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1.   Inleiding 
 
De Stichting Openbaar Onderwijs Marenland is een gemeenschap van 28 
openbare basisscholen in de gemeenten Appingedam, Bedum, Delfzijl, 
Loppersum en Ten Boer. Zij verzorgt het openbaar onderwijs in het 
noordoostelijk deel van de provincie Groningen.  
Dit strategisch beleidsplan verwoordt hoe Marenland aantrekkelijk onderwijs 
ontwikkelt en verzorgt. Sámen, terwijl elk van de 28 scholen tezelfdertijd zijn 
uniciteit behoudt.  
Het eerste strategisch beleidsplan van de stichting Marenland legde de basis voor 
de ontwikkeling van de stichting en de 28 scholen. Dit tweede beleidsplan 
behelst het versterken van onze onderwijsorganisatie in de periode 2010-2014.  
Gedurende deze periode krijgen we te maken met externe ontwikkelingen, die op 
Marenland van grote invloed zullen zijn. De krimp van de bevolking en het 
uitvoeren van passend onderwijs zijn hier voorbeelden van. In dit strategisch 
beleidsplan wordt een aantal van deze ontwikkelingen beschreven. 
Uitgangspunt voor ons onderwijs is kwaliteit. Klein of groot, autochtoon of 
multicultureel, bijzonder concept of traditioneel: elke school biedt onderwijs  
dat past bij de leerlingen en voldoet aan de wensen van de ouders. Onderwijs, 
vooral, dat ieder kind toekomst biedt.  
Kwalitatief goed onderwijs stelt hoge eisen aan organisatie, financiën, bestuur en 
management, personeelsbeleid, huisvesting en de contacten met onze omgeving.  
Vanuit deze onderdelen wordt in dit plan het beleid voor de periode 2010-2014 
uiteengezet.  
Wij maken duidelijk waar Marenland voor staat en wat haar bijzondere 
kwaliteiten zijn of gaan worden. Wat ouders, Marenlands maatschappelijke 
omgeving en die van haar scholen van ons kunnen verwachten. Waar ze ons te 
allen tijde op mogen aanspreken. 
 
Leeswijzer 
Het strategisch beleidsplan vertelt in hoofdstuk 2 over de visie en ambitie van 
het bestuur, de structuur van het strategisch beleid en hoe we er mee werken. 
 
Voor de zes beleidsterreinen worden in de hoofdstukken 3 tot en met 7 
doelstellingen geformuleerd, steeds voorzien van de wijze waarop de doelstelling 
gerealiseerd wordt en de norm die behaald moet worden. 
 
In de bijlagen A, B en C wordt informatie gegeven over externe ontwikkelingen 
die van grote invloed zijn op ons strategisch beleid.  
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2.  Algemeen 

 
2.1  Visie en Ambitie 

 
Marenland ontwikkelt en biedt onderwijs, gericht op maximale ontplooiing van 
onze leerlingen en, dus, op een zo groot mogelijke kans op een goede toekomst. 
(Ook) de leefbaarheid van het gebied is hierbij gebaat. 
 
Marenland is dé autoriteit op het gebied van openbaar basisonderwijs voor:  
• Kinderen, - Marenland stimuleert hen het beste uit zichzelf te halen; 
• Ouders, - Marenland schept een klimaat waarin hun kinderen het best 
mogelijke onderwijs krijgen; 

• Medewerkers, - Marenland faciliteert hen inzake zelfontplooiing en 
professionele groei; 

• De omgeving, - Marenland werkt samen met de omgeving ter bevordering 
van de leefbaarheid van het gebied. 

 
Wij vatten dit samen als: 
 

‘Marenland biedt basis’ 
 

 
Andere doelstellingen en uitgangspunten van de stichting Marenland: 
 
• Het kind staat centraal 
• Goed onderwijs 
• Goed werkgeverschap 
• Goed beheer 
• Goed bestuur en management 
• Sterke positie in het centrum van de samenleving 
• Kwalitatief goede voorzieningen voor de kleine dorpen 
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2.2  Structuur van het strategisch beleid 

 
Hieronder, in schema, de structuur van het strategisch beleid. De kerndoelen, 
afgeleid uit onze visie, vormen de basis voor realisaties en normen. 

 

  Visie en ambitie 

“Marenland biedt basis” 
  

      

  KERNDOELEN 

Het kind staat centraal 
Goed onderwijs 

Goed werkgeverschap 

Goed beheer 

Goed bestuur en management 

Sterke positie in de samenleving 

Goede voorzieningen voor de 
kleine dorpen 

  

      

B e l e i d s t e r r e i n e n 

Onderwijs Organisatie Bestuur en 

Management 

Personeel Huisvesting Financiën 

      

Doelstellingen 

Onderwijs 

- hoogwaardige    
  onderwijskwaliteit 
- passend onderwijs 
- optimale overdracht     
  tussen scholen 
- aandacht voor rekenen, 
  taal/lezen en bewegings 
  onderwijs 

Doelstellingen bestuur en 

management 

- heldere organisatiestructuur 
- scheiding tussen bestuur en  
   toezicht 
- advies en instemming 
- het bestuur informeert zijn    
  omgeving  

Doelstellingen Huisvesting 

- Aantrekkelijke school- 
  gebouwen  
- Schoolgebouwen horen bij 
   een integrale kindvoorziening 
 

      

Doelstellingen 
Marenland - Organisatie 
- Professionele organisatie 
- ‘Marenland’ een merk  
- Samenwerking op het   
  Groninger platteland 
- Verantwoording aan de 
  omgeving 
- Tevredenheidonderzoek 

Doelstellingen 

Personeelsbeleid 

-  Doorlopende ontwikkeling    
    integraal personeelsbeleid    
-  Invoering functiemix 
-  Taakbelasting 
-  Goed werkgeverschap 
-  Beleid voor de krimp 

Doelstellingen Financiën 

- Transparante planning en   

   Control 

-  Sluitende begroting 

-  Jaarlijkse risicoanalyse 
 

Structuur Strategisch Beleid  2010-2014 
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2.3  Werken met het strategisch beleidsplan  
 
Bij het werken met een strategisch beleidsplan hanteren we de volgende 
uitgangspunten: 
• we werken vanuit een gemeenschappelijke visie en gemeenschappelijke 
waarden; 

• bestuur en algemene directie geven richting aan de organisatie; tegelijkertijd 
laten ze de scholen ruimte om de eigen resultaatverantwoordelijkheid volop 
te dragen;  

• het strategisch beleidsplan geeft aan welke richting het beleid de komende 
jaren zal volgen; invulling en uitwerking van het strategisch beleid geschieden 
middels operationele jaarplannen; 

• het strategisch beleidsplan vormt de basis van en het vertrekpunt voor 
beleidsvorming en uitwerking; 

• de hoofdlijnen van beleid, zoals geformuleerd in het strategisch beleidsplan, 
vormen de basis van gesprekken over voortgang en beleidsuitvoering tussen 
bestuur en management;  

• het strategisch beleidsplan biedt kaders waarbinnen scholen beleid 
ontwikkelen, gericht op hoogwaardig onderwijs; 

• scholen maken, volgens wettelijke verplichting, een schoolplan voor een 
periode van vier jaar; momenteel bevinden we ons in het tijdvak 2007-2011; 

• ieder jaar maakt een school zijn operationele plan, - het jaarplan, - mede 
gebaseerd op analyse van het schooljaarverslag;  

• tussen het strategisch beleidsplan en de schoolplannen bestaat een 
wisselwerking; beleidsvoornemens op Marenlandniveau zijn medebepalend 
voor de invulling van de schoolplannen; andersom bepalen ontwikkelingen op 
schoolniveau welke onderwerpen worden opgenomen in het strategisch 
beleidsplan.  

 

Bestuur 

Algemene 

Directie 

Scholen 

 
Visie en 
Ambitie 

 
Strategisch 
Beleidsplan 
 

 
Schoolplan 

 

 
Bijstelling 
beleid 

 

 
Evaluatie 
Jaarplan 

 
Evaluatie  



Strategisch beleidsplan 2010-2014 
Stichting openbaar onderwijs Marenland 

8 

3.  Marenland biedt basis 

  
3.1  Visie op onderwijsbeleid 

 
Onze visie en ambities dienen in de eerste plaats tot uiting te komen in ons 
onderwijsbeleid. Vóór alles gaat het om de kwaliteit van het onderwijs dat de 
kinderen in de klas wordt geboden. Alle andere beleidsonderdelen zijn daaraan 
ondergeschikt. 
Externe ontwikkelingen staan niet op zichzelf. Indirect spelen zij mee bij het 
bepalen van ons beleid. Voor zover ze van invloed zijn op de kwaliteit van ons 
onderwijsbeleid, integreren wij ze in onze organisatie. 
 
Marenland staat garant voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs en richt zich op 
optimale ontwikkeling van leerlingen. Ieder kind kan zich binnen Marenland 
veelzijdig ontwikkelen in een veilige maar uitdagende omgeving. Met als basis 
respect en aandacht voor elkaar, worden de zelfstandigheid en eigen 
verantwoordelijkheid van ieder kind gestimuleerd. 
‘Ontmoeting’ staat centraal, met nadrukkelijke waardering en aandacht voor 
verschillen tussen kinderen en verscheidenheid van scholen in de lokale 
samenleving. 
 
Naast de kerndoelen van het onderwijs biedt Marenland: 
• Jenaplanonderwijs en Daltononderwijs. 
• Scholen met een extra zorgconcept 
• Deelname aan projecten Buurt, Onderwijs en Sport 
• Scholen met TeamOnderwijs op Maat 
• Deelname van scholen aan landelijke taal- en rekenprojecten 
• Muzikale scholen 
• Scholen met het nieuwe leren 
• Scholen in een “brede school”-omgeving 
• Cultuurscholen 
• Scholen met faseonderwijs 
• ICT- en Techniekscholen 
• Scholen met extra aanbod voor excellente leerlingen 
• Scholen met meer bewegingsonderwijs 
• Naschoolse activiteiten 
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3.2  Doelstellingen goed onderwijs 

 
Marenland staat garant voor hoogwaardig onderwijs: onze belangrijkste centrale 
doelstelling. Deze willen we op de volgende manier realiseren: 
 
1 
3.2.1  Iedere school levert hoogwaardig onderwijs 

 
De kerndoelen voor het primair onderwijs, door het ministerie geformuleerd, 
worden optimaal gerealiseerd. De onderwijsinspectie houdt toezicht en 
rapporteert aan het bestuur over het kwaliteitsniveau van de school. Scholen 
hanteren een leerlingvolgsysteem met daarin zowel landelijk genormeerde als 
eigen toetsen.  

  
 
 
 
 
 
3.2.2  Iedere school stimuleert de veelzijdige ontwikkeling van 
  kinderen 

 
Op onze scholen worden de prestaties van kinderen op velerlei gebied 
gestimuleerd. Cognitief, lichamelijk, creatief, sociaal, cultureel en emotioneel.  
Van deze prestaties, bijgehouden in een kinddossier, worden ouders op de 
hoogte gesteld. De mogelijkheden voor on line toegang tot het kinddossier 
worden onderzocht. 
 

 
 
 
 
 

                                                 
1 We formuleren achtereenvolgens de doelstelling, de wijze waarop de realisatie in beeld wordt gebracht en aan 
welke normen realisatie moet voldoen.    

Realisatie wordt in beeld gebracht door kinddossiers, 
leerlingenvolgsystemen, schoolrapporten en portfolio’s. 

Realisatie wordt in beeld gebracht door de kwaliteitsrapporten van de 
inspectie en de kwaliteitsmonitor van het bestuur. 

Norm: uit oudertevredenheidonderzoeken blijkt dat de ouders de 
rapportages positief of met minimaal het cijfer 7 waarderen.  

Normen: het eindoordeel van de inspectie over het kwaliteitsniveau van 
een school is minimaal ‘voldoende’ en 90 % van de door de inspectie 
gemeten onderdelen heeft minimaal de waardering ‘voldoende’ (3).  
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3.2.3  Iedere school zorgt voor een optimale afstemming met en  

  overdracht naar het voortgezet onderwijs 
 
Naar welk type vervolgonderwijs een leerling uitstroomt, wordt bepaald door 
zijn/haar mogelijkheden. De school spant zich er maximaal voor in de overgang 
zo goed mogelijk te laten verlopen. 
Scholen hebben beleid gemaakt voor de warme overdracht. Leerlingen met een 
extra onderwijsbehoefte komen ook in het voortgezet onderwijs tot hun recht. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.2.4  Marenland heeft een optimaal ontwikkelde zorgstructuur die 
  passend onderwijs biedt aan haar zorgleerlingen 
 
Ieder kind ontvangt het onderwijszorgtraject, nodig voor een optimale 
onderwijsontwikkeling. De scholen zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling en 
vormgeving van passend onderwijs. Ook de relatie en goede afstemming met 
externe zorginstellingen behoren hiertoe. 
Uitgangspunt is, dat geen kind tussen wal en schip valt. Dankzij een integrale 
aanpak is er voor elk kind een passend onderwijsaanbod. 
Ter ondersteuning van de zorg op de scholen participeert Marenland in het 
regionale onderwijszorgcentrum. 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Zie ook bijlage C, Passend Onderwijs. 

Realisatie: vormgeving van “Passend Onderwijs” in onze regio. 

Realisatie wordt in beeld gebracht door de uitstroomgegevens van de 
school. Voorts worden de leerlingen in het voortgezet onderwijs gedurende 
drie jaar door de school gevolgd.  
Scholen formuleren beleid voor een warme overdracht. 

Norm: uitstroom naar schooltypes is conform het landelijk beeld of wijkt 
daar positief vanaf. De schoolloopbaan van de leerlingen moet voor 
minimaal 80% overeenkomen met het schooladvies.   
Scholen hebben in uiterlijk 2011 beleid voor een warme overdracht 
geformuleerd en in het schoolplan opgenomen.  
 

Norm: aan het eind van deze planperiode is er een regionaal plan 
opgesteld en door de scholen ingevoerd. In hoeverre het opgerichte 
onderwijszorgcentrum naar tevredenheid functioneert, wordt gemeten 
middels het enquêteren van de scholen. 80% van de scholen moet een 
positieve waardering uitspreken. 
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3.2.5  De scholen van Marenland werken aan nieuwe   

  onderwijsconcepten 
 
De scholen van Marenland maken deel uit van geïntegreerde voorzieningen voor 
jonge kinderen, oftewel ‘kindvoorzieningen’. De scholen zijn minimaal gekoppeld 
aan kinderopvang, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang. In veel gevallen 
kunnen deze voorzieningen worden uitgebreid met buurt- en sportactiviteiten, 
zorgvoorzieningen en culturele activiteiten. 
 
Een bijzondere plaats wordt ingeruimd voor de dorpsscholen. Rekening houdend 
met de krimp van het leerlingenaantal3, zullen voor de dorpen gezamenlijke 
voorzieningen worden gerealiseerd. Binnen deze voorzieningen zullen openbaar 
en christelijk onderwijs samenwerken en zullen activiteiten worden 
georganiseerd die ‘het dorp de school binnenhalen’.   

 
 
 
 
 
 
 

 
3.2.6  Aandacht voor rekenen en taal. 
 
Het beleid van het ministerie richt zich op rekenen, lezen en taal. Doel is het 
merendeel van de leerlingen bij de genormeerde (CITO)toetsen minimaal 
voldoende te laten scoren. 
Voor scholen met veel leerlingen met een reken-, lees- of taalachterstand 
worden landelijk projecten geïnitieerd om de kwaliteit van deze vaardigheden te 
verbeteren.  

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
3 Zie ook bijlage A, krimp van de bevolking. 

Realisatie: scholen nemen deel aan landelijke projecten, die tot doel 
hebben de kwaliteit van het reken- en/of taalonderwijs te verbeteren.  

Realisatie: het vormen van kindvoorzieningen met het onderwijsconcept 
van de brede school en/of dat van de integrale dorpsschool (de 
kindvoorziening).  

Norm: aan het eind van deze planperiode maakt iedere school deel uit van 
een onderwijsconcept dat invulling geeft aan de brede school en/of de 
integrale dorpsschool (de kindvoorziening).  

Norm: in de daarvoor aangewezen toetsinstrumenten scoort 80% van de 
leerlingen, voor de basisvaardigheden taal, lezen en rekenen, minimaal 
voldoende volgens de in de inspectierichtlijn vastgestelde criteria.   
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3.2.7  Aandacht voor bewegingsonderwijs. 
 
Het beleid van het ministerie richt zich in brede zin op het bevorderen van meer 
bewegen voor jonge kinderen. De afgelopen jaren zijn in onze gemeenten de 
projecten voor Buurt, Onderwijs en Sport (BOS) gestart. Marenland heeft actief 
deelgenomen en het aantal vaklessen en vakleerkrachten uitgebreid. In de 
komende jaren moet de inzet van vakleerkrachten voor bewegingsonderwijs 
structureel worden.  

 
 
 
 
 
 
 

 

Realisatie: Scholen laten lessen bewegingsonderwijs door vakleerkrachten 
verzorgen. Scholen nemen deel aan landelijke projecten, zoals BOS en het 
Nationaal Aktieplan Sport en Bewegen (NASB).  

Norm: 50 % van de lessen bewegingsonderwijs voor groep 3 en hoger 
worden verzorgd door een vakleerkracht. 
80% van de scholen neemt, waar mogelijk, deel aan de gemeentelijke 
projecten voor bewegingsonderwijs.    
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4. Sterke positie in het centrum van de samenleving 

 De Organisatie 
 

4.1 Visie op de organisatie 
Marenland is het merk van een organisatie die onderwijs biedt en 
ontwikkelt. Onderwijs dat kinderen zich in hun omgeving laat ontplooien.  
Marenland bevordert de leefbaarheid van het gebied waarin haar scholen zijn 
gevestigd. 
  
De organisatie Marenland staat voor: 
• Kwaliteit 
• Gemeenschappelijk 
• Inspirerend 
• Vooruitstrevend 
• Vakoverstijgend 
• Zorgzaam 
 
We vatten dit samen als: ‘Marenland biedt basis’.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Realisatie: het merk Marenland binnen de organisatie gemeengoed laten 
worden; dit zichtbaar maken in huisstijl en communicatie-uitingen: 
Marenlands visuele identiteit.  

Norm: 60% van de ouders kent het merk Marenland. 
Huisstijl en communicatie-uitingen van de stichting en haar afzonderlijke 
scholen hebben een gezamenlijke visuele identiteit. 
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4.2 Samenwerking op het Groninger platteland 
Veel scholen op het Groninger platteland worden in hun bestaan bedreigd. 
Voornaamste oorzaak: de bevolkingskrimp. Volgens de prognoses zal het 
leerlingenaantal in het gebied rond Delfzijl zelfs worden gehalveerd.4 
 
Samen met de scholen staan alle kindvoorzieningen voor 0- tot 12-jarigen, - 
zoals peuterspeelzaal, kinderopvang, sportaccommodaties, buitenschoolse 
opvang, zorg en bibliotheken, - onder druk. 
Om voorzieningen voor het Groninger platteland te behouden en de  
kwaliteit ervan te kunnen garanderen, kiest Marenland voor intensieve 
samenwerking met andere kindorganisaties. 
De samenwerking met andere schoolbesturen, besturen van kinderopvang  
en die van peuterspeelzalen, richt zich op het ontwikkelen van deze 
kindvoorzieningen en het vormgeven van de bestuurlijke samenwerking. 
  
Voor Marenland betekent dit een veranderende kijk op de organisatie en 
inrichting van het onderwijs. In deze planperiode zullen de scholen in Marenland 
zich moeten oriënteren op de nieuwe partners en een weg moeten vinden tussen 
de uitgangspunten van het openbaar onderwijs en de waarden van partners 
voornoemd. Scholen zullen kennis moeten nemen van de inrichting en werkwijze 
van samenwerkingsscholen 
  
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

                                                 
4 Zie ook bijlage A, krimp van de bevolking 

Norm: vóór 1 januari 2014 bestaat er een dekkend netwerk van brede 
scholen en kindvoorzieningen op het platteland, en is er een bestuurlijk 
samenwerkingsverband ontstaan. 
Huisstijl en communicatie-uitingen van de stichting en afzonderlijke 

Realisatie: alle scholen van Marenland krijgen een plaats in een brede 
school of kindvoorziening op het platteland.  
Gestreefd wordt naar bestuurlijke samenwerking in Noord Groningen. 
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4.3  Verantwoording aan de omgeving 
Marenland is een kwalitatief hoogwaardige, professionele, klantgerichte, 
vooruitstrevende onderwijsorganisatie, waarin ouders actief participeren. 
Zij houdt contact met en legt verantwoording af aan haar omgeving. 
Wij willen dit uitgangspunt van ‘Goed onderwijs, goed bestuur’ vormgeven door 
de volgende doelen te realiseren.  
 
4.3.1  Iedere school brengt jaarlijks verslag uit aan zijn omgeving. 

Iedere Marenlandschool genereert kengetallen over de samenstelling van de 
leerlingenpopulatie, de resultaten van het taal-, lees- en rekenonderwijs, 
leerlingenaantallen, de waardering van de inspectie, de uitstroom naar het 
voortgezet onderwijs, de activiteiten met ouders, enzovoort. Tevens worden de 
ontwikkeling van de school c.q. realisatie van onderdelen van het schooljaarplan 
beschreven. 
Deze kengetallen, een toelichting en de beschrijving van de schoolontwikkeling 
maken deel uit van het wettelijk verplichte schooljaarverslag. Door verspreiding 
van dit verslag, of een aangepaste versie ervan, wordt verantwoording afgelegd 
aan de omgeving, zijnde het bestuur, de ouders en andere belanghebbenden. 

 
 
 
 
 
 
 
4.3.2  Iedere school houdt tevredenheidonderzoeken bij ouders  
   
Ouderparticipatie is binnen onze organisatie een groot goed. Betrokkenheid van 
ouders bij de school en hun actieve deelname aan schoolactiviteiten zijn 
belangrijke voorwaarden voor de ontwikkeling van hun kinderen. 
Een manier om met ouders te communiceren en een gesprek op gang te brengen 
over hoe zij tegen de school aankijken, is het regelmatig houden van een 
tevredenheidonderzoek.  
Tevredenheidonderzoeken kunnen ook onder leerlingen worden gehouden. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Realisatie: alle scholen van Marenland stellen jaarlijks een jaarverslag op; 
middels dit verlag, of een aangepaste versie ervan, wordt aan de omgeving 
verantwoording afgelegd. 

Norm: iedere school stelt een jaarverslag op in een vastgesteld kader. Dat 
jaarverslag wordt al dan niet in aangepaste versie, ter kennis wordt 
gebracht van bestuur, ouders, andere kindinstellingen en 
belanghebbenden.  

Norm: iedere school houdt minimaal eens per twee jaar een 
tevredenheidonderzoek onder de ouders en informeert hen en het bestuur 
over de uitkomsten ervan.  

Realisatie: alle scholen van Marenland houden minimaal eens per twee jaar 
een tevredenheidonderzoek onder ouders en, mogelijk, leerlingen. De 
uitkomsten van het onderzoek/de onderzoeken worden met de ouders 
besproken.  
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 5.  Sterk bestuur en management 
 

5.1  Visie op de organisatie 
Het bestuur bestuurt op hoofdlijnen.  
De bestuursfilosofie, vastgelegd in onze code Goed Bestuur, behelst onder meer 
een duidelijke scheiding van taken.  
Het bestuur heeft de dagelijkse verantwoordelijkheid voor zijn taken 
gemandateerd aan de algemeen directeur. Dit is vastgelegd in het 
managementstatuut. 
De algemene directie, bestaand uit twee personen, voert het bestuursmandaat 
uit. 
Schooldirecteuren hebben een eigen verantwoordelijkheid die zich richt op het 
onderwijskundig leiderschap en opbrengstgericht werken. 
Ook de scheiding van taken tussen bestuur, algemene directie en 
schooldirecteuren is vastgelegd in het managementstatuut. 
 
     
 

Bestuur 
 

Overleg- en toezichtorgaan 

gemeenten 

Algemeen Directeur 

 

Bestuur 
 

Onderwijs 

bureau 

 

GMR 

 

 

MR 

Scholen 
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5.1.1 Scheiding bestuur en toezicht 

De nieuwe bestuursvoorschriften zijn, onder de titel ‘goed onderwijs, goed 
bestuur’, vastgelegd in een wettelijke aanpassing. Volgens deze voorschriften 
dient een bestuur, naast het hanteren van een code ‘goed bestuur’, een 
duidelijke scheiding aan te brengen tussen bestuurs- en toezichttaken. 

 
 
 
 
 
 
5.1.2  Advies en instemming 
Voordat het bestuur een definitief besluit neemt, worden bestuursvoorstellen 
voorgelegd aan de Gemeenschappelijke Medezeggenschapraad en het 
directeurenoverleg. 
De onderwerpen die het bestuur de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 
ter instemming en advisering aanbiedt, zijn vastgelegd in het reglement op basis 
van de Wet Medezeggenschap Scholen.   

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Norm: op uiterlijk 1 januari 2012 heeft het bestuur een voorstel 
geformuleerd om bestuurs- en toezichttaken van elkaar te scheiden.  

Realisatie: in de komende twee jaar past het bestuur de bestuursstructuur 
aan. Dit kan door een wijziging van óf de huidige bestuurstaken óf het  
bestuursmodel.  

Norm: de adviesprocedures worden uitgevoerd; zonder voorliggend advies 
kan het bestuur inzake de betreffende onderwerpen geen besluit nemen. 

Realisatie: het bestuur voert genoemde afspraken uit; de 
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en het directieoverleg voeren 
hun bevoegdheden uit, - gevraagd en ongevraagd.  
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5.1.3  Het bestuur van Marenland informeert zijn omgeving. 

Bij het uitvoeren van zijn taak maakt het bestuur van Marenland gebruik van 
veel documenten en rapportages. Daartoe behoren de documenten uit de 
plancyclus, zoals de begroting, het uitvoeringsplan, de evaluaties, de 
jaarrekening, de kwartaalrapportages en managementinformatie. Ook voor 
nieuwe beleidsonderwerpen worden documenten opgesteld. 
Voor het verstrekken van informatie over de dagelijkse gang van zaken gebruikt 
het bestuur het Marenland Bulletin en de website. 
Het bestuur van Marenland ziet het als zijn taak alle geledingen, - zoals directies, 
Medezeggenschapsraad, leraren en ouders, - regelmatig van passende informatie 
te voorzien. Daarbij informeert het bestuur de maatschappelijke omgeving: 
meervoudige publieke verantwoording. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

Norm: het bestuur informeert geledingen door hen relevante documenten 
te bezorgen. In het kader van de meervoudige publieke verantwoording 
ontvangt onze omgeving een populaire versie van het jaarverslag. 

Realisatie: het bestuur zendt documenten en rapportages aan betrokken 
geledingen. 
Wettelijk verplichte documenten, zoals de begroting en jaarrekening,  
worden ter kennis gebracht van het toezichtorgaan, bestaande uit 
vertegenwoordigers van de gemeenten. 
Ook maatschappelijk partners worden geïnformeerd; zij ontvangen in 
ieder geval de populaire versie van het jaarverslag. 
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6.  Goed werkgever 

  Personeel 
 

6.1  Visie ten aanzien van personeelsbeleid 
De kwaliteit van leraren doet er toe. Ons personeelsbeleid draagt bij aan hun 
permanente ontwikkeling, maar ook aan die van directeuren en overig 
Marenlandpersoneel. Hierdoor wordt de kwaliteit van het onderwijs verhoogd. 
Marenland streeft naar integraal personeelsbeleid. Hierbij gaat het er vooral om 
de ontwikkeling van de school en die van het personeel op elkaar af te stemmen.  
Voor zover aansluitend bij de ontwikkelingsdoelen van Marenland, krijgen 
medewerkers de mogelijkheid zich te ontplooien en hun talenten te ontwikkelen.   
In voorkomende gevallen kan het gaan om meer persoonlijke professionele 
ontwikkelingsdoelen. 
Vanwege het convenant ‘Leerkracht van Nederland’5 zijn Cao-afspraken gemaakt 
over nieuwe lerarenfuncties. Ten gevolge van deze ontwikkelingen zullen de 
gesprekkencyclus, competenties, portfolio’s en persoonlijke ontwikkelingsplannen 
een steeds grotere rol gaan spelen. 
 
Ten aanzien van het personeelsbeleid willen we de volgende doelstellingen 
realiseren: 
 

6.2  Het integraal personeelsbeleid wordt doorlopend  
  ontwikkeld 
Op het gebied van integraal personeelsbeleid heeft Marenland een aantal 
regelingen vastgelegd; nieuwe regelingen worden ontwikkeld. 
Documenten voor personeelsbeleid zijn levende documenten, die regelmatig aan 
de actualiteit moeten worden aangepast. 

  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Zie ook hoofdstuk  9 

Norm: alle documenten voor personeelsbeleid zijn vóór 1 januari 2011 
vastgesteld en, via onze website, digitaal toegankelijk.  

Realisatie: het bestuur zendt beleidsdocumenten voor het personeel naar 
de scholen en zorgt ervoor dat deze documenten op internet kunnen 
worden geraadpleegd.  
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6.2.1  De functiemix wordt ingevoerd 

Het nieuwe begrip ‘functiemix’ impliceert dat op scholen, op verschillende 
niveaus, meerdere leraarsfuncties worden ingevoerd. Voor de meeste scholen 
gaat het om twee niveaus, - in uitzonderlijke gevallen om drie.  
In de CAO is opgenomen dat de functiemix in de periode 2010 - 2014 wordt 
ingevoerd. 
Wij willen een functiemix die daadwerkelijk bijdraagt aan de verbetering van de 
onderwijskwaliteit. Daartoe zullen we een functiebouwwerk invullen vanuit een 
visie op goed onderwijs en een adequate organisatie van het primair proces. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
6.2.2 Marenland is een goede werkgever 
Marenland streeft naar goed werkgeverschap. Wat betekent dat voor de 
medewerkers zo optimaal mogelijke primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden 
worden gecreëerd. 
De normjaartaak en taakbelasting verdienen extra aandacht omdat daardoor 
ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid kunnen worden voorkomen. Het betreft 
hierbij niet slechts oudere medewerkers: - ook nieuw en jong personeel behoeft 
soms speciale begeleiding. 

  
 
 
 
 
 

Norm: de functiemix wordt tussen 2010 en 2014 ingevoerd. 
Alle functies binnen Marenland zijn vóór 1 januari 2011 beschreven en 
vastgelegd in een functiebouwwerk. 
De gesprekkencyclus wordt doorlopend uitgevoerd, evenals het opstellen 
van persoonlijke ontwikkelingsplannen en het bijhouden van een portfolio.  

Realisatie: het bestuur volgt de landelijke richtlijnen voor de stapsgewijze 
invoering (2010 - 2014) van de nieuwe functies.  
Het functiebouwwerk van Marenland wordt beschreven. 
De gesprekkencyclus, persoonlijke ontwikkelingsplannen en portfolio’s 
staan aan de basis van het functiebeleid.  

Norm: vóór 1 januari 2012 wordt voor alle leerkrachten de normjaartaak 
vastgesteld; het taakbelastingbeleid is vóór 1 januari 2014 geformuleerd.  
Het ziekteverzuim moet jaarlijks worden teruggebracht. 

Realisatie: normjaartaak en taakbelasting worden op bestuursniveau 
vastgesteld en door de scholen, samen met de personeelsleden, verder 
uitgewerkt. Het ziekteverzuim wordt nauwkeurig in beeld gebracht. 



Strategisch beleidsplan 2010-2014 
Stichting openbaar onderwijs Marenland 

21 

6.2.3  Iedere school houdt tevredenheidonderzoeken onder het 

  personeel. 
   

Goed personeelsbeleid resulteert in een plezierige en uitdagende werkomgeving 
voor alle medewerkers. Om dat te realiseren, moet, volgens Marenland, 
regelmatig worden onderzocht hoe het personeel de werkomstandigheden 
beoordeelt. Daarom organiseren de scholen tevredenheidenquêtes onder de 
personeelsleden. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

6.2.4  Marenland ontwikkelt beleid voor ‘de krimp’ van het  
  personeel. 

   
De krimp van het leerlingenaantal leidt automatisch tot krimp van het aantal 
personeelsleden. Ook het omzetten van plattelandsscholen in kindvoorzieningen 
vraagt aanpassingen van het personeelsbestand. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

Norm: iedere school houdt minimaal eens per twee jaar een 
tevredenheidonderzoek onder personeelsleden en brengt de uitkomsten 
ervan ter kennis van bestuur en personeel.  

Realisatie: alle scholen van Marenland houden minimaal eens per twee 
jaar een tevredenheidonderzoek onder personeelsleden. De uitkomsten 
van dit onderzoek kunnen per school met de medezeggenschapsraad - of 
door alle scholen met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad -  
worden besproken.   

Norm: eind 2011 is er een (sociaal) plan opgesteld dat de maatregelen 
inzake de krimp van het personeelsbestand in beeld brengt.  

Realisatie: in overleg met de sociale partners wordt een (sociaal) plan 
opgesteld voor de krimp van het aantal personeelsleden.  
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7.  Goed beheer 

  Huisvesting en financiën  
 

7.1  Visie en doelstelling huisvesting 
De schoolgebouwen van Marenland vormen ons visitekaartje, - zeker richting 
ouders die overwegen hun kind bij ons te laten schoolgaan. De inrichting en 
uitstraling van een gebouw en het bijbehorende speelterrein maken deel uit van 
onze kwaliteit. 
Schoolgebouwen moeten zo zijn ingericht dat ze integrale kindvoorzieningen voor 
0 – 13-jarigen vormen. 
 
7.1.1  De schoolgebouwen van Marenland hebben een  
  aantrekkelijke uitstraling 

 
Alle schoolgebouwen zullen worden beoordeeld op imago, uitstraling, 
toegankelijk- en aantrekkelijkheid. Uitkomsten van tevredenheidonderzoeken 
onder ouders, leerkrachten en leerlingen worden in deze beoordeling 
meegenomen. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
7.1.2  Onze schoolgebouwen maken deel uit van een integrale  

  kindvoorziening 
 
In onze grote kernen worden de scholen gehuisvest in gebouwen behorend tot 
een brede school. In brede scholen zijn, naast onze scholen, minimaal een 
peuterspeelzaal, kinderopvang, buitenschoolse opvang en sportvoorzieningen 
aanwezig.     
Wegens de krimp van het leerlingenaantal zullen voor de kleine dorpen eigen 
kindvoorzieningen moeten worden ontwikkeld. In deze voorzieningen zijn, naast 
onze scholen, minimaal kinderopvang of peuterspeelzalen en buitenschoolse 
opvang aanwezig. 

  
 
 
 

Norm: uit de tevredenheidonderzoeken van nieuw ingerichte gebouwen 
blijkt dat het schoolgebouw door zowel ouders en leerkrachten als 
leerlingen voor 60% positief wordt gewaardeerd. 

Realisatie: we stellen jaarlijks een plan op voor onderhoud en verbetering 
van de schoolgebouwen.  Schoolgebouwen moeten bouwkundig geen 
gebreken vertonen. 

Norm: vóór 1 januari 2014 maakt iedere school deel uit van een brede 
school of kindvoorziening, of zijn de plannen hiervoor ontwikkeld. 

Realisatie: bij alle scholen worden overige voorzieningen gerealiseerd in 
brede scholen of, in de kleine dorpen, in een kindvoorziening.  
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7.2  Visie en doelstelling Financiën 
 
Marenland wil een verantwoord financieel beleid voeren. Middelen worden 
optimaal ingezet om de onderwijskwaliteit te verhogen terwijl tezelfdertijd de 
risico’s binnen de organisatie voldoende worden afgedekt. 
 
De komende jaren zal Marenland, nóg meer dan in de afgelopen jaren, te maken 
krijgen met teruglopende inkomsten. Dit vanwege het snel dalende 
leerlingenaantal en de bezuinigingen in de rijksbekostiging. Daarbij leidt de 
vorming van brede scholen en kindvoorzieningen ertoe dat de gebouwgebonden 
middelen grotendeels worden overgeheveld naar de beheersorganisaties, 
waardoor de gebouwkosten van kleine scholen in mindere mate kunnen worden 
gecompenseerd. 
 
De bezuinigingen stellen het bestuur voor financiële keuzes, bijvoorbeeld bij de 
invoering en bekostiging van nieuwe leraarsfuncties. De meerkosten van deze 
functies worden niet langer volledig door het rijk vergoed. 
 
7.2.1  Een transparant systeem van financiële planning en control 

 
Marenland maakt tijdig de jaarlijkse begroting en rekening op en verzorgt 
tussentijdse managementrapportages.  
Jaarlijks zorgt Marenland voor een sluitende begroting. 
 
Gezien de inkomstendaling moet Marenland het meerjarenbeleid doorlopend 
aanpassen.  Ieder  jaar wordt een risicoanalyse van Marenlands financiële 
situatie opgesteld. 
Doel is aan het eind van de beleidsperiode voldoende weerstandsvermogen te 
hebben. 

  
 
 
 
 
  

 

 
Norm: begroting, rekening en perioderapportages zijn jaarlijks volgens de 
planning opgesteld. Ieder jaar wordt een risicoanalyse uitgevoerd. 
Op 31 december 2013 beschikt Marenland, volgens landelijke normen, 
over een voldoende weerstandsvermogen.  

Realisatie: begroting en rekening worden volgens de jaarplanning 
opgemaakt. Tussentijds worden drie perioderapportages opgesteld. Door 
de daling van het leerlingenaantal en de rijksbezuinigingen verminderen 
de inkomsten. Het scholenbestand zal zich sterk wijzigen. Het is 
noodzakelijk minimaal ieder  jaar een risicoanalyse uit te voeren. 
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Bijlagen 
Externe ontwikkelingen 

 

A  De krimp van de bevolking 
 
A1  Achtergrond 
In het grootste gedeelte van Nederland zal de bevolking de komende jaren in 
omvang afnemen. Wij noemen dat ‘de krimp van de bevolking’. 
In de Marenland-regio gaat deze bevolkingskrimp gepaard met vergrijzing en 
ontgroening. Vooral het vertrek van jongeren, - ontgroening, - leidt tot een 
bovengemiddeld snelle afname van het aantal 0 – 12-jarigen: onze leerlingen.  
In de regio Delfzijl is sprake van een extreem grote bevolkingsafname. Voor wat 
betreft ‘de krimp’ is deze regio één van de vier probleemgebieden in Nederland. 
Volgens de prognoses daalt het leerlingenaantal hier, en met name in de 
gemeenten Delfzijl en Loppersum, de komende twintig jaar met ± 50%.  
 
Overzicht van de door de provincie geprognosticeerde procentuele daling: 
 
Ontwikkeling 
0-12 jarigen 

2008 2010 2015 2020 2025 2030 

Appingedam 
 

100% 96% 86% 77% 72% 66% 

Bedum 
 

100% 97% 87% 81% 80 % 80% 

Delfzijl 
 

100% 94% 79% 66% 58% 50% 

Loppersum 
 

100% 94% 79% 66% 58% 50% 

Ten Boer 
 

100% 97% 87% 81% 80 % 80% 
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A2  De gevolgen voor het leerlingenaantal 

Als we de door de provincie opgestelde  percentages doorrekenen naar ons 
leerlingenaantal, geeft dat het volgende beeld: 
 
Aantal 
Leerlingen 

2008 2010 2015 2020 2025 2030 

Appingedam 
 

562 540 483 433 405 371 

Bedum 
 

395 383 344 320 316 316 

Delfzijl 
 

1486 1397 1174 981 862 743 

Loppersum 
 

531 499 419 350 308 266 

Ten Boer 
 

346 336 301 280 278 278 

Totaal 
 

3320 3155 2721 2364 2169 1974 

 
Een toekomstig leerlingenaantal van ongeveer 2000 zou betekenen dat 
Marenland krimpt tot de grens van een gezonde onderwijsorganisatie. 
Veel scholen zullen beduidend minder leerlingen hebben, een aantal zal 
ophouden te bestaan. Welke dorpen door de krimp het hardst worden getroffen, 
laat zich echter moeilijk voorspellen.  
 
A3  De kans 

Marenland beschouwt de krimp van de bevolking als een kans het onderwijs in 
onze regio opnieuw vorm te geven. We zien mogelijkheden de kwaliteit van ons 
onderwijs te verbeteren, te kleine scholen te sluiten, samen te gaan met de 
andere schoolbesturen, scholen te integreren met peuterspeelzalen en 
kinderopvang, en plattelandsscholen iets extra’s mee te geven, passend bij hun 
omgeving. 
 
A4  Onze aanpak 

Werkend aan een nieuwe invulling van voorzieningen in onze regio kiezen we 
voor één leidend thema: kwaliteit. ‘Kwaliteit’ in meerdere opzichten. Kwaliteit 
van het onderwijs, het personeel, van de gebouwen en overige voorzieningen.  
We stellen een raamwerk op met kwaliteitsindicaties voor twee schooltypes: de 
stadse school en de dorpsschool. Stadse scholen zijn meestal brede scholen 
gevestigd in Appingedam, Bedum, Delfzijl en Ten Boer, dorpsscholen in de 
overige kernen. 
Dorpsscholen zijn kindvoorzieningen voor één of meerdere dorpen. 
We streven ernaar brede scholen of kindvoorzieningen te realiseren die een 
passende grootte hebben om voldoende kwaliteit te waarborgen. 
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Voorbeeld van kwaliteitsindicaties: 
Een stadse school heeft: 
• Minstens acht leerlingengroepen 
• Een fulltime directeur 
• Goed georganiseerde leerlingenzorg met minstens 0,5 fte interne begeleider 
• Middenmanagement (b.v. onderbouw, bovenbouw, bewegen, ICT, cultuur) 
• Samenwerking binnen een brede school-concept 
• Peuterspeelzaal en kinderopvang in het gebouw 
• Dagarrangementen en buitenschoolse opvang  
• Verbindingen met zorginstellingen (b.v. centra voor jeugd en gezin) 
• Een sterk eigen profiel (b.v. techniek, muziek, erfgoed of sport) 
 
Een dorpsschool heeft: 
• Het profiel van een nieuwe kindvoorziening 
• Een gezonde grootte 
• Een directeur voor minimaal 0,5 fte 
• Goed georganiseerde leerlingenzorg met een interne begeleider 
• Samenhang met andere dorpsvoorzieningen (dorpshuis, zorgcentrum)  
• Peuterspeelzaal of kinderopvang en buitenschoolse opvang in het gebouw 
• Contacten met zorginstellingen  
• Een sterk eigen profiel (b.v. natuur, techniek of sport) 
• Een stevige band met (activiteiten in) de dorpen. 
 
 
We denken dat er binnen Marenland alleen in uitzonderingssituaties ruimte 
bestaat voor een kleine school. Deze school zou zich moeten onderscheiden door 
een bijzonder concept, waaraan juist kleinschaligheid een bijdrage levert. Een 
mogelijkheid is een voorziening in het kader van passend onderwijs. 
 
Wanneer we de vestigingsplaatsen voor kindvoorzieningen en brede scholen 
hebben vastgesteld, vormt het voorgaande ons uitgangspunt. Samen met andere 
partijen zullen we ons dan bezighouden met het regelen van de voorwaarden.  
Belangrijk daarbij is de totstandkoming van samenwerking tussen de scholen, 
peuterspeelzalen, kinderopvang en buitenschoolse opvang. In 2010 moet aan de 
voorbereiding op een dergelijke samenwerking worden begonnen.  
In de regio Noord Groningen is inmiddels een pilot gestart, waaraan wordt 
deelgenomen door de grote schoolbesturen voor openbaar en christelijk 
onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzalen. 
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A.5  Overleg 

 
Om onze kindvoorzieningen op het Noord Groninger platteland te realiseren, 
voeren we overleg met: 
 
• schoolteams, medezeggenschapsraden en ouders 
 

• gemeenten,  provincie en ministerie 
 
• andere (school)besturen in Noord Groningen 
 
• besturen van peuterspeelzalen en kinderopvang 
 
• landelijke besturen en vakorganisaties 
 
 
A.6  Tijdpad 
 
Het volgende tijdpad staat ons voor ogen: 
 
• Vóór 1 januari 2011 hebben we afspraken gemaakt voor de (bestuurlijke) 
samenwerking in Noord Groningen. 

 
• Vanaf 1 januari 2011 gaan we daadwerkelijk nieuwe kindvoorzieningen 
realiseren 

 
• Vóór 1 januari 2012 is in grote lijnen de toekomst van iedere school bepaald. 
 
• Vóór 1 januari 2014 heeft iedere school zekerheid over zijn toekomst. 
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B  Convenant leerkracht van Nederland 
 
Onderwijs valt of staat met (voldoende aanwas van) goed onderwijspersoneel 
dat in deze sector wil blijven werken. Nochtans staat het onderwijs kwalitatief en 
kwantitatief onder druk. Het convenant Leerkracht van Nederland heeft tot doel 
meer mensen een onderwijsloopbaan te laten kiezen en leraren voor het 
onderwijs te behouden.  
Het convenant is op 1 juli 2008 ondertekend door het ministerie van OCW en de 
sociale partners binnen het primair onderwijs.  
De in het convenant genoemde maatregelen zijn inmiddels opgenomen in de 
nieuwe CAO voor het primair onderwijs.  
De uitvoering van het convenant zal de komende jaren binnen het onderwijs een 
grote rol spelen.  
 
B1  Doel  

 
De afspraken zijn gericht op: 
 
1. Een sterkere positie van de leraar: meer professionele ruimte en interne 
zeggenschap in de school.  
De uitwerking hiervan zal plaatsvinden in de vorm van een professioneel statuut.  
 
2. Een betere beloning: meer loopbaanmogelijkheden (functiemix), kortere 
salarislijnen, opleiding als beloningscriterium.  
 
3. Optimale inzetbaarheid: leeftijdsfasebewust personeelsbeleid, vermindering 
werkdruk/-belasting.  
 
4. Scholingsfonds: iedere leraar krijgt de mogelijkheid zich via dit fonds naar een 
hoger kwalificatieniveau te scholen.  
 
5. Meer diversiteit: meer vrouwen in managementfuncties; dit in aansluiting op 
de afspraken in het Convenant Professionalisering.  
 
6. Kwaliteitsagenda lerarenopleidingen: voorwaarde voor goede leraren is: sterke 
lerarenopleidingen.  
 
7. Stichting van het onderwijs: een platform van werkgevers en werknemers uit 
alle onderwijssectoren. 
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B2  Maatregelen 

 
In de CAO 2009 zijn de meeste voorstellen al uitgewerkt. 
 
• Met ingang van 2008 bestaat er een landelijk scholingsfonds voor 
leerkrachten. Iedere leraar mag eenmaal in zijn/haar carrière een ministeriele 
vergoeding voor scholing aanvragen. 

 
• Met ingang van 1 januari 2009 ontvangen schooldirecteuren € 275,-- toelage 
per maand. 

 
• Een verkorting van de salarisschalen voor leraren. In januari 2009, ‘10 en ‘11 
worden hun salarissen extra periodiek verhoogd. 

 
• De laagste salarisschaal voor adjunct-directeuren wordt geschrapt. Zij worden 
met ingang van januari 2010 in een hogere salarisschaal geplaatst. 

 
• Met ingang van 1 januari 2009 ontvangen leerkrachten die langer dan twee 
jaar hun maximumsalaris ontvingen een toelage € 61,-- per maand. 

 
• Een beter loopbaanperspectief voor leraren. Met ingang van 1 augustus 2010 
wordt, tot en met 31 juli 2014, stapsgewijs 40% van de leraarfuncties in een 
hogere functie- en salarisschaal geplaatst. Deze ‘functiemix’ vereist een 
zorgvuldige invoering. 

 
• Middels een hogere vergoeding worden bijna alle maatregelen door het rijk 
financieel gecompenseerd. Voor de functiemix dient een bestuur 25% van de 
extra kosten uit bestaande middelen betalen. 

 
 
B3   Activiteiten Marenland 
 
• In de afgelopen jaren heeft Marenland met de gesprekkencyclus, persoonlijke 
ontwikkelingplannen en het portfolio voor de persoonlijke ontwikkeling een 
basis gelegd. Scholen beëindigen hun eerste cyclus in 2010, - daarna behoren 
activiteiten voornoemd tot de vaste gang van zaken.  

 
• Marenland volgt de CAO en voert alle voorstellen in. Ook met betrekking tot 
de functiemix zal zoveel mogelijk de landelijke invoeringsprocedure worden 
gevolgd. 
 

• Marenland zal de functiemix invoeren door het creëren van nieuwe 
leraarsfuncties. Dit gaat in 2010 samen met het opstellen en beschrijven van 
een functiebouwwerk.    
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C  Passend Onderwijs 
 
C1  Achtergrond 

Inzake de opvang van zorgleerlingen wordt in 2011 een wetswijziging ingevoerd: 
‘Passend Onderwijs’. Uitgangspunt hiervan is de verantwoordelijkheid van 
schoolbesturen om voor elke leerling een passend onderwijszorgaanbod te 
ontwikkelen. Als een bestuur dit aanbod niet (volledig) kan verzorgen, dient het 
samenwerking te zoeken met besturen van scholen die dit wel kunnen. 
Dit heeft de volgende consequenties: 
• Schoolbesturen moeten ieder kind met een extra zorgbehoefte passend 
onderwijs kunnen bieden. Om dit te realiseren, gaan de besturen regionaal 
samenwerken. 

• Ouders van kinderen met een (leer)handicap hoeven niet langer van school 
naar school om een plek voor hun kind te vinden. 

• De gezamenlijke schoolbesturen hebben de verantwoordelijkheid een 
zorgarrangement aan te bieden. 

• De kwaliteit van het onderwijs aan zorgleerlingen moet omhoog. 
• Door vermindering van het aantal regels ontstaat ruimte voor maatwerk in de 
regio. 

• De middelen voor zorgleerlingen, - nu nog verspreid, - gaan als budget naar 
de schoolbesturen voor Primair en Voortgezet Onderwijs. 

• De samenwerkingsverbanden Weer Samen Naar School en de bijbehorende 
speciale basisscholen gaan in principe op in een samenwerkingsverband voor 
passend onderwijs. 

 
C2  Doelstellingen 
De doelstellingen voor passend onderwijs zijn door het ministerie ambitieus 
geformuleerd: 
• Toegang tot kwalitatief onderwijs 
• Handelingsgerichte diagnostiek 
• Landelijk dekkende structuur regionale netwerken 
• Horizontale en verticale verantwoording 
• Netwerk vormen van individuele ouderondersteuning en collectieve 
belangenbehartiging 

• Structuur wordt gekenmerkt door eenvoud, snelheid van handelen, flexibiliteit 
en in ieder geval één loket.  
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C3  Het netwerk waarvan Marenland deel uitmaakt 
In 2009 is binnen de Marenland-regio een netwerk voor primair, speciaal en 
voortgezet onderwijs ontstaan. Het overspant de gemeenten Delfzijl, 
Appingedam, Loppersum, Slochteren en Ten Boer. Vandaar de voorlopige naam 
DALST. 
Dit is ook de regio van de samenwerkingsverbanden Primair Onderwijs van Weer 
Samen Naar School. 
De twee scholen in de gemeente Bedum maken deel uit van een netwerk rond de 
stad Groningen.  
Alle schoolbesturen uit verschillende denominaties werken in de regio DALST 
samen aan de vormgeving van het passend onderwijs. 
Voorlopig worden twee wegen bewandeld: 
 
• Het verbeteren van de kwaliteit van de zorgstructuur op de individuele 
scholen. 

• Het realiseren van een zorgcentrum met daarin: 
• een ‘speciale’ school 
• tijdelijke en crisisopvang 
• ambulante begeleiding 
• een informatiepunt voor de andere reguliere scholen. 

 
 
C4  De activiteiten van Marenland 

 
• Verbetering van de kwaliteit van de zorg op de scholen. 
 

• Bovenschoolse coördinatie van de zorg op scholen. 
 

• Deelname aan de activiteiten om een zorgcentrum in Appingedam vorm te 
geven. 
 

• Overleg met de speciale basisschool De Delta en de beide 
samenwerkingsverbanden rond deze school. 
 

• Overleg met het Voortgezet Onderwijs en het Speciaal Onderwijs in de regio. 
 

• Het mede vormgeven van een structuur voor Passend Onderwijs in de 
provincie Groningen. 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 


