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Voorwoord
Adenium is de Latijnse naam van de woestijnroos. Dit is een sterke plant die
vanuit verschillende loten een prachtige bloei laat zien. Zo zijn ook de ambities
voor onze holding te duiden: Adenium wil een krachtige bloei laten zien in het
leren en leven van leerlingen en medewerkers binnen onze twee zelfstandige
dochters. Twee zelfstandige dochters die door slimme samenwerking meer
kracht en mogelijkheden hebben om de gezamenlijke ambities waar te maken.
Ons strategisch beleidsplan(SBP) is daarvoor richtinggevend. Het SBP wordt
gebruikt als basis voor de inrichting van de schoolplannen. We geloven in de
kracht van de lokale kleur en de identiteitsrijkheid van onze scholen die zich
zullen gaan ontwikkelen tot integrale kindcentra(IKC). Integrale Kindcentra
zijn scholen en kinderopvangorganisaties in bij voorkeur één gebouw en in
één organisatie waarin kinderen van 0-12 van zeven uur ‘s morgens tot 19.00
‘s avonds welkom zijn. Bedenk bij dit alles dat de uitwerking van onze doelen
de komende jaren concreet wordt uitgewerkt en op alle scholen met de medezeggenschapsorganen wordt besproken.
Het hele Strategisch beleidsplan is te lezen op de website: www.adenium.nl
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‘Kindcentra waar je
leert te leren...
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...en het leven
leert te leven’
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De missie van Adenium

De collectieve ambitie

We richten ons op de haalbare ontplooiing van ieder kind. Talenten van kinderen
en medewerkers worden ingezet om dit doel te realiseren. Respect hebben
voor de ander, eigenaar zijn van je eigen ontwikkeling en elkaar zien als
unieke personen vinden we daarbij van groot belang. Alles wat we daarvoor
ondernemen, wordt gekleurd door de identiteitsrijke inrichting van onze IKC’s.

De collectieve ambitie die we gaan waarmaken is: ‘Kindcentra waar je leert te
leren en het leven leert te leven’. Hiermee beloven we dat in welk dorp of in
welke wijk je ook naar school gaat en waar je ook werkt binnen onze holding,
je leert hoe je moet leren maar je leert ook hoe het leven werkt. Dat je volledig
als kind, als medewerker wordt aangesproken vanuit zowel hoofd, hart en
handen, is de grondgedachte die hierachter steekt.
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1. Inleiding
INK- model
Het SBP is ingericht volgens het INK-managementmodel. De visie achter
dit model wordt gevormd door te werken aan de samenhang en groei op
tien aandachtsgebieden die betrekking hebben op onze organisatie en
de resultaten die we willen bereiken. Om te werken aan de kwaliteits
verbetering van Adenium gebruiken we de plan-do-check-act cyclus.
De kunst is die beweging te krijgen die Adenium daadwerkelijk nodig
heeft om de ambities te realiseren. Daarvoor zijn de vijf onderstaande
kenmerken van belang.
•
•
•
•
•

Inspirerend leiderschap
Bouwen op vertrouwen
Samenwerking
Resultaatgerichtheid
Continu verbeteren en vernieuwen

Bestuurlijke inrichting
Alle (toekomstige) kindcentra:
Alle medewerkers zijn eigenaar van
en verantwoordelijk voor alle processen en resultaten in hun groepen en
op hun werkgebied. Ze vallen qua
aansturing en begeleiding onder de
directeur kindcentrum. Elk kindcentrum kent een eigen MR.

Het servicebureau:
Alle medewerkers zijn eigenaar van
en verantwoordelijk voor alle processen en resultaten op hun werkgebied.
Ze vallen qua aansturing en begeleiding onder een teamleider van het
servicebureau. Het servicebureau kent
een eigen MR (o.v.)

Kindcentra directeuren zijn eigenaar
van en verantwoordelijk voor alle
processen en resultaten in hun kindcentrum. Ook als deze centraal zijn
geregeld. Directeuren vallen qua
aansturing en begeleiding rechtstreeks onder het CVB.

De teamleiders van het servicebureau
zijn eigenaar van en verantwoordelijk
voor alle processen en resultaten
binnen hun team. Ze vallen qua aansturing en begeleiding onder het CVB.

College van bestuur
Bestaat uit twee personen. Directeuren en teamleiders van het servicebureau worden
door hen aangestuurd en begeleid. Het CVB is eindverantwoordelijk voor de gehele
organisatie.
GMR’en
Per dochter is er één GMR. De GMR
bestaat uit ouders en personeel en
geeft instemming met of advies over
in reglementen beschreven onderwerpen.
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Raad van Toezicht
Bestaat uit vijf personen. Is werkgever
voor het CVB en intern toezichthouder.
De RvT werkt zoals ingericht in de
statuten en met een toezichtsplan.
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2. Visie en Beleid

‘Kindcentra waar je leert te leren en het leven leert te leven’

De 5 kernwaarden bepalen de visie:
Identiteitsrijk
De dochters werken op didactisch, pedagogisch en levensbeschouwelijk
domein samen waar het kan en zijn onderscheidend waar gewenst. Vanuit de
gezamenlijke visie op leren en onderwijs kent elk IKC zijn eigen kleur.
Lokaal wordt afgestemd hoe herkenbaarheid van de christelijke, openbare of
samenwerkingsidentiteit gezien wordt.
Vertrouwen
Vertrouwen geven aan kinderen en medewerkers op basis van een gezamenlijke visie en vooraf benoemde doelen vinden we van groot belang. Alleen dan
komen kinderen en medewerkers toe van het eigenaar worden van hun eigen
ontwikkeling.
Ontwikkelen
Drie domeinen geven de functie van het onderwijs aan:
• Kwalificatie: bijbrengen van kennis, vaardigheden en houdingen om kinderen
voor te bereiden op volgende stappen in hun leven
•	Socialisatie: de taak die ons onderwijs heeft om kinderen effectief en
betekenisvol het leven te leren
•	Persoonsvorming: we helpen de kinderen zich zo te ontwikkelen om een
wereldburger te worden die op verantwoorde wijze een plek in de samenleving
inneemt
We dragen samen met ouders, medewerkers en samenwerkingspartners bij aan
het ontwikkelen van bovenstaande domeinen.
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Professioneel
Zowel in communicatie als gedrag zijn we duidelijk en voorspelbaar in wat we
van elkaar mogen verwachten. Van onze medewerkers verwachten we een rol
als kenniswerkers met liefde voor het vak. Zij krijgen middelen, tijd en passende
begeleiding om up-to-date te blijven. Duidelijke kaders, gestandaardiseerde
processen en toegankelijke ondersteuning geven hen vrijheid van handelen.
Samenwerken met andere kenniswerkers is belangrijk.
Kwaliteit
Kwaliteit is voor ons het realiseren van onze collectieve ambitie. ‘Kwaliteit van
leren te leren en het leven te leren leven’ komt voort uit wat de overheid van
ons vraagt, wat we zelf vanuit onze ambitie en visie toevoegen en wat de IKC’s
lokaal afstemmen.
Wat vinden we belangrijk?
Vanuit een bredere kijk op onderwijs, opvang en onze visie willen we in elk
dorp en elke wijk IKC’s ontwikkelen. Dit voeren we samen met partners op
gebied van kinderopvang, voor- en naschoolse voorzieningen en jeugdzorg uit.
Elk IKC heeft daarbij zijn eigen couleur locale. Eigenaarschap en werkplezier
van de medewerkers daarbij staan voorop.
Wat gaan we doen?
1.	Alle scholen zoeken partners om een IKC te starten of verder te ontwikkelen.
In 2024 zijn alle IKC’s actief.
2.	Het servicebureau wordt de komende jaren doorontwikkeld. De focus ligt
daarbij op optimale dienstverlening aan medewerkers, scholen en het CVB.
3. 	Onze beide SBO-scholen werken de fusieplannen verder uit en vormen een
krachtige partner binnen het project “Samen Kansrijk.” In 2023 is de gefuseerde
school gehuisvest in een nieuw gebouw.

Strategisch beleidsplan 2019-2023
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3. Personeel & organisatie

4. Leiderschap en management

Wat vinden we belangrijk?
Professionals doen vanuit eigenaarschap met plezier hun werk, gesteund door
vertrouwen in elkaar.

Wat vinden we belangrijk?
Inhoudelijk sterke en visionaire leiders die samen sturen op optimale afstemming
van de taakverdeling management, servicebureau, CvB, zelforganiserende teams en
een aantrekkelijke werkgever zijn voor leidinggevenden.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hieronder valt ook:
persoonlijk leiderschap en zelfreflectie
een aantrekkelijke werkgever zijn
duurzame inzetbaarheid
goed personeelsbeleid voor elke fase van de loopbaan
een ontwikkelingsgerichte cultuur
samenwerken en leren van elkaar
het vormen van leernetwerken binnen en buiten de organisatie
persoonlijke benadering
oog voor elkaar hebben
passende organisatiestructuur /gericht op IKC-ambities

Wat gaan we doen?
1. ‘Integraal leiderschap’ nader definiëren en per locatie de noodzaak van
leidinggevenden onderzoeken.
2.	Huidig scoutingprogramma voor leidinggevenden evalueren en indien
nodig aanpassen.
3.	IKC-directeuren worden de komende jaren adequaat geschoold voor hun
taak.
4. ‘Samen werken en samen leren’ wordt opnieuw gedefinieerd om leiders
optimale ondersteuning te kunnen bieden.

Wat gaan we doen?
1.	Het personeelsbeleid krijgt een toekomstgerichte update, personele krapte
en ziekteverzuim krijgen hierbij voorrang.
2.	We gaan onderzoek doen naar wensen en mogelijkheden m.b.t. aantrekkelijk
werkgeverschap.
3.	We gaan de organisatie, o.a. de inzet van medewerkers, vanuit verschillende
invalshoeken onder de loep nemen.
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5. Cultuur en werkklimaat
Wat vinden we belangrijk?
We zijn open en eerlijk in een cultuur van vertrouwen en veiligheid.
• vertrouwen in en oog voor elkaar hebben
• een cultuur van elkaar aanspreken is binnen Adenium normaal
• binnen en buiten de organisatie gezien worden als betrouwbare partner
• integriteit naar alle stakeholders
• organisatiebelang en persoonlijk belang moeten goed in balans zijn
Wat gaan we doen?
1.	Om de cultuur en het werkklimaat te bewaken en uit te bouwen, monitoren
we dit continu. Het leren en de scholing wordt hierop afgestemd
2. Incidenten worden adequaat afgehandeld.
3.	Bij werving en selectie van medewerkers is er aandacht voor cultuur en
werkklimaat.
4.	Ouderbetrokkenheid gericht op gewenste cultuur wordt onderdeel van elk
IKC-plan.
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6. Middelen en voorzieningen

7. Management van het onderwijsproces

Wat vinden we belangrijk?
• Optimale balans tussen kwaliteit en kosten
•	Standaardisering en/of automatisering van processen, materialen en werkwijzen
• eigenaarschap van middelen (materialen en financiën)
• eenduidige budgetten voor personele en financiële middelen
•	continu monitoring ter verbetering van de klanttevredenheid van het
servicebureau
• duidelijke organisatie van lijn- stafverantwoordelijkheden
• alleen subsidies binnen vastgesteld beleid zijn welkom
•	de huisvestingseisen en wensen moeten passen bij de inhoudelijke
inrichting van de IKC’s.

Wat vinden we belangrijk?
De te varen koers is beschreven in onze “Expeditiegids”, elke medewerker
moet deze gids hebben gelezen. Met ons onderwijsaanbod, onze didactiek en
pedagogiek dragen we bij aan kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming
van kinderen. Toekomstgericht onderwijs wordt ingericht volgens de zeven
leerprincipes voor de innovatieve speel/leeromgeving, zodat onderwijs passend
is voor elk kind. Extra aandacht is er voor integratie van kinderen vanuit azconderwijs. Herkenbaarheid van christelijke, openbare of samenwerkingsidentiteit
wordt lokaal afgestemd. Er is op alle locaties een actieve verbinding tussen het
voortgezet onderwijs (VO) en het IKC. Vanaf 2020 bevinden alle scholen zich
in het basisarrangement van de onderwijsinspectie. Beide dochters scoren op
kwaliteitsonderdelen en indicatoren voor financiële doelmatigheid voldoende.
Afspraken over vernieuwend schoolaanbod staan in elk schoolplan.

Wat gaan we doen?
1. De visie op eigenaarschap en zelf organiserend vermogen uitwerken.
2.	Het systeem voor middelenallocatie updaten: hoe en waarom verdelen we
de gelden die we krijgen over de scholen en alle taken die gedaan moeten
worden.
3.	Een vlekkenplan IKC opstellen en met de gemeente vormgeven tot het
Integraal huisvestingsplan (IHP): kortom: waar staan d etoekomstbestendige
IKC’s en waar wordt er verbouwd en nieuw gebouwd.
4.	Een implementatieplan ter automatisering of standaardisering van werkprocessen opstellen.
5. Een dienstverleningsmodel voor het servicebureau ontwikkelen.

Wat gaan we doen?
1.	Medewerkers stimuleren te handelen naar de inhoud van onze “Expeditiegids
IKC”.
2. Schoolplannen meet- en merkbaar inrichten naar de koers van Adenium
3. Een expeditieteam werkt het kwaliteitsinstrument voor Adenium verder uit.

1
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8. Management van het ondersteunende proces
Wat vinden we belangrijk?
•	Ondersteunende processen en functies worden met behulp van de betrokken
medewerkers helder ingericht.
• Eigenaarschap van onze besturingsfilosofie, visie, kernwaarden en strategische doelen vraagt om duidelijke communicatie naar onze medewerkers.
Dit eigenaarschap vinden we nodig om het werk goed te kunnen doen.
Het geeft visie en richting aan de dagelijkse werkzaamheden en brengt
scheiding aan tussen dat wat we met elkaar willen bereiken en dat wat we
beschouwen als secundaire zaken.
• Standaardisering en automatisering van processen en werkwijzen.
• Medewerkers moeten weten wat hun rechten en plichten zijn.
• Goede omgang met ouders, collega’s en stakeholders.
Wat gaan we doen?
1.	Inventariseren, ontwerpen en implementeren van een doordachte ondersteuningsstructuur waarin standaardisering, automatisering, communicatie,
omgaan met stakeholders, (her)formulering van rechten en plichten en
eigenaarschap van de strategie worden meegenomen.
2. Functionele inrichting en ondersteuning per IKC-locatie in kaart brengen.
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9. Waardering

Wat gaan we doen?

Wat vinden we belangrijk?
Kind: 	in de IKC’s ervaren kinderen onze visie ‘leren leren en het leven
leren te leven’. Elk kind wordt gezien, voelt zich gewaardeerd
en is eigenaar van het eigen leer- en ontwikkelproces. Kinderen
waarderen en respecteren de leerkracht en/of begeleider en de
identiteitsrijke inrichting van het curriculum.

Kind:
1.	De locatieteams signaleren actief hoe kinderen het aanbod waarderen.
Waar nodig wordt actie ondernomen.
2. 	Reeds bekende data over de waardering van kinderen wordt indien mogelijk
in de schoolplannen verwerkt.
3. 	Met alle betrokkenen richten we een monitoringssysteem in waarmee we
de waardering van kinderen over ons onderwijs en opvang kunnen verhogen.

Medewerker:	we willen bekend staan als een goede werkgever. Een betrouwbare partner zijn, duidelijk communiceren, werkplezier en
goede ontwikkelingsmogelijkheden en werkomstandigheden
zijn daarbij van belang. Medewerkers zijn deelnemer aan deze
expeditie.
Ouder: 	ouders zijn ambassadeurs van de IKC’s en zien het als dé plek
waar hun kinderen leren leren en het leven leren te leven.
We oogsten waardering voor ons rijke curriculum en de
identiteitsrijke inrichting. Ze ervaren dat ze onze educatieve
partners zijn en kennen de grenzen van de mogelijkheden van
elk IKC. Het schoolondersteuningsprofiel en het oudercontract
zijn onze gereedschappen.
Stakeholder: 	stakeholders, ouders en leerlingen doen waar mogelijk mee aan
de procesgang. We staan in de regio bekend als een betrouw
bare organisatie met herkenbare identiteitsrijke inrichting.
Onze externe partners waarderen onze visie op de ontwikkeling
van onze kinderen, onze samenwerkingsbereidheid en onze
kwaliteit van werken.
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Medewerker:
1.	De leidinggevenden signaleren actief hoe medewerkers hun werk waarderen.
Als werkplezier of communicatie vermindert, wordt actie ondernomen.
2.	Reeds bekende data over de waardering van medewerkers wordt indien
mogelijk in de schoolplannen verwerkt.
3.	Met alle betrokkenen richten we een monitoringssysteem in waarmee we de
waardering van medewerkers over Adenium als werkgever kunnen verhogen.
Ouder:
1.	Alle medewerkers signaleren actief hoe ouders onderwijs en opvang
waarderen. Waar nodig wordt actie ondernomen.
2.	Reeds bekende data over de waardering van ouders wordt indien mogelijk
in de schoolplannen verwerkt. Grenzen van het IKC in zorg binnen onderwijs
en opvang nemen we ook mee.
3.	Met alle betrokkenen richten we een monitoringssysteem in waarmee we
de waardering van ouders voor ons onderwijs en opvang kunnen verhogen.
4.	We bekijken per locatie of een oudercontract geschikt gereedschap is om
verwachtingen rondom inhoud en communicatie te managen.
5.	Het educatief partnerschap zal per locatie worden beoordeeld. Waar nodig
wordt dit meegenomen in de planvorming 2020/2024.
Strategisch beleidsplan 2019-2023

21

Stakeholder:
1.	Het bestuurlijk kwaliteitszorgsysteem wordt doorontwikkeld zodat voor
beide dochters op het gebied van onderwijs & opvang, werkplezier voor
medewerkers, waardering door de rijksoverheid te verkrijgen is via de
onderwijsinspectie.
2.	Met alle betrokkenen richten we een monitoringssysteem in waarmee we
de waardering van stakeholders voor ons onderwijs & opvang en werkplezier
kunnen verhogen.

10. Opbrengsten
Wat vinden we belangrijk?
•	Voor alle plannen die gemaakt worden op basis van dit strategisch plan geldt
dat de professionals die ermee aan de slag gaan vooraf in gezamenlijkheid
hun output bepalen.
•	Eigenaarschap van deze output is daarbij een vooraarde. Deze output is altijd
bekend voor dat een (nieuw) proces wordt gestart.
•	We verzamelen, koppelen, analyseren en benutten data ter verbetering van de
organisatie.
•	We ontwikkelen een doordacht auditsysteem waarmee we de kwaliteit van de
organisatie monitoren en kunnen verbeteren.
•	Een integraal systeem van kwaliteitszorg monitort opbrengsten, informeert
stakeholders en biedt medewerkers vanuit eigenaarschap mogelijkheden tot
verbetering van kwaliteit waar nodig.
• Alle financiële, materiële en personele processen worden gepland, uitgevoerd,
gevolgd en geanalyseerd om te komen tot een optimale balans tussen kwaliteit
en kosten.
Onze opbrengsten sluiten aan bij onze drieledige opdracht:
• De opdracht die de overheid stelt,
• De opdracht die voortkomt uit de ambities en de strategie van Adenium,
•	De opdracht die voortkomt uit de ambities en keuzes van het lokale kindcentrum.
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Wat gaan we doen?
De opbrengstelementen (wat vinden we belangrijk?) worden in beeld gebracht
en voor zover het nog niet is gebeurd doorgevoerd in de plannen voor de
periode 2020-2024. Daarna worden ze integraal uitgevoerd.
Adenium
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