons geldt dat dit vooral eerlijk en open moet 

gebeuren.

De plannen om de contacten met onze stakeholders te intensiveren, zijn 

slechts gedeeltelijk uitgevoerd. De uitvoering hiervan zal in de komende 

periode opnieuw onze aandacht krijgen. 

Onze huisstijl is aangepast en in lijn gebracht met onze kernwaarden. Dit is 

onder meer te zien op de website, de social media en in de meeste schrifte-

lijke uitingen die worden gedaan.

Delta-Pi (Pi=personeelsinformatie) is gecontinueerd. De frequentie is bewust 

verlaagd en de inhoud is beperkt tot algemene informatie die van belang is 

voor alle personeelsleden.

In het kader van de vergroting van de naamsbekendheid en ook enigszins 

voor het werven van nieuwe leerlingen hebben we de afgelopen jaren op 

verschillende media advertenties geplaatst. 

We hebben zowel op stichtingsniveau als op schoolniveau transparant beleid 

vastgesteld t.a.v. de interne en externe communicatie.

We beschikken over moderne middelen t.b.v. de communicatie met onze leer-

lingen, personeelsleden en ouders (intern) en t.b.v. de communicatie en met 

onze stakeholders, de belangstellenden en overige (extern).

De bekendheid van Stichting Delta neemt jaarlijks toe. In de Biltse samen-

leving heeft onze stichting een herkenbare positie ingenomen en wordt als 

een belangrijke speler gezien. Stichting Delta is in de regio bekend bij alle 

voor ons relevante onderwijsinstellingen (collega schoolbesturen, voortgezet 

onderwijs, speciaal onderwijs, onderzoekcentra, opleidingsinstituten e.d.).

4.4

Communicatie en PR 

–

Open en eerlijk

Wat hebben we

de afgelopen

periode binnen  

dit domein bereikt:

Wat willen we

binnen dit domein

bereikt hebben

in 2022



Vrijwel alle inkomsten binnen het reguliere onderwijs zijn afkomstig vanuit 

de overheid. Jaarlijks wordt op basis van wettelijke regelingen en gerelateerd 

aan de leerlingenaantallen en specifieke subsidies een beschikking afgege-

ven. De overheid financiert de scholen op een dergelijke wijze dat we met 

recht kunnen spreken van een relatieve schaarste; de bekostiging is bedoeld 

voor onvermijdbare uitgaven en is sober en doelmatig. Sinds 2006 is de 

bekostiging volgens het zogenaamde lumpsum-systeem. Hierdoor is er niet 

meer geld te besteden, maar de scholen kunnen nu zelf keuzes maken hoe 

het geld wordt besteed.

Een ander belangrijk element van de lumpsumfinanciering is dat de overheid 

hiermee bepaalde risico’s heeft afgewenteld op de schoolbesturen. Uit de 

beschikking blijkt dat ongeveer 85% van de inkomsten min of meer is be-

stemd voor personeel en daaraan gerelateerde zaken en 15% voor materiële 

zaken.

De regeling en financiering van de huisvesting is een zaak tussen gemeente 

en schoolbestuur. In de gemeentelijke huisvestingsverordening is de verde-

ling van de verantwoordelijkheid betreffende de schoolgebouwen omschre-

ven. In onze situatie geldt dat de gemeente economisch eigenaar en dat het 

schoolbestuur juridisch eigenaar is van de schoolgebouwen en –terreinen. 

Het schoolbestuur is vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor al het onder-

houd aan de schoolgebouwen. De gemeente blijft verantwoordelijk voor het 

bieden van geschikte onderwijshuisvesting en in die hoedanigheid dus ook 

voor nieuwbouw en/of grote renovaties van schoolgebouwen.

In het kader van duurzaamheid onderschrijft Stichting Delta de uitspraak 

van de Verenigde Naties: “Voldoen aan huidige behoeften, zonder schade te 

berokkenen aan toekomstige generaties om in hun behoeften te voldoen”

Tijdens de afgelopen beleidsperiode (2015-2018) was het streven om het 

niveau van reserves te stabiliseren en waar mogelijk weer iets te laten toe-

nemen; hetgeen moest resulteren in een gemiddelde rentabiliteit tussen de 

0 en +2%. De rentabiliteit over de afgelopen vier jaren was gemiddeld +1%.

We hebben een beredeneerde keuze gemaakt t.a.v. de hoogte van het 

weerstandvermogen, de rentabiliteit, de liquiditeit en de solvabiliteit en in 

het verlengde hiervan keuzes gemaakt voor de besteding van de financiële 

middelen. Niet onnodig geld oppotten, maar gespaard geld inzetten t.b.v. het 

onderwijs op onze scholen. 

We zijn continue op zoek naar kansen om onze uitgaven te beperken door 

efficiëntie. Enkele voorbeelden uit de afgelopen jaren: door een deel van 

de administratie op het kantoor van Delta uit te voeren, zijn de jaarlijkse 

kosten die wij verschuldigd zijn aan ons administratiekantoor (Dyade) gezakt. 

4.5

Financiën en beheer

–

Duurzaam gezond

Wat hebben we

de afgelopen

periode binnen  

dit domein bereikt:



Het gezamenlijk contract t.b.v. onze kopieerapparaten heeft ons een flinke 

bezuiniging opgeleverd. De personele samenwerking tussen de scholen, 

bijvoorbeeld de ondersteuning van de directies en het tijdelijk invullen van 

vacatures heeft ons eveneens flink geld bespaard.

De financiële kwartaalrapportages zijn vanaf 2017 aangepast en meer in lijn 

met de jaarrekening. Daarbij is tevens een betere systematiek toegepast 

t.a.v. de voorspelling voor het jaarresultaat (latest estimate).

We hebben een transparant systeem van financiële planning en control op 

stichtingsniveau en op schoolniveau. We hebben goed zicht op de kansen en 

bedreigingen op financieel terrein. 

We benutten de kansen om extra financiën te genereren en om door effici-

entie geld te besparen met als doel om ons onderwijs nog beter te kunnen 

invullen.

De schoolgebouwen, schoolterreinen en (leer)middelen zijn goed onderhou-

den en bieden de gelegenheid om onderwijs te bieden met moderne leer-

middelen en binnen gevarieerde didactische werkvormen. In alle geledingen 

wordt gestreefd naar een zo efficiënt mogelijke inzet van personeel, midde-

len en tijd. 

Wat willen we

binnen dit domein

bereikt hebben

in 2022



Hoofdstuk 5 

Overzicht planning 
2019 - 2022

Hieronder treft u per beleidsdomein een overzicht aan van de onderwerpen 

die we de komende jaren specifieke aandacht zullen geven. 

Per jaar zullen de onderwerpen in het betreffende jaarplan uitgebreider en 

concreter worden beschreven.

5.0 algemeen 2019 2020 2021 2022

5.01 Om de samenhang tussen de beleidsdomeinen  
scherper te maken en de relatie van het beleids-

 plan tot de schoolplannen te verduidelijken,  
zullen we met de schooldirecteuren de Piramide

 van Kim concreet invullen.

5.1 Kwaliteit en strategie 2019 2020 2021 2022

5.1.1 Beleidsplan. Een keer per vier kalenderjaren 
maakt Stichting Delta, onder regie van de direc-
teur-bestuurder, een beleidsplan. In kalenderjaar 
2022 wordt het plan 2023-2026 geschreven.

5.1.2 Schoolplannen. Iedere school maakt een keer 
per vier schooljaren, onder regie van de school-
directeur, een schoolplan. De schoolplannen 
van onze scholen hebben eenzelfde format. De 
beleidsvoornemens uit het stichtingsplan wor-
den in de schoolplannen opgenomen. In 2019 
worden de nieuwe schoolplannen geschreven.

5.1.3 ParnasSys-Integraal is gestopt en gaat over in 
ParnasSys-WMK. In samenhang met Scholen 
op de Kaart zullen we aan dit onderwerp de 
komende vier jaren veel aandacht besteden, 
zodat e.e.a. naar tevredenheid in de organisatie 
is ingevoerd.

5.1.4 Leerlingenaantallen en de daaraan gekoppelde 

consequenties. Een keer in de komende beleids-

planperiode analyseren we met de schooldirec-

teuren de leerlingenaantallen per school en als 

gehele stichting. En we spreken met elkaar over 

diverse scenario’s die denkbaar zijn en welke 

maatregelen we moeten nemen om voor onze 

scholen het beste te kunnen realiseren. In 2020 

zullen we deze actie uitvoeren.

5.1.5  Systeemdenken een belangrijke plaats in onze 

organisatie geven. De schooldirecteuren hebben 

hiermee inmiddels goede ervaringen mee opge-

daan, zo ook op enkele scholen als pilot  

bij leerkrachten als leerlingen. Dit wordt verder 

ontwikkeld en in 2020 vindt hierover een tussen-

tijdse evaluatie plaats.

X

X

X

X X

X

X

X X



5.2 Onderwijs en identiteit 2019 2020 2021 2022

5.2.1 Identiteit (levensbeschouwelijk) Iedere school 

beschrijft in het schoolplan een keer per vier 

schooljaren op herkenbare wijze de invulling van 

de levensbeschouwelijke identiteit. In 2019 stellen 

we de koersuitspraken vast. In 2021 wordt dit 

onderwerp ook op stichtingsniveau besproken in 

het kader van uitwisselingen van good practices 

en samenwerking op onderdelen.

5.2.2 Alle scholen verzorgen Boeiend Onderwijs en  

Passend Onderwijs. 

 Omgaan met verschillen. “Van Dagmenu naar 

lopend buffet”

 Iedere school vult dit in volgens een eigen 

onderwijsconcept. Iedere school beschrijft in 

het schoolplan een keer per vier schooljaren op 

herkenbare wijze het eigen schoolconcept en de 

‘inkleuring’ hiervan. 

5.2.3 Integraal Kindcentrum (IKC). We onderschrijven 

het gedachtegoed van Integrale Kindcentra. Per 

school/IKC bekijken we in welke mate dit gedach-

tegoed kan worden uitgewerkt. In 2020 staat 

dit onderwerp weer op de gezamenlijke agenda; 

uitwisseling, van elkaar leren en gezamenlijke 

kansen zoeken en benutten.

5.2.3 Innovatie om het onderwijs nog boeiender te 

maken wordt door de stichting extra gefaciliteerd 

middels een in 2019 nader te omschrijven innova-

tiefonds.

5.3 Personeel en organisatie 2019 2020 2021 2022

5.3.1 Lerende organisatie. De ontwikkeling richting een 

steeds meer lerende organisatie is in de afgelopen 

periode goed gestart; deze ontwikkeling gaan we 

continueren. Het personeel ontwikkelt continu, 

omdat het begrijpt dat de vaardigheden die de 

leerlingen onder de knie moeten krijgen aan ver-

andering onderhevig zijn.

 Leerkrachten gaan de leerlingen beter begrijpen 

en gaan daardoor beter om met verschillen. (de 

takken van de mindmap ‘Lerende scholen’ worden 

de komende vier jaren in samenhang behandeld)

5.3.2 Onderzoeken of een aanpassing van beleid t.a.v. 

werving en selectie (intern en extern) wenselijk is.
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5.4 Communicatie en Pr 2019 2020 2021 2022

5.4.1 Beleid t.a.v. communicatie en PR (intern, extern, 
contacten met stakeholders, moderne middelen). 
In 2020 zetten we alles wat met onze communica-
tie en PR te maken heeft op een rijtje. Vervolgens 
bepalen we dan wat we met elkaar willen en zul-
len we ons beleid hierover beschrijven.

5.5 Financiën en beheer 2019 2020 2021 2022

5.5.1 Meerjarenbegroting. Bij dit beleidsplan is de 
begroting 2019-2022 toegevoegd. Jaarlijks wordt 
deze meerjarenbegroting geactualiseerd. In 2022 
wordt de meerjarenbegroting 2023-2026 gemaakt.

5.5.2 Het meerjaren onderhoudsplan (MOP) wordt jaar-
lijks geactualiseerd. Een keer per beleidsplan-

 periode wordt ons MOP opnieuw vastgesteld 
(2022)

5.5.3 Onderzoek naar kansen om meer geld te genereren 
en om door efficiëntie minder geld uit te hoeven 
geven. De afgelopen jaren hebben we hiertoe ons 
best gedaan en ook al mooie resultaten bereikt, 
maar het gebeurde veelal ad hoc. In 2020 wordt 
dit onderwerp specifiek ter hand genomen mid-
dels een onderzoek, waarbij eventueel een extern 
deskundige wordt ingeschakeld.

5.5.4 Onderzoek naar risico’s en bedreigingen. Het is 
altijd wenselijk om risico’s en bedreigingen goed 
onder ogen te zien, dus het heeft permanent onze 
aandacht. Daarnaast lijkt het ons goed om in 
2020 in samenwerking met een externe deskun-
dige een nader onderzoek te (laten) verrichten.

5.5.5 Nieuwbouw De Regenboog. In 2019 en 2020 zullen 
we rekening houden met extra inspanningen in 
tijd, geld en energie t.b.v. de realisatie van een 
nieuw schoolgebouw voor onze Regenboog.
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In deze meerjarenbegroting is uitgegaan van de vastgestelde begroting 

2019 op stichtingsniveau (= getotaliseerde cijfers van de tien scholen en het 

bovenschools beheer.) Daarnaast is voor de komende jaren een inschatting 

gemaakt van de financiële consequenties van de beleidsontwikkelingen. 

Hoofdstuk 6 

meerjaren-
begroting

2019 - 2022

   2019 2020 2021 2022

 

 Aantal leerlingen N-1  2600 2600 2600 2600 

 

 Baten    

B1 Rijksbijdrage personeel 12.000 12.100  12.400 12.200 

B2 Rijksbijdrage materieel 1.950  2.000 2.050 2.100 

B3 Overige baten 221  231 241 251

 Totaal baten 14.171 14.331 14.691 14.751 

     

 Lasten     

   

L1 Personele lasten 11.700 11.800 12.100 12.200 

L2 Afschrijvingen 390 400 400 400

L3 Huisvestingslasten 940 940 940 940

L4 Overige materiële lasten 500 500 500 500

L5 Leermiddelen 600 650 650 650

 Totaal lasten 14.130 14.290 14.590 14.690

  

 Saldo totaal 41 41 101 61

(B1) De belangrijkste inkomstenbron is de subsidie die van het Ministerie 

van OC&w wordt ontvangen. Deze subsidie is grotendeels gebaseerd op het 

leerlingenaantal dat jaarlijks wordt vastgesteld op de reguliere teldatum van 

1 oktober. Deze baten zijn inclusief de inkomsten vanuit ons samenwerkings-

verband. Voor het materiele deel zijn de aantallen leerlingen bepalend voor 

de subsidie voor het volgende kalenderjaar. De personele inkomsten gelden 

voor het volgende schooljaar. We voorzien de komende jaren een stabilisatie 

van het aantal leerlingen, maar door de verhoging van het lumpsumbedrag 

per leerling zullen de baten toenemen, zoals bijvoorbeeld extra geld t.b.v. 

werkdrukverlaging in 2021). Extra geld n.a.v. de cao is nog niet opgenomen, 

omdat dit per saldo niet veel invloed heeft (de lasten nemen dan ook toe) 

Baten



(B2) De baten voor materieel zullen min of meer op het niveau van 2019  

blijven of licht worden verhoogd door de inflatiecorrectie.

(B3) Overige baten. De afgelopen jaren zijn we steeds vaker lokalen en neven-

ruimtes gaan benutten voor medegebruik (o.a. BSO en/of peutergroepen). We 

verwachten hierin de komende jaren nog een lichte groei. De financiële baten 

(rente minus de bankkosten) zijn de afgelopen jaren flink afgenomen door de 

steeds lager wordende rentepercentages. In ons Treasurystatuut is vastgelegd 

dat we geen onnodige risico’s lopen om een hoger rendement te halen.

(L1) De personele lasten vormen het overgrote deel van de exploitatie. De 

lasten worden jaarlijks vastgesteld in het bestuursformatieplan (BFP) per 

schooljaar. Dit houdt in dat bij het maken van een (meerjaren) begroting per 

kalenderjaar altijd een extra ‘knip’ gemaakt moet worden per 1 augustus, 

zodat er voor de laatste vijf maanden van het kalenderjaar wat meer onzeker-

heid over de juistheid van de bedragen ontstaat (voorbeeld: het verschil in 

loonkosten tussen een startende leerkracht en een leerkracht in de eindschaal 

is ongeveer 30.000 euro bij een fulltime dienstverband). Vanaf 2020 houden 

we bij rekening met extra uitgaven n.a.v. het in 2019 vorm te geven innovatie-

fonds.

(L2) De materiële lasten zijn al geruime tijd hoger dan de baten. Dit komt 

grotendeels doordat de overheid de baten niet heeft laten meegroeien met de 

inflatie. Het komt ook doordat het onderwijs met de moderne ICT-middelen 

aanzienlijk duurder is geworden dan voorheen (voorbeeld: een ouderwets 

schoolbord is veel goedkoper dan een digitale variant en het gaat veel langer 

mee). We sturen op een stabilisatie van de afschrijvingskosten.

(L3 , L4 en L5) Door efficiëntie proberen we meer voor hetzelfde geld te kun-

nen doen. Enkele voorbeelden van de afgelopen jaren: de aanschaf van zon-

nepanelen, een gezamenlijk contract voor kopieerapparatuur, de gezamenlijke 

administratie, diverse onderhoudswerkzaamheden, nascholing, leermiddelen 

e.d. De komende jaren blijven we zoeken naar kansen op dit gebied. 

lasten


