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VOORWOORD
VOORWOORD
Voor u ligt het Koersplan van Stichting Bijzonder Onderwijs
Oisterwijk Moergestel, kortweg Stichting BOOM. Dit koersplan
is mede ontstaan en aangescherpt in het proces dat scholen
doorlopen hebben om tot hun schoolplan te komen en is
tevens ondersteunend geweest bij de totstandkoming van deze
schoolplannen. Stichting BOOM bestaat uit zeven scholen en
is al meer dan twintig jaar toonaangevend in het aanbod van
basisonderwijs in de gemeente Oisterwijk. De boom is wat ons
betreft meteen een prachtige metafoor van waaruit we onze
koers richting een veranderende toekomst willen duiden.
Volgens Van Dale is de boom een houtig gewas met één houtige
stam die zich pas op enige hoogte boven de grond vertakt.
Wikipedia voegt daar aan toe dat een boom afhankelijk van de
soort meer dan honderd meter hoog kan worden, dat ze groeien
op zeer verschillende ondergronden en wel duizenden jaren
oud kunnen worden. Bomen spelen een belangrijke rol in het
ecosysteem, produceren naast zuurstof, vruchten en zaden,
als bron van leven voor anderen en borgen zo tevens hun eigen
continuïteit. Met die beschrijving in gedachte nemen we u graag
mee in de manier waarop wij de ontwikkeling in de komende jaren
van onze Stichting voor ogen hebben.
Namens Stichting BOOM
Jeroen Zeeuwen
Bestuurder
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2>MISSIE
2>MISSIE
Missie:
Stichting BOOM staat voor het bijdragen aan een
kansrijke toekomst voor kinderen, door onze leerlingen
uit de regio Oisterwijk een plezierige en uitdagende
leeromgeving te bieden waarin elk kind zich kan
ontwikkelen.

3>VISIE
3>VISIE
Om te kunnen komen tot ontkiemen en groeien, is een
vruchtbare bodem nodig. Een fundament als bron van
zin en waar mensen, jong en oud, vanuit hun intrinsieke
motivatie tot bloei komen. We noemen dit onze

zingevende bodem, waarin wij via vier perspectieven de
wortels van die zingeving willen verduidelijken:
Zinnelijk:
Het delen en doorleven van het genot dat leren en
ontwikkelen opleveren, verrijkt de beleving van en de
motivatie tot een leven lang leren.
Zinvol:
Samen willen we een bijdrage leveren aan een
duurzame en vreedzame leefomgeving.
Zinrijk:
Vertrouwen op ontwikkeling met voldoening en
resultaat.
Zintuiglijk:
Groei en nieuwsgierigheid worden gestimuleerd door
het prikkelen van zintuigen, wat onderwijs tot een
belevenis maakt.
Dit is de bodem en de bron van waaruit de wortels van
BOOM energie en intrinsieke motivatie halen om tot
groei te kunnen komen.
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4>KERNWAARDEN
4>KERNWAARDEN
Die energiestromen worden door de bast van BOOM beschermd
om die energie vervolgens tot in de nerven van de organisatie te
laten komen. Die bast wordt gevormd door vier kernwaarden. Deze
zijn tot in de haarvaten van BOOM te herkennen. Omdat we belang
hechten aan de eigen identiteit van de scholen die deel uit maken van
onze Stichting, kan elke school hier onderscheidende waarden aan
toevoegen.
Onze Kernwaarden:
(Geheugensteun: GeWAS)
Groei
Welbevinden
Authenticiteit
Samenwerken
Vanzelfsprekend ontstaan er bij dergelijke begrippen allerlei
associaties. Om te bevorderen dat we dezelfde associaties bij deze
waarden hebben, volgt per waarde een verdieping:
Groei
Groeien is een continu en natuurlijk proces. Ieder individu doorloopt
zijn of haar eigen ontwikkeling en zal nooit voor of achter lopen ten
opzichte van die eigen ontwikkeling. Wel kunnen omstandigheden
groei bevorderen en/of belemmeren. Gezamenlijk nemen we de
verantwoordelijkheid om op een constructieve manier elkaars groei
te bevorderen om ons als mens met de daarbij horende talenten te
ontdekken, te ontplooien en te ontwikkelen.
Dat vraagt om vanuit een intrinsieke motivatie te kunnen leren leren.

Wat gepaard gaat met het ontwikkelen van doorzettingsvermogen
en volharding, ook en juist als beweging en groei onder druk komen
te staan. Zo willen we groeien op een manier zodat we een bijdrage
kunnen leveren aan een duurzame en vreedzame leefomgeving, nu en
in de toekomst. In die context blijft Stichting BOOM zich ontwikkelen
als onderwijsorganisatie waarbinnen de groei van kinderen en
professionals centraal staat.
Welbevinden
Welbevinden staat voor de mate waarin mensen zich lichamelijk,
geestelijk en sociaal goed voelen. Een goed welbevinden zorgt
zichtbaar voor zelfvertrouwen, energie, betrokkenheid en
productiviteit. Het helpt bij het aangaan van uitdagingen, het
verkennen van het onbekende en het ontwikkelen van eigenwaarde.
Om het welbevinden te bevorderen, gaan we uit van vertrouwen
en gaan we met respect met elkaar om. We hebben plezier in wat
we doen en we houden rekening met elkaar. We zorgen er samen
voor dat iedereen zich veilig voelt en dat iedereen bijdraagt aan een
positieve sfeer en cultuur.
We realiseren ons ook dat het vergroten van welbevinden soms
gepaard kan gaan met een (leer)proces waarin bijvoorbeeld een
persoonlijke worsteling tijdelijk dat welbevinden kan doen afnemen.
Er voor elkaar zijn, het bespreekbaar maken en houden van deze
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gevoelens, helpen bij de bewustwording dat dit ook hoort bij het
bereiken van een sterker welbevinden.
Authenticiteit
Authenticiteit gaat over echtheid. Elk mens is zichzelf en wil ook in de
gelegenheid zijn om dat te kunnen zijn. Velen zullen herkennen dat het
soms zoeken is naar wie je nu werkelijk bent en waar je voor staat.
Daar kun je niet alleen achter komen. Dat vraagt om interactie met
anderen. Als BOOM dragen we met elkaar, jong en oud, bij aan het
“Worden wie je bent”. In de sociale context waarin onze maatschappij
zich ontwikkelt, kunnen we onze persoonlijke identiteit en de
ontwikkeling ervan niet los zien van anderen en de gezamenlijke
uitdagingen waar we voor staan in het belang van ieders welbevinden.
In het verlengde van authenticiteit ligt autonomie en dat staat voor
zelfstandigheid en zelfsturend vermogen. Deze psychologische
basisbehoefte draagt in onze ogen bij aan eigenaarschap en
het dragen en nemen van verantwoordelijkheid, ook als deze
verantwoordelijkheid deel uitmaakt van een gezamenlijke
verantwoordelijkheid.
Samenwerken
Samenwerken zit van nature in ons zijn en komt voort uit synergie
en uit zowel gezamenlijke als individuele betekenisvolle ambities.
Het samengaan van meerdere intrinsiek gemotiveerden, op basis
van het complementair willen zijn als onderdeel van een groep, kan
leiden tot bijzondere prestaties en bijzondere groei. Dit kan individuele
prestaties en persoonlijke groei overtreffen.
Samenwerken als vaardigheid, is essentieel voor jong en oud om
(grote) vraagstukken op een integrale manier op te kunnen lossen.
Samenwerken zal toenemen op het moment dat de bewustwording
van wederzijdse afhankelijkheid, groter en inzichtelijker wordt,
gekoppeld aan het inzichtelijk maken van ieders talenten.
Het bevorderen van samenwerken binnen een (onderdeel van de)
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organisatie vraagt om verbindend leiderschap. Om de gestelde
hogere ambities als netwerkorganisatie te realiseren
dienen talenten complementair te worden ingezet.
Onze Stichting is ontstaan vanuit de oorspronkelijke gezamenlijke
katholieke identiteit van onze scholen, waar elke school een eigen
invulling aan geeft . Een identiteit die aan de ene kant recht doet aan
christelijke waarden en tradities die van invloed zijn geweest op onze
huidige cultuur. Aan de andere kant is er sprake van een constante
zoektocht om deze katholieke identiteit in deze huidige tijd, een plek
te geven in de school en onze stichting, passend bij onze (school)
populatie, de tijdsgeest en onze omgeving. Juist het gesprek hierover
en het herkennen van de zingevende zoektocht die hiermee gepaard
gaat, zijn voor ons belangrijk.
Ondanks dat we waarde hechten aan het katholieke aspect van onze
identiteit, willen we ons hiertoe niet beperken. Dat betekent dat we
met het oog op de toekomst er voor open staan dat Stichting BOOM
niet uitsluitend uit scholen met een katholieke identiteit zal bestaan.
Mocht dit aan de orde komen dan zijn we ons er van bewust dat
hiervoor een aanpassing van de statuten nodig is.

5>ONZE
5>ONZE ORGANISATIE
ORGANISATIE
EN
EN DE
DE
BESTURINGSFILOSOFIE
BESTURINGSFILOSOFIE
Stichting BOOM is een scholenorganisatie waar op het moment van
het publiceren van dit document, zo’n 1700 leerlingen naar school
gaan en zo’n 200 mensen werken. Stichting BOOM vertegenwoordigt
op dit moment zeven scholen, ieder met een eigen identiteit en
onderwijsconcept. Vanuit vertrouwen krijgt en neemt elke
professional de ruimte om te handelen in het belang van de groei van
onze leerlingen en de kwaliteit van de organisatie als geheel.
We leggen verantwoordelijkheden daar waar ze horen: bij de
professional. We zijn transparant, we leggen verantwoordelijkheid af
over keuzes die we maken en we spreken elkaar daarop aan. We zien
samenwerken ontstaan in complementaire teams die oog hebben
voor elkaars talenten en expertise om brede kwaliteitsverbetering,
efficiency en collectieve professionalisering, als een continu proces
vorm te geven.
Het bestuurskantoor is smal ingericht. De directeuren zijn integraal
verantwoordelijk voor hun school, zijn transparant naar stakeholders
en collega-directeuren en leggen verantwoording af in persoonlijke
gesprekken met de bestuurder. Daarnaast is de
medezeggenschapsraad partner in de ontwikkeling van de school.
De Raad van Toezicht (RvT) functioneert als sparringpartner,
toezichthouder en werkgever van de bestuurder. De RvT-leden en
de leden van de gezamenlijke medezeggenschapsraad (GMR) laten
zich vanuit verschillende perspectieven informeren. Zij hebben zo een
compleet beeld van de organisatie en de organisatieontwikkelingen.
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Bovendien hebben zij zicht op Stichting BOOM of zij op een
verantwoorde manier invulling geeft aan haar kerntaken en of zij
voldoende verantwoording aflegt aan de samenleving. Zoals de
termen al aangeven heeft de RvT een toezichthoudende rol en is de
GMR vanuit medezeggenschap betrokken bij beleidsontwikkeling.
De scholen hebben de vrijheid om in het verlengde van het koersplan
keuzes te maken en ambities passend bij de school vorm te geven.
In de schoolplannen en de daaruit voortvloeiende jaarplannen worden
deze richtinggevende uitspraken concreet gemaakt, zodat “Zinvol
groeien” betekenis krijgt en concreet gemaakt wordt. Dit leidt tot
meetbare en merkbare opbrengsten.
Stichting BOOM is een financieel gezonde organisatie die op basis
van een structurele risicoanalyse bestemmingsreserves benoemt.
We werken vanuit een beleidsrijke meerjarenbegroting waarin
professionalisering en innovatie belangrijke peilers zijn. Expertise
om de organisatie verder te helpen wordt indien nodig extern
ingehuurd om zo flexibel te kunnen blijven anticiperen op
(maatschappelijke) veranderingen. Tot slot zijn we lid van onze
branchevereniging De PO-Raad en houden we ons aan de
Governance code zoals die geldt in het PO en met instemming van de
leden van PO-Raad is vastgesteld. We verantwoorden
ons mede door elk jaar ons jaarverslag op de website te publiceren.
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6>ONDERWIJS
6>ONDERWIJS EN
EN 		
		
ONTWIKKELING
ONTWIKKELING
Kinderen hebben van nature een onderzoekende houding die van
jongs af aan zorgt voor ontwikkeling en natuurlijke groei. We werken
we nauw samen met organisaties die verantwoordelijk zijn en zorg
dragen voor de kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. We voelen ons
mede verantwoordelijk om deze periode voor kinderen van nul tot vier
jaar zinvol in te richten met als doel een doorgaande lijn te creëren.
In ons onderwijs koesteren we de eerder genoemde onderzoekende
houding en stimuleren we deze. We streven er naar dat alle kinderen
met plezier naar school gaan. We beperken ons hierbij niet tot de
kinderen tot 12 jaar, maar willen van toegevoegde waarde zijn om dit
in het voortgezet onderwijs een passend vervolg te geven zodat ook
hier sprake is van een passende doorgaande lijn.
Vanuit de maatschappij wordt op verschillende manieren gekeken
naar wat er op scholen aangeboden zou moeten worden. Als Stichting
hechten we waarde aan het onderscheidend vermogen van scholen.
Scholen profileren zich op dat onderscheidend vermogen en kunnen
naar eigen inzicht, gerelateerd aan de context accenten leggen binnen
het curriculum.
Toekomstgericht onderwijs binnen Stichting BOOM bestaat uit een
curriculum waarin leerlingen:
• een vaste basis aan kennis en vaardigheden opdoen, waarmee
		 ze vakoverstijgend leren denken en werken. (zie kerndoelen en
		 referentieniveaus)
• hun kennis en vaardigheden verdiepen, verbreden met hun eigen
		 talenten, mogelijkheden en interesses als leidraad.
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• zich als persoon vormen waar het gaat om de ontwikkeling van
		 hun identiteit, hun creativiteit en een gezonde leefstijl.
• leren om te gaan met vrijheden en verantwoordelijkheden.
Onderwijs kan op BOOM-scholen verschillend worden vormgegeven
en is in deelgebieden te verdelen, maar dat neemt niet weg dat
aanbod geïntegreerd kan worden vormgegeven. Naast rekenen,
taal en lezen staan hieronder in willekeurige volgorde de andere
deelgebieden met een korte beschrijving waarbinnen ons onderwijs
vorm krijgt:
Mens, Maatschappij en Burgerschap
Leerlingen groeien in hun sociale vaardigheden en ze leren vanuit een
holistisch perspectief naar de samenleving en de directe invloed op
hun leefomgeving te kijken.
Ze ontwikkelen zelfkennis, worden zich steeds bewuster van
zichzelf en ze zien in wat bijdraagt aan een gezonde levensstijl.
Ze ontwikkelen hun moreel kompas en daarbij hun kijk op hun
maatschappelijke verantwoordelijkheden en mogelijkheden om bij te
dragen aan een duurzame en vreedzame toekomst.

Natuur & Technologie
Leerlingen leren biologische, technische en natuurkundige
verschijnselen te begrijpen en te onderzoeken. Deze kennis en
vaardigheden kunnen ze toepassen bij het ontwerpen en ontwikkelen
van (innovatieve) oplossingen. Met oog voor een toekomst
waarin digitalisering, automatisering en robotisering een steeds
grotere rol zal spelen.
Daarnaast ontwikkelen leerlingen kennis en vaardigheden om
informatie- en communicatietechnologieën te gebruiken, te begrijpen
en op waarde te schatten.
Kunst & Cultuur
Leerlingen krijgen inzicht in verschillende culturen en in de manier
waarop die tot uitdrukking komen, zoals (bijvoorbeeld) in kunst.
Ze maken kennis met verschillende kunstvormen, leren daarop te
reflecteren en creëren zelf.
Vakoverstijgende vaardigheden
Leervaardigheden: “leren leren”, creëren, kritisch denken,
probleemoplossend vermogen, filosoferen, samenwerken, etc hebben
een plek in ons onderwijs. Er wordt in het onderwijs wordt ook wel
gesproken over de zogenaamde toekomst gerichte vaardigheden. We
stellen ons tot doel dat we alle kinderen in Oisterwijk de gelegenheid
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bieden om thuis nabij, in de directe woon- en leefomgeving, onderwijs
te volgen dat past. We prijzen ons rijk met onze SBO-expertise en we
bevorderen de integratie van deze expertise met de basisscholen, met
name de basisschool die in hetzelfde gebouw gevestigd is. We willen
in Oisterwijk in samenwerking met de andere scholen in Oisterwijk en
het Samenwerkingsverband passend onderwijs vormgeven. Waar dat
niet passend is, kijken we samen met ouders en leerling(en) naar een
oplossing buiten Oisterwijk.

7>
7>PROFESSIONELE
PROFESSIONELE LEERLEER-

&
& WERKGEMEENSCHAP
WERKGEMEENSCHAP

Stichting BOOM werkt als een netwerkorganisatie waarin
professionals elke dag vanuit passie en deskundigheid het verschil
maken. Als professional wil iedereen de goede dingen doen en
die dingen ook goed doen. We handelen vanuit vertrouwen
en transparantie en we realiseren ons dat het anticiperen op
(maatschappelijke) veranderingen een continu proces is. We dragen
bij aan kennisdeling en aan de ontwikkeling van nieuwe
(wetenschappelijke) kennis en inzichten. We doen dit in samenwerking
met anderen om de kloof tussen wetenschap en praktijk te verkleinen.
Daarom past “een leven lang leren” bij onze kijk op
professionalisering. Met een open houding willen we de professionele
dialoog breed voeren, zowel intern als extern en met onze partners,
om zo te kunnen blijven groeien. We zetten onze voorbeeldfunctie
in om onze eigen onderzoekende houding uit te dragen naar onze

leerlingen, collega’s en onze omgeving. We hebben oog voor
elkaars talenten en we willen graag alle mogelijkheden bieden en
benutten om onze mensen te kunnen laten excelleren. We hebben
goed werkgeverschap hoog in het vaandel staan, net als goed
werknemerschap. We zijn blij met onze collega’s en mensen willen
graag bij Stichting BOOM werken. We hebben oog voor elkaar,
we spreken elkaar aan en we waarderen elkaar. We investeren in
werkplezier, we gaan met plezier naar ons werk en
mocht dat niet zo zijn dan wordt dat pro-actief en constructief
besproken, waarbij hulp van externen kan worden ingezet.
Personeelstekorten en onderwijsvernieuwingen leiden mede tot het
zien van nieuwe kansen.
In de komende periode zullen we kritisch kijken naar ons functiehuis
en de mogelijkheden om dit te verbreden. Nu zijn met name HBOopgeleide mensen actief binnen de Stichting en zijn MBO’ ers en WO’
ers in de minderheid. Met de komst van bijvoorbeeld de opleiding tot
leraarondersteuner en de academische PABO, willen we kijken hoe
we die (toekomstige) collega’s, met deze achtergrond, aan onze
organisatie kunnen verbinden.
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8>EDUCATIEF
8>EDUCATIEF
PARTNERSCHAP
PARTNERSCHAP
Om van toegevoegde waarde te zijn voor de ontwikkeling van
kinderen is het essentieel dat er een gezonde balans is tussen de
context waarin het kind opgroeit, de school en het kind zelf.
De school denkt en handelt in het belang van de ontwikkeling van
kinderen en de ouder/ verzorger is voor de school de essentiële
samenwerkingspartner om het belang van het kind te dienen, ondanks
dat belangen wellicht soms tegenstrijdig kunnen zijn.
We houden elkaar scherp als het gaat om wederzijdse verwachtingen
en wederzijdse verantwoordelijkheden en we doen dit in een de vorm
van een constructieve en proactieve dialoog met respect voor elkaars
overwegingen. Om als ouder mee te helpen, mee te denken,
mee te praten en mee te beslissen, zijn er zowel op schoolniveau als
op stichtingsniveau verschillende formele en informele mogelijkheden.
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9>OMGEVING
9>OMGEVING
Als onderdeel van meerdere samenwerkingen merken we dat we
als relatief kleine organisatie soms kwetsbaar zijn. Bestuurlijke
samenwerking vindt nu al plaats in gremia als T-Primair, het
Regionaal Transfer Centrum (RTC) en Plein 013. Daarnaast
is onderzoek wenselijk om na te kunnen gaan of bestuurlijke
schaalvergroting ons kan helpen in het realiseren van onze
idealen.
Zoals eerder aangegeven willen we ons verder ontwikkelen als
brede netwerkorganisatie. Als relatief kleine Stichting weten we
ons te binden aan personen en organisaties waarin kenniscreatie
en kennisdeling centraal staan. Hierdoor kunnen we anderen helpen
in hun ontwikkeling en zeker ook ons blijven ontwikkelen. Zo werkt
Stichting BOOM samen met Stichting Edu-Ley in Goirle en Stichting
Samenwijs in Hilvarenbeek. De genoemde stichtingen opereren
vergelijkbaar en in een vergelijkbare context en daarom zien we
kansen om deze samenwerking te versterken.
Stichting BOOM werkt, naast eerder genoemde organisaties, samen
met de gemeente Oisterwijk, kinderopvangorganisaties, Voortgezet
onderwijs, Hogescholen, ROC’s en universiteiten om kennis te delen
en om een bijdrage te kunnen leveren aan het creëren van nieuwe
kennis. Om zo gezamenlijke belangen te combineren om tot
gezamenlijke opbrengsten en resultaten te komen.
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10>SLOT
10>SLOT
Dit koersplan is voor iedereen herkenbaar en wordt naar buiten
uitgedragen. Het dient als een kompas om gezamenlijk invulling te
geven aan een duurzame ontwikkeling van onderwijs, nu en in de
toekomst, waarbij we ons realiseren dat het onderwijs nooit af is...

