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In dit strategisch beleidsplan van Stichting Ede voor Islamitisch Onderwijs en Opvoeding (SEIOO) 

voor 2015-2019 wordt het strategisch beleid voor de komende jaren vastgelegd. Het strategische 

beleid dat in dit plan beschreven wordt, moet als leidraad fungeren voor besluitvorming m.b.t. 

personeelsbeleid, investeringen en onderwijsuitgaven. Dit plan beschrijft hoe het bestuur de 

komende jaren zal opereren.

Het bestuur van de SEIOO legt dit plan ter goedkeuring voor aan de Medezeggenschapsraad (MR). 

Daarna wordt het beleidsplan ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht. Op deze wijze 

oefenen personeel en ouders invloed uit op de definitieve beleidsvisie van de SEIOO voor de peri-

ode 2015-2019.

Elk kind dat bij ons op school zit, zal over één of meerdere jaren onze school verlaten. Om onze 

leerlingen voor te bereiden op de toekomst is het van belang een idee te hebben over die toekomst. 

Hoe ziet die eruit? 

Welke kennis en kunde hebben onze leerlingen nodig over acht jaar? Welk beeld hebben wij nu over 

dan en hoe kunnen wij ons huidig onderwijsaanbod daarnaar inrichten? Kunnen we überhaupt wel 

zover vooruitkijken?

Graag zouden wij de kinderen hetgeen willen aanbieden wat hen stimuleert in hun groei en 

ontwikkeling en hen plezier geeft in het leren en leven.

De les uit het recente verleden en heden is dat we in een samenleving leven waarin veranderingen 

elkaar snel opvolgen. Maatschappelijke eisen veranderen voortdurend. Het vermogen om antwoor-

den te geven op deze veranderingen en ermee te weten om te gaan is zowel voor onze leerlingen als 

onze medewerkers van groot belang om voorbereid te zijn op die toekomst.

Het onderwijs en de zorg die SEIOO aanbiedt dient toekomstgericht te zijn, deels trendsettend, 

maar zeker in afdoende mate ook trendvolgend.

Om in te spelen op de wensen van ouders en behoeften van leerlingen is het nodig de wensen 

en verwachtingen te monitoren en in overleg te bespreken wat nodig en haalbaar is. 

Betrokkenheid en verbinding met ouders, leerlingen en medewerkers om samen de onderwijsvorm 

te geven, dat noodzakelijk is en voorziet in de behoefte om voorbereid te zijn op de toekomst, zijn 

hierbij kernbegrippen.

Uitgangspunt is dat wij kinderen hun drijfveren willen laten ontdekken, ruimte willen geven om 

hun talent te ontwikkelen en hun competenties die passend zijn willen versterken. Dit geeft 

plezier in het leren en groter worden schenkt zelfvertrouwen.

Voor de spreiding en de instandhouding van onze scholen hebben we het vertrouwen van de ou-

ders van onze kinderen nodig. Demografische ontwikkelingen (niet westerse komaf) voorspellen 

een groei van de leerlingen en daarmee een groei van het leerlingenaantal. We willen vormgeven 

aan kwalitatief goede scholen, scholen in de nabijheid van ouders en kinderen en scholen die ook 

bijdragen aan de (educatieve) verzorgingsstructuur in de stad, dorp of regio.

Wij zijn ervan overtuigd dat dit plan een leidraad en inspiratiebron is voor ons handelen de komen-

de jaren. Hierbij blijft de kwaliteit van ons onderwijs en de organisatie voorop staan en werken we 

met z’n allen aan de optimale toekomst van ieder kind, dat aan ons is toevertrouwd ( Al Amana).

Namens het bestuur van Stichting SEIOO.

Karim Salihi  Akil Ben Messaoud

INLEIDING
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De stichting SEIOO tracht haar missie, ambitie en visie te realiseren binnen de volgende kaders:

Onze uitgangspunten 2015-2019
• Wij handelen vanuit een islamitisch denk- en werkkader;

• Wij gaan ervan uit dat onderwijs en opvoeding onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.

•  Op onze school zijn de Islamitische identiteit en het concept De Vreedzame School de referentie-

kaders om hier invulling aan te geven;

• Wij gaan ervan uit dat kinderen een natuurlijke aanleg (Fitra) hebben om te leren. De verschil-

lende ontwikkelingsstadia worden benut om het kind adequaat te begeleiden;

• Wij gaan ervan uit dat de we alleen onze doelen kunnen behalen als het systeem als geheel in 

beweging is. In dit kader levert eenieder binnen de organisatie, vanuit zijn/haar eigen rol, 

een actieve en passende bijdrage aan de ontwikkeling van de school in het algemeen en in het 

bijzonder aan die van de kinderen;

• Wij gaan ervan uit dat we alleen onze doelen kunnen behalen als we van en met elkaar leren. 

Samen leren en samenwerken zijn daarom belangrijke aspecten binnen onze school. Dit beperkt 

zich niet alleen tot alle geledingen binnen de organisatie, maar geldt ook voor partijen daarbuiten 

(wijkniveau, lokaal niveau, landelijk niveau). 

De beleidsagenda voor de komende planperiode 2015-2019:
-- Onderwijskwaliteit: we dragen zorg voor borging van kwaliteit en innovatie, in de basisvaardig-

heden rekenen en taal, maar ook in cultuureducatie en burgerschapsvorming; we stimuleren 

medewerkers om structureel en in gezamenlijkheid onderwijs te verbeteren, op basis van 

kennisontwikkeling en het onderzoeken van de eigen praktijk en de resultaten; we gaan voor excel-

lent onderwijs. 

-- Sociaal-emotionele ontwikkeling: we geven planmatige en structurele aandacht aan het sociaal- 

en emotioneel leren van kinderen in het lesprogramma; we stellen doelen, volgen de leerling en 

treden bij voorkeur preventief en op maat op.

-- Onderwijsinnovatie: de onderwijskundige toepassingen van ICT en de praktische infrastructuur 

daarvoor krijgen volop aandacht; we dagen medewerkers uit zich kennis en vaardigheden op dit 

gebied eigen te maken en tot vernieuwing te komen; we geven leerlingen de mogelijkheid om te 

werken met moderne toepassingen en programma’s; we maken middelen vrij om investeringen in 

scholing mogelijk te maken. 

-- Onderwijsondersteuning: we streven naar Passend Onderwijs voor alle leerlingen, toegesneden 

op onderwijs- of ondersteuningsbehoefte, zoveel als verantwoord mogelijk is thuisnabij en op 

maat; dat vraagt om leraren en onderwijsondersteunende medewerkers die dat kunnen en om 

begeleiders die de gevraagde en benodigde ondersteuning kunnen bieden. 

-- Ouderbetrokkenheid: een herijking van het nu bestaande ouderbeleid is op zijn plaats, we zullen 

tot gerichter aandacht en effectievere methodieken van ouderbetrokkenheid en oudereducatie 

moeten komen. Één van de activiteiten die we volgend jaar gaan inzetten is de opvoedcursus. 

-- Onderwijskundig leiderschap en een professionele houding: directie en onderwijsgevenden 

maken zich actuele kennis en vaardigheden eigen en onderzoeken de noodzaak en wenselijkheid 

van opbrengstgericht werken, onderwijskundige kwaliteitsimpulsen en innovatie; we hechten 

waarde aan verdiepende studie, ook academisch, voor leraren en schoolleiders.

-- Begeleiding starters: jonge onderwijsgevenden en andere starters verdienen veel aandacht en 

ondersteuning; daarvoor wordt een taak in de organisatie ingericht. 

--Samenwerking en dienstverlening in de scholen: samenwerking met organisaties in de wijk en de 

gemeente is gericht op een beter en afgestemd aanbod aan zorg, opvang en ontspanning.

--Huisvesting: we geven nieuwe impulsen aan de flexibiliteit en kwaliteit van schoolgebouwen, qua 

voorzieningen, qua klimaat en qua toerusting voor het onderwijs 

-- Communicatie: we geven vorm aan duidelijke, doelgerichte en klantvriendelijke communicatie; 

we willen ervoor zorgen dat ouders ons kunnen vinden, zien waar we voor staan en een goed en 

passend antwoord krijgen op vragen; we bepalen ook onze grenzen in communicatie en bejegening 

van de omgeving wanneer die onvriendelijk of bedreigend is. 
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De missie, visie, kernwaarden en kernkwaliteiten kunnen beschouwd worden als het fundament 

voor ons handelen en ons denken over de strategie. Niet voor niets verdienen die een plaats in dit 

strategisch beleidsplan. Want ook voor de komende strategische periode verwoorden we hiermee 

waarom we bestaan (missie), waarheen we gaan (visie), waar we voor staan (kernwaarden) en 

waarin we uitblinken (kernkwaliteiten).

Onze focus: vijf strategische thema’s
Na een uitgebreide analyse en diepgaande discussies met tal van betrokkenen hebben we voor de 

komende vier jaar vijf strategische thema’s gekozen. Thema’s die uiteenlopen, maar allen in dienst 

staan van onze centrale ambitie: Goed Onderwijs voor onze leerlingen.

Thema 1: Goed Onderwijs
Goed onderwijs is meteen het eerste thema in dit plan. Het heeft alles te maken met de essentie, 

de reden van ons bestaan. SEIOO denkt en werkt van binnen naar buiten. Het kind staat centraal 

en Goed Onderwijs voor onze kinderen is ons belangrijkste doel. Alle keuzes die we maken, moeten 

daaraan bijdragen.

Hoge verwachtingen van kinderen zijn immers de belangrijkste factor voor goede onderwijs-

resultaten. Daarom is dat het uitgangspunt voor ons handelen. Niet in de laatste plaats voor het 

handelen van leerkrachten. Die allen enthousiaste, taakvolwassen professionals zijn, die goed in 

beeld hebben hoe hun eigen kunnen zich verhoudt tot de cognitieve, sociaal-emotionele, creatieve, 

fysieke en praktische prestaties en vaardigheden van hun leerlingen. Dat bewustzijn nemen zij 

mee in hun werk voor de klas.

Passend onderwijs

Alle leerlingen krijgen een passend onderwijsprogramma. Leraren houden rekening met kennis-

niveau, leerstofachterstanden en gedragsaspecten. Zij gaan flexibel om met de grootte en samen-

stelling van groepen of klassen en beschikken over de benodigde pedagogische en didactische 

kennis en vaardigheden.

Niet elke school hoeft alle leerlingen op te vangen. Scholen kunnen zich specialiseren in een 

bepaald onderwijsarrangement, ondersteund door speciaal (basis)onderwijs, jeugdzorg en welzijn. 

Afspraken hierover worden gemaakt in regionale samenwerkingsverbanden van regulier en 

speciaal onderwijs. Binnen eigen mogelijkheden streeft elke school naar de beste kwaliteit van 

begeleiding, in breedte en diepte. SEIOO maakt hiervoor de nodige middelen vrij in de vorm van 

kennis en deskundigheid.

Kwaliteitszorg

In de afgelopen jaren heeft de overheid de verantwoordelijkheid voor kwaliteit steeds meer bij de 

schoolbesturen neergelegd. Besturen hebben meer vrijheid gekregen om beleid te ontwikkelen en 

middelen te besteden. Tegelijkertijd moeten ze zich gedetailleerder verantwoorden over de kwa-

liteit van hun scholen. Zicht en stevige grip op de kwaliteitsbepalende factoren is dus uitermate 

belangrijk. Het begrip kwaliteit heeft overigens niet alleen betrekking op het onderwijsproces, 

maar ook op bijvoorbeeld de personele inzet, de huisvesting en de interne systemen en procedures. 

De stichting heeft in de afgelopen beleidsperiode de keuze gemaakt voor een zeer veelomvattend 

leerlingvolg- en schooladministratiesysteem: Parnassys en Citovolgsysteem. Met behulp van een 

bovenschoolse module kan het bestuur de resultaten van al zijn scholen volgen. Ook is een 

gezamenlijke keuze gemaakt voor een intern kwaliteitssysteem: Werken met Kwaliteitskaarten 

Primair Onderwijs (WMKPO). Er zijn afspraken gemaakt over de (jaarlijkse) inzet ervan én over 

de inzet van het systeem ten behoeve van de ontwikkeling van het schoolplan 2015-2019. 

Bij dit kwaliteitssysteem wordt ook een bovenschoolse module gehanteerd. Om de kwaliteit 

van de scholen goed in beeld te krijgen, worden door de directie jaarlijks managementgesprekken 

gevoerd. Daarin staat kwaliteit in de volle breedte centraal. Uitvoerig wordt stilgestaan bij de 

verbeterpunten van het schoolplan. De PDCA-cyclus is het basismodel van dit verbeteringsproces.

HET FUNDAMENT: MISSIE, VISIE, KERNWAARDEN EN KERNKWALITEITEN

BREDE
VORMING

5. OUDERS 
ALS PARTNER

2. HRM

ICT

3. ONDERWIJS
ONTWIKKELING

ALS PARTNER

FOCUS, VERBINDEN & BORGEN

KIND

PROFESSIONAL

ORGANISATIE

1. GOED
ONDERWIJS

4. 
ORGANISATIE
    ONTWIKKELING
                &
                      SAMENWERKING
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Thema 2: Human Resource Management (HRM)
Een goed HRM, hoe realiseren we dat? Onderwijs is mensenwerk. Daarom hebben we in de eerste 

plaats goede mensen, goede professionals 

nodig, die zich iedere dag met passie inzetten voor de ontwikkeling van onze leerlingen. 

Om die reden is hoe we omgaan met onze medewerkers, ons personeelsbeleid, Human Resource 

Management, het tweede belangrijke strategische thema voor de komende periode.

De komende jaren zetten we stevig in op HRM. SEIOO zorgt ervoor dat de beleidsstukken, proce-

dures, instrumenten en processen op het gebied van HRM op orde zijn, maar dat is uiteraard niet 

toereikend om onze ambities op dit gebied te realiseren. Medewerkers en leidinggevenden vervul-

len daarin allemaal een wezenlijke rol.

Dat begint met het nemen van verantwoordelijkheid voor onze eigen ontwikkeling. We weten alle-

maal waar we staan en welke ontwikkeling we willen of moeten doormaken. Of we nu medewerker 

zijn of leidinggevende, we willen allemaal leren en nemen daar de tijd en ruimte voor. Dat betekent 

ook dat we regelmatig reflecteren op ons eigen handelen en de effectiviteit daarvan. We vragen en 

geven feedback en durven ook om hulp te vragen.

SEIOO  creëert daarvoor uitgebreide mogelijkheden. We bieden alle medewerkers een stimulerende 

en uitdagende leeromgeving die volop ruimte biedt voor professionele ontwikkeling. Een goede sa-

menwerkingscultuur en leren van en met elkaar staan daarin centraal. Daarbij gaat het niet alleen 

om het verbinden van kennis en kunde binnen scholen, maar ook op kennisdeling tussen scholen 

wordt gestuurd. Successen worden gedeeld en gevierd; dat komt de samenwerking en het werkple-

zier ten goede.

Schoolleiding vervult een bijzondere rol op het gebied van HRM. De leden van de schoolleiding

 maken het nut en de noodzaak van professionalisering zichtbaar, stellen prioriteiten op basis van 

de school- en organisatie ambities en weten ook hoe de financiële middelen zo efficiënt en effectief 

mogelijk kunnen worden benut. Ze stimuleren kennisdeling en mobiliteit. Goede communicatieve 

vaardigheden zijn 

onmisbaar. Ze hebben een sterk inlevingsvermogen, bieden hun medewerkers vertrouwen en een 

luisterend oor en weten medewerkers in hun kracht te zetten.

Thema 3: Onderwijsontwikkeling: brede vorming en ICT
SEIOO staat niet stil. Ons onderwijs is continu in ontwikkeling. Bij het thema onderwijs-

ontwikkeling hebben we twee speerpunten gekozen. Ten eerste de brede vorming van onze 

leerlingen. Wij brengen hen niet alleen kennis bij over rekenen en taal, maar dragen ook bij aan hun 

ontwikkeling op gebieden als cultuur en sport. We streven er immers naar om kinderen in acht jaar 

op te leiden tot volwaardige, zelfbewuste, breed ontwikkelde individuen. 

Een tweede speerpunt in het kader van onderwijsontwikkeling heeft betrekking op ICT. We willen 

ICT een steeds belangrijkere rol laten spelen in het onderwijs. Niet als doel, maar als middel om 

Goed Onderwijs te verzorgen.

Alle leerkrachten van SEIOO zijn in 2019 in staat met hun didactisch handelen bij te dragen aan 

het probleemoplossend vermogen van leerlingen. Het gebruik van ICT is daar een onlosmakelijk 

onderdeel van.

21st Century Skills

Wat moeten kinderen leren om optimaal voorbereid te zijn op de samenleving in de 21ste eeuw? 

Behalve taal, rekenen en de kernvakken zijn dat competenties als samenwerken en creativiteit. 

Ook een betrokken, ondernemende en nieuwsgierige houding is van belang. 

Zelfverantwoordelijk leren

Het streven is om het kind mede-eigenaar te laten zijn van zijn eigen leerproces. Dit betekent dat 

leerlingen in de loop van hun schoolcarrière (vanaf groep 6) leren om binnen de taakopdrachten 

zelf een keuze te maken op welke manier en op welk moment met de verschillende 

onderdelen aan de de slag te gaan. Het kind verwerft hierbij de vaardigheden om zijn leerproces 

zelf te plannen en te organiseren, het leert doelgericht en taakgericht te werken en leert gebruik te 

maken van de voor hem meest efficiënte leerstrategieën.

De belangrijke competenties van de 21ste eeuw vind je in onderstaande figuur.

ONDERWIJS
IN DE

21STE EEUW

Samenwerken

Sociale
en culturele
vaardigheden

Communicatie

Kritisch
       denken

Creativiteit

ICT-
geletterheid

Probleem-
  oplossend
     vermogen
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Thema 4: Organisatieontwikkeling
Maar hoe realiseren we dat doel? Onderwijs is mensenwerk. Dus hebben we in de eerste plaats

Ook onze organisatie blijft in ontwikkeling. Dat is nodig om (o.a. vanwege de leerlingengroei) Goed 

Onderwijs te kunnen blijven verzorgen. 

De ambitie om een IKC school te worden voor leerlingen van 0-12 jaar vergt bijzondere aandacht 

en inspanning inzake het leerplan voor de jongste kinderen (VVE), alsook wat betreft eventuele 

aanpassingen van een aantal bestaande schoolgebouwen. Samenwerking met andere partners 

(onder andere vanwege aparte regelgeving en bekostigingsvoorwaarden) zal van belang zijn. 

We gaan samenwerken met peuterspeelzalen en organisaties voor voor-, na- en tussenschoolse 

opvang om een doorgaande leerlijn en een goede prijskwaliteitverhouding te kunnen bieden.

Consolidatie en groei

De SEIO organisatie telt vanaf augustus 2015 twee scholen. In de komende vijf jaar zullen er twee 

nieuwe scholen ( Ede en Veenendaal) worden gesticht door SEIOO.

De demografische verkenning die door de projectgroep is uitgevoerd laat zien dat er potentiële 

kansen liggen voor toename van het aantal leerlingen dat SEIOO scholen bezoekt. Van de ouders 

van de kinderen met een islamitische achtergrond kiest gemiddeld maar 20% voor een van de 

SEIOO scholen. Landelijk ligt dit percentage iets lager terwijl uit onderzoeken een belangstelling 

van 25% tot 35% naar voren komt. Elk van de SEIOO scholen zal actief aan het werk moeten gaan, 

samen met de reeds aanwezige ouders, zodat in het voedingsgebied van de school dat percentage 

de komende vijf jaar toeneemt tot minimaal 35%. De verwachting is dat de grotere aandacht voor 

de jongste kinderen (0-4 jaar), empowerment van onze ouders, het invulling geven aan de brede 

islamitische identiteit in combinatie met de sterk verbeterende kwaliteit van het aanbod zullen 

bijdragen aan de groei van de leerlingaantallen in de SEIOO scholen.

“Onze scholen moeten aantrekkelijker worden gemaakt voor potentiele ouders”.

Onderwijslogistiek en klassenmanagement

Het onderwijs op onze scholen is flexibel en efficiënt georganiseerd zodat het maximaal bij-

draagt aan een goede onderwijskwaliteit, een gezonde bedrijfsvoering en vermindering van de 

werkdruk(beleving).

Wat is hiervoor nodig?

Allereerst houden we de huidige werkwijzen kritisch tegen het licht: doen we de goede dingen 

en doen we de dingen goed? Doen we bijvoorbeeld geen zaken dubbel? Voeren we geen administra-

tieve handelingen uit die geen toegevoegde waarde hebben? Weten we ICT-oplossingen slim toe 

te passen?

Ook gaan we onderzoeken met welke (nieuwe) organisatievormen en/of onderwijsconcepten we de 

organisatie efficiëntie kunnen verbeteren. Deze nieuwe organisatievormen of onderwijsconcepten 

proberen we uit op onze scholen. Van de teams op deze scholen vraagt dit om flexibiliteit, enthou-

siasme, creativiteit en doorzettingsvermogen. 

Uiteraard dient werkplezier hierbij centraal te staan. Een goede samenwerking tussen de directies 

en de teams van onze scholen is essentieel om deze experimenten te laten slagen. Er dient een 

duidelijke afstemming plaats te vinden van verantwoordelijkheden en verwachtingen.

Organisatorische eenheid

SEIOO scholen werken samen in organisatorische eenheden waarin mensen, middelen, kennis en 

expertise onderling worden gedeeld en uitgewisseld. Dat is een intensieve samenwerking. 

Men leert van en met elkaar. Een eenduidige visie op Goed Onderwijs ligt hieraan ten grondslag. 

Dit thema behoort tot het verdiepingsniveau omdat we per situatie onderzoeken of samenwerking 

binnen een organisatorische eenheid mogelijk en wenselijk is.

Wat is hiervoor nodig?

De ontwikkeling van organisatorische eenheden is een groeimodel. We zoeken binnen onze organi-

satie naar mogelijke combinaties van scholen en naar de meest effectieve en efficiënte organisatie. 

Bij elke stap bekijken we opnieuw of die bijdraagt aan de uiteindelijke doelstellingen: 

Goed onderwijs en een gezonde bedrijfsvoering.
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Thema 5. Ouders als partner
Maar hoe realiseren we dat doel? Onderwijs is mensenwerk. Dus hebben we in de eerste plaats

Ten slotte blijft de ouder als partner een belangrijk thema voor ons. Wij zijn ervan overtuigd dat 

een goede samenwerking tussen de scholen en de ouders een zeer belangrijke bijdrage levert aan 

de ontwikkeling van onze kinderen. Goed partnerschap met ouders komt de ontwikkeling van 

onze leerlingen ten goede. Het leidt tot meer wederzijds begrip en meer inzicht in de ontwikkeling 

van het kind. Ouders hebben minder klachten en er doen zich minder escalaties voor in de relatie 

tussen ouders en school. Ouders zijn betrokken bij de school, dat blijkt bijvoorbeeld uit tevreden-

heidsonderzoeken en hoge opkomstpercentages bij bijeenkomsten die de school organiseert.

Het zijn allemaal redenen waarom SEIOO wil investeren in het partnerschap met ouders. 

Wij – en niet in de laatste plaats onze leerkrachten – zijn ons bewust van het belang van een goede 

relatie met ouders. Ouders moeten weten wat zij van de school mogen verwachten en andersom. 

Een gelijkwaardige dialoog – vanuit respect voor elkaars expertise – is middel en doel voor goed 

partnerschap.

TRAJECT DAT SCHOOL EN 
OUDERS SAMEN LOPEN

Gezamenlijk belang centraal
Gericht op doelen van partnerschap

bron: KPC Groep, Cees de Wit

Voortraject:
Info vooraf, kennismaking,

intake, inschrijvingen

Hoofdtraject:
Introductie van ouders,
kwaliteitszorg, vormen

van wederzijds meeleven, 
meehelpen en meedenken, 

meebeslissen

Natraject:
Overgang en exitgesprek
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Om de hiervoor geschetste gewenste situatie te bereiken zullen de SEIOO scholen in de periode 

2015 – 2020 een aantal doelstellingen nastreven. In dit hoofdstuk beschrijven we deze doelstellin-

gen met daarbij een indicatie van de acties die nodig zijn om die doelstellingen te realiseren.

De SEIOO scholen zullen in de komende vijf jaar een onderwijsaanbod realiseren voor kinderen 

van 0 - 12 jaar waarin aandacht wordt geschonken aan 21e eeuwse vaardigheden, consistent 

passend aangehouden binnen de islamitische waarden. Deze 21e eeuwse vaardigheden hebben 

hun consequenties voor alle vakken. Actief burgerschap, techniek en ICT zullen planmatig 

aandacht krijgen.

Gewenste resultaten:
• De SEIOO  scholen zullen in de schoolplannen 2015-2019 aangeven op welke wijze zij denken plan-

matig te gaan werken met (het integreren van) 21e eeuwse vaardigheden, actief burgerschap ICT en 

techniek in hun onderwijsaanbod. Waar nodig geven ze aan of en hoe lesmateriaal wordt ontwik-

keld dat recht doet aan specifieke kenmerken van onze leerling populatie. 

• In het vakgebied Actief burgerschap zal daarbij de relatie worden gelegd met de islamitische 

identiteit zodat de kinderen het hebben van een islamitische identiteit kunnen verbinden met het 

zijn van een actieve burger.

• Elke SEIOO  school geeft in het schoolplan 2015-2019 aan hoe ze invulling geeft aan passend 

onderwijs en dat recht doet aan de talenten van onze leerlingen: binnen het samenwerkingsver-

band, en eventueel met eigen aanvullingen. Waar nodig geven ze aan of en hoe lesmateriaal wordt 

ontwikkeld dat recht doet aan specifieke kenmerken en behoeftes van onze leerling populatie.

• Elke SEIOO school geeft in het schoolplan 2015-2019  aan op welke wijze men invulling geeft aan 

VVE, inclusief ouderbetrokkenheid, als eerste stap in de ontwikkeling naar een IKC.

• De kwaliteitsgroepen gaan op de volgende gebieden de ontwikkeling van onderwijsbeleid voorbe-

reiden: 21e eeuwse vaardigheden, actief (wereld) burgerschap, ICT, cultuureducatie, VVE, ouderbe-

trokkenheid en Passend Onderwijs. 

AMBITIES EN ACTIES AMBITIES: GOED ONDERWIJS / AANBOD
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Doelstelling: Identiteit is onze kwaliteit
Vanuit het uitgangspunt dat identiteit onze kwaliteit bepaalt zal ook de identiteit gevolgd 

moeten worden d.m.v. het integraal programma kwaliteitszorg dat voorziet in de procedu-

res en processen waarmee data verzameld, geanalyseerd en geïnterpreteerd kunnen worden 

op de volgende zes gebieden: onderwijsresultaten, onderwijsproces, levensbeschouwelijke 

identiteit[geloof], schoolklimaat en veiligheid, financiën en materiële voorzieningen alsmede kwa-

liteitsborging en ambities. Ouders worden daarbij als educatief partner betrokken. Het programma 

WMK (werken met kwaliteit) omvat de meeste onderdelen. Dat wat ontbreekt, zoals levensbe-

schouwelijke identiteit, financiën en materiele voorzieningen, zal geïntegreerd of eraan gekoppeld 

moeten worden. 

Dit programma moet informatie leveren die het mogelijk maakt te sturen zowel op het niveau van 

klas en school als op het niveau van het bestuur  als geheel zodat tussen 2015 en 2019 alle  scholen 

het predicaat “goed” verwerven. Dit vraagt om een onderzoekende en nieuwsgierige houding. 

Wij werken aan dit predicaat door kwaliteit en religieuze identiteit hand in hand te laten gaan.

Gewenste resultaten:
• Eind 2015 geven alle scholen geven godsdienstonderwijs [zowel theorie al praktijk] a.d.h.v. de 

door Al Amana ontwikkelde methode “ Godsdienst methode Al Amana” 

• Identiteit is geïntegreerd in de Vreedzame School. 

• De kernwaarden van het islamitisch onderwijs zijn zichtbaar in onze scholen, ons onderwijs en 

ons gedrag.

• Wij stimuleren actieve betrokkenheid van leerlingen, ouders en personeel. Er is sprake van gelijk-

waardige dialoog en gezamenlijke verantwoordelijkheid.

• Leerlingen, ouders en personeel zijn actief betrokken bij de school  ontwikkeling en besluitvor-

mingsprocessen.

• De leraren voeren met leerlingen en ouders constructieve gesprekken over het omgaan met 

dilemma’s vanuit het perspectief van deelnemen en meedoen in onze omgeving en in onze 

samenleving.

AMBITIES 2015-2019: GOED ONDERWIJS / IDENTITIET

Stichting SEIOO voert een verantwoord en solide financieel beleid, waarbij middelen optimaal 

worden ingezet voor het verhogen van de onderwijskwaliteit en tegelijkertijd de risico’s in de 

organisatie voldoende worden afgedekt.

Gezonde financiën worden bepaald door het borgen van de financiële continuïteit en het managen 

van risico’s. Om de strategische doelen in het beleidsplan op de lange en korte termijn te borgen, 

moeten de scholen de middelen die zij ontvangen, inzetten in lijn met het strategisch beleidsplan.

Wat willen we zijn?

• Stichting SEIOO is een financieel solide organisatie. De organisatie kent een landelijk norm ge-

bonden liquiditeitspositie en eigen vermogenspositie;

• Er is een duidelijke en transparante cyclus van planning en control met belangrijke (financiële) 

kritische prestatie-indicatoren;

• De (financiële) risico’s zijn in beeld;

• De financiële prestaties van de organisatie worden zorgvuldig gemonitord; ook andere

opbrengsten worden in beeld gebracht via een systeem van belangrijke ken- en stuurgetallen.

1. Verbeteren van de beleidsmatige sturing. Dit willen we bereiken door middel van

een strakke en consequente afstemming tussen de financiële planning- en controlecyclus en de 

inhoudelijke kwaliteitscyclus. De stichting ziet er nauwkeurig op toe dat de verantwoording en 

verslaglegging van subsidiebestedingen volgens de regels van de subsidiegever verloopt.

 Dit doen we onder meer door dit onderwerp in de periodieke managementgesprekken op de 

agenda te zetten.

Gewenste resultaten:

a. de koppeling tussen de financiële planning- en controlecyclus en de inhoudelijke kwaliteitscyclus 

is op overzichtelijke wijze aangebracht in de tussentijdse en eindrapportages. Dit leidt tot beleids-

plannen en evaluaties met een gedegen financiële onderbouwing;

b. eind 2019 hebben alle scholen hun wegen naar aanvullende doelsubsidies gevonden, maken ze 

optimaal gebruik van de toegekende middelen en leggen ze op correcte wijze verantwoording af 

over de besteding.

2. Ontwikkelen van een financieel beoordelingsmodel. Samen met de scholen stellen

we kengetallen op om te komen tot een financieel beoordelingsmodel. Op basis hiervan kan

de bedrijfsvoering van scholen inzichtelijk en vergelijkbaar worden gemaakt. Dit instrument is 

noodzakelijk om beargumenteerd te kunnen afwijken van de lumpsum verdelingssystematiek.

Gewenst resultaat: eind 2019 ligt er een financieel beoordelingsmodel.

AMBITIES: FINANCIËN
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3. Integreren van een nieuw financieringssysteem. Met de invoering van passend onderwijs

komt er een nieuw financieringssysteem voor specifieke onderwijszorgarrangementen. 

Deze andere wijze van budgetteren moet worden geïntegreerd in het interne allocatiemodel van 

de stichting.

Gewenst resultaat: de middelen voor passend onderwijs worden op basis van heldere

arrangementen toegekend en maken deel uit van de integrale begroting.

Gewenst resultaat: vanaf 2015 werken we met een concrete en gedetailleerde meerjarenbegroting.

SEIOO is een kleine organisatie die kansen en uitdagingen optimaal wil benutten. Het personeel 

vormt de kern van de organisatie en bepaalt uiteindelijk de kwaliteit van ons onderwijs. Om het 

personeel optimaal in te zetten en te ondersteunen, heeft SEIOO de volgende uitgangspunten 

voor het personeelsbeleid:

• Talent benutten: inzicht in, benutten van en structureel ontwikkelen van talent in de 

organisatie. Vraag en aanbod van personeel bij elkaar brengen en op elkaar afstemmen.

• Modern personeelsbeleid dat mensen stimuleert in hun ontwikkeling. SEIOO wil een interessante 

werkgever zijn en de uitdagingen en kansen van een kleine organisatie benutten.

• We realiseren optimale inzetbaarheid van personeel. De gesprekken- cyclus wordt goed en 

consequent toegepast en daagt uit tot zelfreflectie en een levenslang leren met doorlopende 

leerloopbanen. We stimuleren brede ontwikkeling.

• Iedere medewerker heeft een reflectieve houding, is bereid tot ontwikkeling en staat open om 

te leren, neemt verantwoordelijkheid en eigenaarschap voor het eigen handelen en communice-

ren, weet in teamverband de eigen verantwoordelijkheid te nemen in verbinding met anderen en 

verantwoordt zijn handelen.

• Leren van elkaar: schoolteams realiseren hun doelstellingen mede door van en met elkaar te 

leren, ook schooloverstijgend.

Opbrengstgericht werken
Opbrengstgericht werken is het systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van de 

prestaties bij alle leerlingen. Leeropbrengsten van leerlingen zijn het uitgangspunt van het hande-

len van de medewerker in de klas. De school leidt het schoolbeleid af van de (tussentijdse) analy-

ses van de leerresultaten van zijn leerlingen. Onze scholen zijn in staat om afwijkende resultaten 

vroegtijdig te signaleren.

Indicatoren voor dit resultaat zijn:

• In 2016  zijn alle medewerkers vanuit hun eigen functie vaardig in het gebruik van het

leerlingvolgsysteem van ParnasSys

• In 2015/2016 heeft iedere school (en iedere medewerker) de actuele leeropbrengsten van de groep 

en de leerlingen optimaal in beeld, kan  zij deze analyseren en stemt zij haar handelen daarop af;

• In 2015/2016 analyseert iedere school 2x per jaar de opbrengsten (M en E toetsen) en signaleert 

zij daardoor vroegtijdig afwijkingen;

• In 2015/2016 hebben alle leraren voldoende instructievaardigheden, volgens de daarvoor

gestelde gedragsindicatoren;

• In 2015 kunnen medewerkers aantonen dat hun klassenmanagement op orde is. Daartoe zijn 

door de scholen kernindicatoren ontwikkeld;

• In 2015 zijn de doorgaande leerlijnen in beeld voor de basisvakken Taal en Rekenen en deze 

worden gevolgd en behaald. De referentieniveaus taal en rekenen vormen hierbij een leidraad;

• In 2016 kan de medewerker aantonen dat hij/zij effectief gebruik maakt van de geplande 

onderwijstijd en dat deze is afgestemd op de onderwijsbehoefte van de leerling.

AMBITIES 2015-2019: HRM
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1. Verdere professionalisering van personeel. Dit moet duidelijker in jaarplannen

worden beschreven en een zichtbare link hebben met de geformuleerde ambities uit

het schoolplan/ onderwijskundig jaarplan. Onder dit doel vallen ook continuering en verdere uit-

werking van eigen opleidingstrajecten.

Gewenste resultaten:

a. elk collectief scholingstraject heeft een gerichte link met het schoolplan;

b. scholingstrajecten worden vastgesteld op basis van een helder plan;

c. resultaten van scholing maken deel uit van de jaarlijkse evaluatie van de speerpunten en

staan vermeld in het jaarverslag van een school;

d. scholing van medewerkers wordt systematisch opgenomen in het bekwaamheidsdossier.

2. Formuleren van een kwaliteitskader voor leerkrachten. De stichting formuleert een

kwaliteitskader voor leerkrachten op basis van het inspectiekader en gebruikt daarbij het

vastgestelde opleidingsboekje Al Amana.

Gewenste resultaten: 

a. in 2015 wordt in elke school de kwaliteitswijzer gebruikt bij

klassenbezoeken en beoordeling van leerkrachten.

b. Alle godsdienstleerkrachten voldoen aan de gestelde bekwaamheidseisen,

3. Een evenwichtige taaktoedeling aan het personeel. De stichting wil oplossingen

zoeken voor knelpunten die veroorzaakt worden door taakverzwaring of combinatie werk-privé.

Binnen de teams moet gesproken worden over efficiëntie en effectiviteit, en elk team moet streven 

naar een evenwichtige taaktoedeling. De ontwikkeling naar maatwerk (passend onderwijs) moet 

beter vertaald worden naar de zwaarte van de taak.

Gewenste resultaten:

a. elke school hanteert met ingang van schooljaar 2015-2016 het normjaartaakmodel van de

stichting;

b. elke medewerker heeft een takenpakket passend in zijn/haar normjaartaak.

4. Functiemix als instrument voor gericht en professioneel personeelsbeleid.

De stichting wil toewerken naar een voldoende percentage LB’ers binnen de scholen.

De functiemix is ingevoerd conform de voorschriften, waarbij voorrang  gegeven wordt aan 

leerkrachten met specialistische kennis en inbreng op het gebied van taal, lezen en identiteit; 

de stichting NOOR subsidieert de ontwikkeling van dergelijke medewerkers,

Gewenst resultaat: eind 2019 zit minimaal 40% van de leraren in een LB-schaal.

5. Verdere daling ziekteverzuim. Het ziekteverzuimpercentage mag nooit boven het landelijk 

gemiddelde (nu 6%) komen; dat percentage is dus maatgevend. Het huidige ziekteverzuimbeleid in 

samenwerking met arbodienst Achmea Ardentewordt gehandhaafd.

Gewenst resultaat: het ziektepercentage van de stichting zit de komende planperiode onder het 

landelijk gemiddelde.

6. Streven naar meer mobiliteit onder medewerkers. De stichting streeft ernaar dat (praten

over) mobiliteit steeds vanzelfsprekender wordt, om te doorbreken dat er pas over mobiliteit 

wordt gesproken als er een probleem moet worden opgelost. Een mobiliteitsmodel moet hieraan 

richting geven.

Gewenste resultaten:

a. eind 2017  is het mobiliteitsmodel ontwikkeld;

b. in 2017 is het vanzelfsprekend dat leraren spreken over de mogelijkheid om na 8 jaar van school 

te wisselen. Het is dus geen verplichting, maar mogelijkheden moeten wel benut worden;

c. in 2017 is er binnen de stichting een (digitaal) systeem om vraag en aanbod goed op elkaar te 

kunnen afstemmen.
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De huisvesting:
De scholen Al Amana 1 en 2 beschikken over een goed geoutilleerd en goed exploiteerbaar gebouw 

met voldoende uitstraling al kan daar op een enkele punt nog wel wat worden verbetert. Voor het 

noodzakelijke onderhoud zijn meerjarenonderhoudsplannen noodzakelijk. Alle schoolgebouwen 

en schoolterreinen worden goed onderhouden. Ze worden beoordeeld op criteria als schoon, mo-

dern, veilig en toegankelijk. Dat geldt ook voor de uitstraling van het schoolplein, de inrichting, 

de (interne) bewegwijzering, het meubilair e.d. De veiligheid in onze schoolgebouwen staat voorop. 

Alle scholen hebben een gebruikersvergunning voor brandveiligheid. We volgen het landelijk predi-

caat dat is ontwikkeld op basis waarvan scholen het predicaat ‘veilige school’ kunnen verwerven.

Doelen en resultaten 2015- 2019
1. Een aangescherpt meerjarenonderhoudsplan, in overleg met een externe deskundigen

Op basis van een langere looptijd kunnen investeringen op verantwoorde wijze worden uit-

gesmeerd over de gehele levenscyclus van een gebouw. Hierdoor wordt het mogelijk om in overleg 

met de gemeenten renovaties te realiseren.

Gewenst resultaat: een meer planmatige aanpak van het onderhoud, uitgesmeerd over de gehele 

‘levenscyclus’.

2. Het afsluiten van meerjarenonderhoudscontracten.

Gewenst resultaat: een snelle, effectieve en goedkopere dienstverlening voor het dagelijkse en 

preventieve onderhoud, waarbij de school meer eigen initiatief kan ontplooien.

3. Een investeringsplan voor het klimaatbeheer in de scholen. Met de gemeenten wordt bekeken 

op welke wijze en in welk tempo het klimaatbeheer op de nog niet aangepaste van scholen kan 

worden verbeterd.

Gewenst resultaat: 

• In 2017 is een Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) op elke locatie uitgevoerd en een Plan van 

Aanpak opgesteld voor vier jaren; �

• Gedurende de periode 2015 – 2019 is het Plan van aanpak van de RI&E gefaseerd uitgevoerd; 

• Op alle scholen worden regelmatig oefeningen gehouden en zijn voldoende bekwame BHV-ers 

aanwezig; �

• Stichtingsbreed wordt BHV-scholing aangeboden; �

• In 2016 beschikt elke school over een actueel Schoolveiligheidsplan; �

• eind 2019 hebben alle scholen een acceptabel binnenklimaat.

• In 2019 hebben 2 scholen (en schoolgebouwen) van Stichting SEIOO zich ontwikkeld tot een 

integraal Kindcentrum.

AMBITIES 2015-2019: HUISVESTING

Alleen door de omgeving actief te betrekken kunnen we onze doelen begrijpelijk, invoel baar, meet-

baar en realistisch formuleren en bereiken. Mensen komen sneller in beweging als zij geïnspireerd 

raken. Onze scholen laten dan ook door effectieve in- en externe communicatie zien wie ze zijn, 

wat ze kunnen bieden en vooral wat hun school onderscheidt van andere scholen.

• We werken aan een sterke reputatie bij externe relaties.

• Alle medewerkers voelen zich verantwoordelijk bij het operationaliseren van onze ambities en 

verbinden zich met onze openbare identiteit.

•  Onze scholen profileren en positioneren zich onderscheidend met een eigen islamitische 

identiteit en een eigen verhaal dat leerlingen, ouders en andere belanghebbenden aanspreekt.

• Elke medewerker werkt klantgericht;

• De telefonische bereikbaarheid van alle scholen is > 95%

AMBITIES 2015-2019: PR & COMMUNICATIE
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