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Niemand heeft een glazen bol. Wat de toekomst brengt, is onzeker en door de snelle techno-
logische ontwikkelingen van tegenwoordig, volgen de veranderingen elkaar steeds sneller op. 
Meer dan ooit vragen we ons af voor welke uitdagingen onze de huidige basisschoolleerlingen 
komen te staan. Wat hebben zij straks nodig om tot hun recht te komen in de maatschappij?

Het is belangrijk dat ons onderwijs voortdurend meebeweegt met de veranderende wereld; 
dat we onze manier van lesgeven en de lesinhoud continu aanpassen aan nieuwe ontwikkelin-
gen. Daarom moeten we, ook zonder glazen bol, proberen de toekomst zo goed mogelijk in te 
schatten en op basis daarvan keuzes maken voor de nabije toekomst van ons onderwijs.

Dit strategisch beleidsplan beschrijft op hoofdlijnen het beleid dat wij voor 2020 tot en met 
2024 met de kennis van nu voor ogen hebben. Het laat zien welke ontwikkelingen wij signale-
ren, welke strategische doelen we hebben en hoe we die doelen willen bereiken.

Een groot deel van de organisatie is betrokken geweest bij het tot stand komen van het strate-
gisch beleidsplan. Het bestuur heeft met de schooldirecteuren en de gemeenschappelijke me-
dezeggenschapsraad (GMR) gesproken en uitvoerig overleg gehad met de raad van toezicht. 
Doordat de organisatie heeft meegedacht en meegepraat, heeft de inhoud van dit plan een 
breed draagvlak.

Dit strategisch beleidsplan geeft richting aan het beleid op de scholen vanaf 2020. Op die scho-
len worden de hoofdlijnen van dit document omgezet in concreet beleid en heldere keuzes. 
Keuzes die, doordat ze zijn gebaseerd op deze strategische hoofdlijnen, ervoor gaan zorgen dat 
ouders verzekerd blijven van goed en eigentijds onderwijs voor hun kinderen.

Onderwijs voortdurend aanpassen, betekent ook dat leerkrachten en ander onderwijzend per-
soneel steeds moeten investeren in de nieuwste ontwikkelingen. Met de invoering van ‘Leren 
Zichtbaar Maken’ hebben we met heel Robijn al een belangrijke stap gezet naar onderwijs dat 
toekomstbestendig is. 

Leerkrachten hebben daarbij vaardigheden ontwikkeld die hen helpen de effectiviteit van hun 
lessen te evalueren. En daarnaast zorgt het ervoor dat de leerlingen zelf inzicht krijgen in hoe 
zij leren. In de Robijnacademie worden door het hele jaar heen workshops aangeboden over 
allerlei actuele onderwerpen, zodat leerkrachten gemakkelijk toegang hebben tot extra scholing. 

Ook bij het maken van financiële keuzes geeft het strategisch beleidsplan richting. Begrotingen 
worden bij voorkeur zo opgesteld, dat gemaakte keuzes rechtstreeks zijn terug te voeren naar 
beleid. De GMR, waarin ouders en leerkrachten zijn vertegenwoordigd, beslist samen met het 
bestuur over deze keuzes, met altijd de zorg voor optimaal onderwijs voor onze leerlingen als 
achterliggend doel.

Zoals gezegd; die glazen bol hebben we niet. Maar door goed te kijken naar de trends en ont-
wikkelingen van dit moment, door uitgebreid met elkaar in gesprek te gaan en door met een 
open en nieuwsgierige blik de wereld in te kijken, hebben wij voor de komende vier jaar dit 
strategisch beleid opgesteld. 

Fred Teunissen 
Bestuur 
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Stichting Robijn staat sinds 1 mei 2008 voor schitterend openbaar onderwijs in Nieuwegein 
en IJsselstein. Op die dag verenigden de openbare besturen van de Nieuwegeinse en IJssel-
steinse scholen zich tot het Regionaal Openbaar Basisonderwijs IJsselstein Nieuwegein. Robijn 
bestuurt alle elf openbare basisscholen die de twee gemeenten rijk zijn. Zo’n 2.400 leerlingen 
genieten elke dag weer van ons onderwijs, dat door ongeveer 240 medewerkers met veel ple-
zier wordt verzorgd.

Een stabiele en professionele organisatie is belangrijk om in de scholen optimaal onderwijs te 
kunnen geven. Daarom zijn de taken en verantwoordelijkheden verdeeld. Het bestuur bepaalt 
de koers van de organisatie, onder toeziend oog van de raad van toezicht en in overleg met 
het management van de scholen en de GMR. De bestuurder is eindverantwoordelijk voor de 
scholen op het gebied van onder andere financiën, huisvesting, personeelsbeleid en leerop-
brengsten. Het bestuurskantoor ondersteunt het bestuur bij deze taken. 

De raad van toezicht ziet toe op het gevoerde beleid van Robijn en is het klankbord van de 
bestuurder. De raad houdt alleen toezicht op het algemeen gevoerde beleid en buigt zich niet 
over individuele zaken. De rol en functie van de raad van toezicht is vastgelegd in de statuten 
van Robijn. Daarin staat onder andere dat de raad de werkgever van de bestuurder is.

De scholen van Stichting Robijn hebben een eigen medezeggenschapsraad en er is een ge-
meenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) voor heel Robijn. Deze raad praat en/of be-
slist mee over bovenschoolse zaken, zoals de inzet van personeel (het bestuursformatieplan) 
en het vakantierooster. Van elke school zitten er een ouder en een leerkracht in de GMR.

Natuurlijk zijn het onze scholen waar het allemaal om draait. Daar leren onze leerlingen voor 
het leven en verbazen onze leerkrachten zich telkens weer over de mooie dingen die er ge-
beuren. Om de scholen maximale flexibiliteit te bieden, hebben de directeuren veel vrijheid 
om samen met het schoolteam en de medezeggenschapsraad het onderwijs waar Robijn voor 
staat, in te vullen.
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Ons openbaar onderwijs  
Alle leerlingen zijn welkom in het openbaar onderwijs. Afkomst, godsdienst, achtergrond en 
levensovertuiging zijn nooit reden om leerlingen niet toe te laten tot onze scholen. Hierdoor 
krijgen onze leerlingen een goed beeld van onze gemêleerde samenleving, met verschillende 
culturen en uiteenlopende levensopvattingen. Dit verrijkt ons onderwijs en geeft de ontwik-
keling van onze leerlingen tot evenwichtige volwassenen een extra impuls. Onze scholen zijn 
immers een afspiegeling van de maatschappij waarin zij later als volwassene met vertrouwen 
in moeten kunnen functioneren.

De school geeft zelf het goede voorbeeld, door de manier waarop zij respectvol omgaat met 
de leerlingen, ouders, personeelsleden en de omgeving van de school. 

Een school is voor ons een samenleving in het klein. Sociale, economische en demografische 
ontwikkelingen zijn direct van invloed op onze scholen. Ongelijkheid van inkomen, onderwijs-
achterstand, de opmars van technologie en terugloop van leerlingen; we zien de gevolgen 
hiervan direct terug in de groepen op onze scholen. Wij kunnen hier niet aan voorbij gaan. Wij 
bieden leerlingen gelijke kansen en alle mogelijkheden om zich te ontwikkelen vanuit verschil-
lende uitgangspunten. Op deze manier willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van leerlingen 
tot evenwichtige mensen die zelfstandig en verantwoordelijk zijn en zich ontwikkelen tot ka-
raktervolle en kritische  leden van een complexe maatschappij.
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Onze missie 
Robijn ziet het als haar missie om openbaar en algemeen toegankelijk primair onderwijs te 
bieden aan kinderen ongeacht afkomst, cultuur of religieuze overtuiging. Een evenwichtige 
spreiding van het openbaar primair onderwijs binnen IJsselstein en Nieuwegein is een belang-
rijke opdracht. 

Stichting Robijn is een lerende organisatie die staat voor onderwijskwaliteit. Wij stellen elke 
leerling in staat het leerproces zelf te beïnvloeden en het beste uit zichzelf te halen met als 
doel te kunnen stralen en floreren in het verdere leven. Het is belangrijk dat leerlingen ver-
trouwen op de eigen talenten en mogen uitblinken – zowel op cognitief, creatief, sportief, 
emotioneel als sociaal gebied - in een veilige omgeving om zo goed toegerust te zijn voor de 
duurzame maatschappij van nu en morgen. 

hoofdstuk 1
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Onze visie 
Robijn stelt zich tot taak alle leerlingen optimale ontplooiingsmogelijkheden te bieden om de 
aanwezige talenten maximaal te ontwikkelen binnen een passende leerroute met respect voor 
sociale, culturele en religieuze aspecten in de omgeving. 

Bij het leren is het van groot belang dat leerlingen innerlijk betrokken zijn bij wat ze leren, het 
eigen leren zichtbaar maken, verantwoordelijkheid nemen, samenhangen kunnen zien en in-
teractief met en van elkaar leren. 

Dit betekent een beweging:  

• van vaststellen wat je nog niet kunt, naar wat je nog wilt en kunt leren; 

• van de leerkracht die de lesinhoud bepaalt en vooral instrueert, naar de leerkracht die  
 het eigen leerproces van de leerling ondersteunt, stimuleert en coacht; 

• van vertrouwen op standaard lessen, naar aanhoudend nagaan of lessen effectief zijn;

• van luisteren, naar doen en ervaren; 

• van hoofdzakelijk methodegericht onderwijs, naar meer procesgericht onderwijs met 
 gebruikmaking van moderne middelen en methodieken. 

De scholen van Robijn bieden alle mogelijkheden om het onderwijs aan te laten sluiten bij 
de behoeften van de leerlingen, de ouders, de leerkrachten en de eisen van de huidige en 
toekomstige samenleving. Een samenleving die duurzaam en voortdurend in ontwikkeling is 
en invulling krijgt.  
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We weten niet hoe de wereld van morgen er uit ziet. Wel weten we zeker dat de wereld an-
ders zal zijn dan vandaag. Goed onderwijs moet aansluiten bij de veranderingen binnen de 
samenleving. Onderwijs dat het kind voorbereidt op de wereld waar het in terecht komt. Wij 
zien het als een belangrijke taak ervoor te zorgen dat onze leerlingen mee kunnen doen in de 
maatschappij. Dat vinden wij net zo belangrijk als het bijbrengen van moreel besef, sociaal 
bewustzijn, creativiteit, onderzoekend gedrag, kennis en vaardigheden.
 
Wij zien deze maatschappelijke ontwikkelingen en trends. 

Globalisering  

De wereldwijde en onderlinge gerichtheid

• Technologie maakt het mogelijk om wereldwijd verbindingen te leggen. Het bewustzijn van 
leerlingen dat zij onderdeel uitmaken van een grote, mondiale samenleving is belangrijker 
dan ooit.  

• Doordat de wereld zoveel groter wordt, mede dankzij internet en sociale media, is meerta-
ligheid van leerlingen noodzakelijk.

• In een snel veranderende maatschappij  is een ‘Leven Lang Leren’ onvermijdelijk. Mensen 
zullen zich hun leven lang moeten aanpassen aan de veranderende mondiale samenleving 
en de daaraan gekoppelde verscheidenheid.

• Het besef van de noodzaak van duurzaamheid neemt toe. Om toekomstige generaties niet 
in gevaar te brengen willen we een bijdrage leveren aan het behoud van de aarde en het 
omringende heelal. 

Polarisering
De toename van tegenstellingen binnen de samenleving 

• Interculturele samenleving: Leerlingen moeten leren om te gaan met een interculturele 
samenleving, waarbij verschillende culturen naast en met elkaar kunnen bestaan en elkaar 
wederzijds positief beïnvloeden.

• Veranderende samenleving: We ontwikkelen in het onderwijs steeds meer kennis; niet 
om de kennis, maar om de praktische toepassing daarvan. Er komt in het onderwijs steeds 
meer aandacht voor vaardigheden, zoals kritisch denken, probleemoplossend vermogen en 
samenwerken in de omgang met verandering.

• Omgang met tegenstellingen: Sociale en economische factoren binnen de snel veranderen-
de samenleving verlangen andere kennis en vaardigheden en meer zelfsturing dan voorheen. 
Dit vormt een uitdaging voor de jeugd, waarbij niet alle leerlingen even kansrijk zijn.

• Verbinding: Het verbinden van wat leerlingen leren en de wereld om hen heen is in een 
belangrijk uitgangspunt van het leren: het versterkt de motivatie. 
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Personalisering  

Het persoonlijke centraal

• Persoonlijke ontwikkeling: De ontwikkeling van het zelfbewustzijn, de identiteit, het eigen 
talent en potentieel, het vergroten van de kwaliteit van het leven en het realiseren van 
dromen en aspiraties neemt meer plaats in binnen het onderwijs.

• Leren zichtbaar maken: Het leerlinggestuurde onderwijs speelt een steeds grotere rol. 
De persoonlijke en natuurlijke drang om te leren moet in het onderwijs worden aangewak-
kerd en versterkt, zodat leerlingen eigenaar worden van het eigen leerproces en daarin 
verantwoordelijkheid nemen. Het vastleggen van het leren en het maken van individuele 
keuzes, zijn in toenemende mate een samenspel tussen leerkrachten en leerlingen. 

• Authentiek leren: Het individueel betekenis geven aan het leren binnen een rijke en realis-
tische context. Leerlingen de kans geven om hun eigen leerweg functioneel vorm te geven, 
aansluitend bij hun ervaringswereld, interesses en talenten.

• Praktische vaardigheden: De individuele kwaliteiten van praktisch ingestelde mensen 
worden steeds belangrijker. Creativiteit en techniek zijn even belangrijk als taal en rekenen.

• De leerling als ondernemer: Scholen worden steeds meer gezien als de drijvende kracht 
achter innovatie en ondernemerschap. Door onderzoek weten we steeds beter hoe we 
leerlingen de ruimte kunnen geven om zichzelf en hun ideeën te ontwikkelen. Het is aan 
scholen om het curriculum dusdanig vorm te geven dat leerlingen zich optimaal kunnen 
ontplooien, zonder dat dit ten koste gaat van de resultaten. Fouten maken mag; sterker 
nog: leren is een proces van vallen, opstaan, zoeken en proberen. 

• Educatief partnerschap: Ouders zijn sterker betrokken bij de opvoeding en het onderwijs 
van hun kind op school, hieraan is ouderparticipatie gekoppeld. Dat betekent dat ouders 
actief deelnemen aan schoolactiviteiten en deze ook beïnvloeden. Dit gaat gepaard met 
een toenemende mondigheid van ouders. Ouders en school hebben hetzelfde belang: het 
welzijn van het kind. Om deze wederzijdse belangen goed te stroomlijnen, is een goede 
communicatie noodzakelijk.

Technologisering
De invloed van de technologie op mens en maatschappij 

• Elektronische leeromgevingen: Leersituaties gaan veranderen en bieden een andere type 
data dan tot dusver gebruikelijk. E-learning is een onafwendbare ontwikkeling. Technologie 
is niet meer weg te denken uit het klaslokaal. Een klas met bord, bureau, en 30 neuzen die 
dezelfde kant op staan, voldoet dan ook niet meer aan dit type onderwijs. 

• Digitale geletterdheid en mediawijsheid: Een verzameling van competenties die je nodig 
hebt om actief en bewust deel te nemen aan onze mediasamenleving met het beoorde-
lingsvermogen om op het internet verstandige keuzes te maken door informatie te beoor-
delen op betrouwbaarheid en te koppelen aan nieuwe toepassingen.

• ICT: Het onderwijs zal steeds meer gedifferentieerd en ondersteund met digitale media 
gaan plaatsvinden. Leerlingen zijn beter te volgen, waardoor we beter zicht hebben op de 
onderwijsbehoefte. ICT helpt aan te sluiten bij die behoefte. 

hoofdstuk 2
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• Robotisering en kunstmatige intelligentie: Het toenemend aantal taken dat eerst door 
mensen en nu kunstmatig door robots wordt uitgevoerd. Deskundigen stellen dat door 
deze trend banen gaan verdwijnen. In de toekomst zal de aandacht meer uit gaan naar 
informatica, creativiteit, sociabiliteit, empathie en vrijetijdbesteding. Werk zal steeds meer 
door machines worden gedaan. Werk waarbij een medewerker iets extra’s toevoegt, zoals 
handigheid, creativiteit, vernuft en empathie, blijft bestaan.

 

Deze ontwikkelingen
beïnvloeden Robijn
In de nabije omgeving doen zich ook veranderingen voor die van belang zijn voor Robijn en 
daarvan afgeleid voor de ontwikkeling van een kind. 

• Passend onderwijs: Bij dit onderwijs wordt de nadruk gelegd op het aanvaarden van de 
verscheidenheid. De school richt zich op de mogelijkheden van de leerling. Dit leidt bijvoor-
beeld tot het loslaten van eindtermen en het terugdringen van verwijzingen naar het S(B)O. 
De leerling volgt een eigen traject binnen ‘Leren Zichtbaar Maken”. Het doel van goed en 
inclusief onderwijs is om samen met leerkrachten, ouders en leerlingen binnen de school 
te werken aan een optimale en excellente leerervaring op cognitief, creatief en sociaal ter-
rein. Onderwijs dichtbij huis, dat voorbereidt op volwassenheid, waarin zowel plaats is voor 
persoonlijk presteren als voor zaken zoals respect, invoelend vermogen, tolerantie, eerlijk-
heid en verantwoordelijkheid.

• Positionering van het openbaar onderwijs: Het verzorgen van een goede spreiding van 
onze scholen binnen de wijken van IJsselstein en Nieuwegein, zodat openbaar onderwijs 
voor alle leerlingen bereikbaar is.

• Afname van aantal leerlingen: De regio IJsselstein, Nieuwegein en omstreken heeft te 
maken met demografische krimp. Scholen raken steeds meer verwikkeld in de strijd om de 
leerlingen. De verwachting is dat deze krimp de komende vier jaren doorzet.

• Beschikbaarheid leerkrachten: Krapte op de arbeidsmarkt van het primair onderwijs 
wordt steeds meer voelbaar. Het aanbod van deskundig personeel zal voorlopig niet toerei-
kend zijn. Zolang de arbeidsmarkt niet aantrekt, moeten onderwijsinstellingen op zoek naar 
creatieve oplossingen en zich richten op de duurzame inzetbaarheid en vitaliteit van het 
personeel.

• Toezicht en verantwoordelijkheid: Naast de raad van toezicht richt de overheid zich 
intensief op de kwaliteit, de inrichting, de financiën en de opbrengsten van het onderwijs 
van scholen. Een onderwijsstichting heeft niet alles zelf in de hand, aangezien ook politieke 
veranderingen van invloed zijn op de kwaliteit, de financiering, het personeel en de organi-
satiestructuur. 

Bovenstaande ontwikkelingen zijn de komende jaren van invloed op Robijn. De organisatie 
moet zich voorbereiden op deze veranderingen en voortdurend inspelen op trends en ontwik-
kelingen in de maatschappij en het vakgebied. 
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De doorvertaling naar het onderwijs  
 

Globalisering
Binnen het onderwijs gaat een aandachtverschuiving plaatsvinden richting een Europese en 
mondiale samenleving. Naast vaderlandse geschiedenis is er een ruimere aandacht voor de 
geschiedenis buiten onze grenzen.

Ook bij andere vakgebieden verbreden we de oriëntatie op de wereld. Zo maken wij al op 
jonge leeftijd een begin met meertalig onderwijs. Alle Robijnscholen bieden Engels aan in de 
groepen 1 t/m 8.

Verder bereiden wij leerlingen voor op een ‘Leven Lang Leren’.
 

Polarisering
Een openbare school is een onverdeelde samenleving in het klein. Zo leren leerlingen al op 
jonge leeftijd om te gaan met tegenstellingen en diversiteit in religies, culturen en levensover-
tuigingen. Zij leren wie ze zijn, zelf en in relatie tot de ander. Ze leren zich kritisch op te stellen, 
problemen op te lossen en zich te verbinden. Het leren wordt steeds meer onderdeel van de 
aanpassing op het ‘echte leven’. 
 

Personalisering
Het optimaal benutten van de eigen potentie is voor leerlingen van belang om goed te kun-
nen functioneren in de moderne samenleving. Binnen ‘Leren Zichtbaar Maken’ bieden wij de 
leerlingen deze ruimte. De leerlingen geven zelf aan wat en hoe zij leren en welke zichtbare 
stappen zij daarin zetten. In het kader van ‘Passend Onderwijs’ bieden wij alle leerlingen een 
passende plek binnen het onderwijs.

Leren moet betekenisvol zijn voor elke individuele leerling. Het beschikken over parate 
kennis maakt meer en meer plaats voor creativiteit, toepasbaarheid en praktische vaardigheden.   
Het maakt brede talentontwikkeling steeds belangrijker. Om goed te kunnen functioneren in 
de snel veranderende samenleving, is het essentieel om proactief en tijdig initiatief te nemen. 
Wij bereiden onze leerlingen daarop voor.

Technologisering
Robijn creëert een leeromgeving waarin plaats is voor wetenschap, technologie en digitaal 
leren. Mediawijsheid en digitale geletterdheid zijn belangrijk om informatie op een juiste wijze 
kritisch te kunnen doorgronden en beschouwen in een tijd waarin bijvoorbeeld nepnieuws 
zich via sociale media snel verspreidt.

In een tijdperk van robotisering en kunstmatige intelligentie zijn empathie, sociale omgang en 
creativiteit belangrijk, omdat robots hierover niet beschikken. 

Nu werken verschuift naar meer vrije tijd, bereiden wij onze leerlingen voor op vrijetijdsbesteding. 

hoofdstuk 2
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Hier staan wij voor 
 
Wij bieden veiligheid en welbevinden aan leerlingen en onderwijspersoneel om tot optimale 
persoonlijke ontwikkeling te komen.  Ons onderwijs draagt bij tot de brede vorming van onze 
leerlingen. De onderwijskwaliteit omvat niet alleen het effectief aanleren van kennis en vaar-
digheden met hoge opbrengsten, maar ook het vormen van onze leerlingen tot zelfstandige, 
zelfverantwoordelijke personen die goed kunnen functioneren binnen de samenleving.

Wij hanteren als uitgangspunt dat leerlingen de basiskennis en -vaardigheden op optimaal 
niveau beheersen. Elke school valt onder het basisarrangement van de inspectie. 

Wij laten leerlingen profiteren van het beste onderwijs binnen een passende en afgestemde 
leerroute om zich zo optimaal te ontwikkelen. Wij brengen de leerlingen het besef bij dat ‘een 
leven lang leren’ een noodzaak is om je staande te houden in een snel veranderende samen-
leving.  

Wij bieden leerlingen competenties om actief en bewust deel te nemen aan onze mediasa-
menleving met het beoordelingsvermogen om verstandige keuzes te maken door informatie 
te beoordelen op betrouwbaarheid en te koppelen aan nieuwe toepassingen.

Het onderwijspersoneel van Robijn volgt de ontwikkelingen binnen het onderwijs op de voet. 
We passen wetenschappelijke en maatschappelijke inzichten toe op onze scholen. We schro-
men niet om te innoveren, te veranderen en te verbeteren. Als dat een andere organisatie van 
ons onderwijs vraagt, dan gaan we daartoe over.

Alle Robijnscholen werken met ‘Leren Zichtbaar Maken’. Dit is gebaseerd op de inzichten van on-
derwijswetenschapper professor John Hattie. Hij legde de grootste verzameling van evidence-ba-
sed onderzoek aan, over wat feitelijk werkt op school om het leren te verbeteren. Zijn 
meta-onderzoek bevat de resultaten van meer dan vijftien jaar mondiaal onderzoek, waarbij 
miljoenen leerlingen zijn betrokken.  De belangrijkste adviezen voor leerkrachten zijn: kijk door 
de ogen van de leerling naar hoe je lesgeeft en help leerlingen hun eigen leraar te worden. De focus 
van ‘Leren Zichtbaar Maken’ ligt op:

• leerlingen leren hoe hun eigen leerproces werkt;

• leerlingen ontwikkelen een ‘growth mindset’;

• leerkrachten zijn zich bewust van hun invloed op het leren;

• leerkrachten worden geschoold in manieren om hun invloed op het leren te vergroten;

• aanhoudende verbetering door het evalueren van het effect van het handelen van de leer-
kracht op het leerproces van de leerling.

Deze missie concretiseren wij in onze kernwaarden. 
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Kernwaarden 
 

Ondernemend 
Leerlingen zijn eigenaar van de eigen ontwikkeling. Ze kiezen hun eigen leerroute, waarbij 
ze oefenen wat aandacht nodig heeft, verder ontwikkelen wat goed gaat en nog beter kan 
worden. Zo hebben ze zelf de regie over het eigen leerproces en is er ruimte om talenten te 
ontwikkelen. De organisatie is zo ingericht dat ze passende ondersteuning krijgen. We leren 
hen leren. 
 
Wij stimuleren initiatieven, creativiteit, verwondering, kritisch denkvermogen en onderne-
mend gedrag. We bieden ruimte om keuzes te maken en willen dat leerlingen kansen zien en 
pakken. Kansen die waarde en voldoening geven aan je omgeving en aan jezelf. 
 

Eigentijds  
Wij staan open voor innovatie en maatschappelijke verschuivingen en volgen de actuele on-
derwijsontwikkelingen op de voet. Onze scholen sluiten aan bij technologische veranderingen 
om het onderwijs zo goed mogelijk te ondersteunen met moderne leermiddelen. Met het 
oefenen van de benodigde 21e-eeuwse vaardigheden, bereiden wij de leerlingen voor op hun 
toekomst. 
 

Verbindend 
Stichting Robijn is een organisatie die zichtbaar, open en toegankelijk is voor alle groepen, 
zowel intern als extern. Dat betekent bijvoorbeeld oog hebben voor de ander en leren van en 
met elkaar. Alle scholen van de stichting bieden een goede zorgstructuur. Wij stellen alle leer-
lingen in staat om het eigen leerpotentieel maximaal te ontplooien vanuit samenwerking en 
betrokkenheid met leerlingen, ouders, onderwijsgevenden, medewerkers en maatschappelijk 
relevante partners.  
 
Wij stimuleren de cognitieve, creatieve en sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen. Dat 
doen we langs verbindende en doorlopende leerlijnen, met een warme overdracht. Deskundi-
ge leerkrachten werken handelingsgericht volgens een ontwikkelroute en bieden tegelijkertijd 
veiligheid, waardering en vertrouwen in verbinding met elkaar. 
 

Verantwoord en duurzaam 
Wij zorgen voor een maximaal leerrendement om leerlingen tot optimale ontwikkeling te bren-
gen. De scholen bieden een rijke leeromgeving met vakbekwame en betrokken leerkrachten. 
Wij bieden een veilige leeromgeving met thuisnabij onderwijs en stellen ons verantwoordelijk 
op voor een duurzame samenleving voor morgen.  
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Dit zijn onze uitdagingen
De trends en ontwikkelingen die wij zien, bieden ons interessante uitdagingen en vraagstukken.  

De samenleving 
• Hoe blijft Robijn vertegenwoordigd binnen de wijken van Nieuwegein en IJsselstein?

• Hoe blijft Robijn als duurzame organisatie de ontwikkelingen volgen?  

• Hoe blijven we als school midden in de wijk en de samenleving staan? 

• Hoe verbeteren we het imago van het openbaar onderwijs in onze regio?

• Met wie kunnen we samenwerken om ons onderwijs te verstevigen en uit te bouwen?

• Blijft Passend Onderwijs haalbaar in de huidige vorm? 

De leerlingen 
• Hoe helpen we onze leerlingen op weg in deze dynamische wereld? 

• Hoe werken we vanuit nieuwe inzichten om hen optimale kansen te bieden? 

• Op welke wijze blijven we toekomstgericht inhoud geven aan het onderwijs? 

• We willen elk talent bij leerlingen en onderwijspersoneel zien en benutten. 

• Hoe zetten we hen optimaal in hun kracht?  

• Hoe zorgen we voor een uitdagende leeromgeving voor onze leerlingen? 

• Hoe kunnen we ons leren blijvend betekenis geven?  

De ouders 
• Hoe geven we vorm aan eigentijds partnerschap met ouders? 

• Hoe bereiden wij hun kinderen goed voor op de toekomst?

• Hoe zorgen we aanhoudend voor het welbevinden van de kinderen?

Het personeel 
• Hoe blijven wij een goede werkgever?

• Hoe blijven we aantrekkelijk voor jong en talentvol personeel? 

• Hoe houden we ons personeel vitaal en vaardig?  
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Zo gaan we er mee om
 
De Robijnen, die vastgelegd zijn in dit strategisch beleidsplan, worden vertaald naar organi-
satiebrede jaarplannen. De financiële gevolgen daarvan staan in de daarbij behorende be-
groting met een meerjarig perspectief. Vervolgens worden de plannen geconcretiseerd in 
de schoolplannen. Die geven richting aan de ontwikkeling op de scholen voor een periode 
van vier jaren, opgedeeld in jaarplannen. Ze bevatten de doelstellingen van de afzonderlijke 
scholen. Ieder jaar evalueert de school of de inspanningen leiden tot het gewenste resultaat.  

Onze koers staat beschreven in onze Robijnuitspraken, de Robijnen.

Dit betekent voor de samenleving:  
• Robijn verzorgt openbaar onderwijs en biedt iedere leerling een veilige en passende plek; 

• Robijn creëert onderwijskansen voor alle leerlingen voor hun individuele en maatschappe-
lijke ontwikkeling; 

• Robijn is een duurzame organisatie die vernieuwingen omarmt als ze een verrijking zijn 
voor het onderwijs en de samenleving;  

• Robijn is een organisatie die als volwaardig partner wordt beschouwd door alle maatschap-
pelijk relevante organisaties; 

• Robijn spant zich in een positieve bijdrage te leveren aan het imago van openbaar onder-
wijs in de regio. Robijnscholen werken samen met organisaties in de wijk;

• Robijn leert leerlingen hun eigen mening te vormen en die van anderen te respecteren, 
samen te werken en te luisteren naar elkaar, met leefregels om te gaan en zich kritisch te 
verhouden tot de omgeving om zich te ontwikkelen tot verantwoordelijke wereldburgers.

Dit betekent voor de leerling:
 
• Een goed en prettig welbevinden; 

• Ruimte om zelf invulling te geven aan het eigen leerproces; 

• De mogelijkheid om de eigen cognitieve, sociaal emotionele, creatieve en sportieve vaar-
digheden en talenten te versterken en te vergroten; 

• Begeleiding voor elke leerling ongeacht afkomst en geaardheid; 

• Betekenisvol onderwijs afgestemd op de wensen en noden binnen een uitdagende leeromgeving; 

• Tevredenheid over de sfeer, het onderwijs, de onderwijsgevenden en de leeromgeving; 

• Mogelijkheden om te komen tot persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing, onder andere 
door Leren Zichtbaar Maken. 

Dit betekent voor ouders: 
 

• De perceptie van Robijn als een hechte eenheid van scholen:

• Het vertrouwen op aantoonbaar goed onderwijs;

• Educatief partnerschap met de school en betrokkenheid bij het onderwijs;

• Dat de scholen doen wat zij zeggen en waarmaken wat ze beloven;
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• Correcte medezeggenschap waaraan goed invulling wordt gegeven;

• Goed verzorgde communicatie, zowel mondeling als schriftelijk als via beeld.

 

Dit betekent voor het personeel:
 
• Een veilige en prettige werkomgeving; 

• Werkplezier, competenties en zelfstandigheid als uitgangspunt voor ontwikkeling; 

• Een heldere taakstelling; 

• Een omgeving met competente collega’s die hun bekwaamheid doorlopend onderhouden; 

• Mogelijkheden voor professionalisering en ontwikkeling; 

• Ondersteuning en ruimte voor groei; 

• Feedback en inzicht in de eigen bekwaamheid; 

• Hoge kwaliteit in onderwijs, management, faciliteiten en schoolgebouwen. 

We zetten ons in voor de vitaliteit en de vaardigheid van onze medewerkers.

Dit betekent voor het onderwijs:
• Een centraalstaand primair proces.

• Heldere doelstellingen en smart geformuleerde resultaten met indicatoren en normen die 
professioneel en transparant zijn vastgesteld; 

• Multimedia, wetenschap en techniek binnen een eigentijds onderwijsproces:

• Zicht op de ontwikkeling met afstemming van het didactisch handelen;

• Heldere taken en verantwoordelijkheden voor alle medewerkers; 

• Het consequent en regelmatig toepassen van de beleidscyclus: plan, do, check en act.

Dit betekent voor het resultaat:
  
• Interne en externe herkenbaarheid van de missie, visie en kernwaarden;

• Hoge opbrengsten op alle onderwijsgebieden;

• Positieve uitkomsten van tevredenheidonderzoeken;

• Beoordelingen vanuit verschillende perspectieven;

• Realisatie van de doelstellingen op basis van de vooraf gestelde indicatoren;

• Positieve beoordeling vanuit onderwijstoezicht;

• Het afleggen van publieke verantwoording;

• Betekenisgeving van maatschappelijke ontwikkelingen. 
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Zo besturen wij   
Het bestuur richt zich voortdurend op de toekomst en is in staat de koers bij te stellen aan 
veranderende omstandigheden. 
 
Belangrijke bestuurlijke doelstellingen zijn goed werkgeverschap en op alle scholen een onder-
wijsklimaat onderhouden waarin alle betrokkenen, zowel leerlingen als personeel tot optimale 
ontplooiing komen. 
 
Binnen ons onderwijs gaat het aanhoudend om goed en eigentijds onderwijs in een veilige 
omgeving voor personeel en leerlingen binnen de financiële mogelijkheden van de stichting. 
Om daar inhoud aan te geven, maakt het bestuur transparante beleidskeuzes voor de korte en 
lange termijn.  
 

Zo houden wij toezicht 
 
De raad van toezicht (RvT) van Stichting Robijn streeft naar een professionele, integrale, open 
toezichtrol in een organisatie die het maximale wil bereiken voor de kinderen uit Nieuwegein 
en IJsselstein. De rol en functie van de RvT is vastgelegd in de statuten van Robijn. De RvT ziet 
toe op het gevoerde beleid van Robijn, is de werkgever van de bestuurder en is tevens zijn 
klankbord. 

Vertrouwen in de professionaliteit van de organisatie, de bestuurder en de medewerkers van 
Robijn vormt de basis voor het toezicht. Communicatielijnen zijn kort en de organisatie en 
de RvT houden elkaar gevraagd en ongevraagd op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen. 
Door te werken met speciale commissies en aandachtsgebieden binnen de RvT, profiteert de 
organisatie optimaal van de diverse expertises binnen de raad. Hierdoor kan de RvT als klank-
bord fungeren voor de bestuurder.

Zo leiden wij de scholen
 
De scholen van Robijn verschillen op onderdelen sterk van elkaar. Er zijn diverse schoolconcepten 
en verschillen in schoolpopulatie. Elke directeur is onderwijskundig leider van de school. 
In samenspraak met het schoolteam en de medezeggenschapsraad geeft de directeur 
invulling aan het onderwijsbeleid op schoolniveau. Toch is er ook veel dat de onze scholen 
bindt. Ze vormen een sterke scholengroep en erkennen het gezamenlijke belang. De directeuren 
zijn betrokken met elkaar, maken samen beleid, geven elkaar richting en steun. Zo hebben we 
oog voor zowel het organisatie- als het schoolbelang. Er is transparantie over de verdeling van 
formatie en gelden. In onderling overleg en na afstemming komen we tot de verdeling van 
middelen. De solidariteit binnen Robijn is groot. 
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Wij leren samen   
Professionalisering van personeel is een gezamenlijke inspanning die inhoud krijgt binnen de 
Robijnacademie. De scholing die wij binnen de academie verzorgen, is gericht op het aanhou-
dend bekwamen van de medewerkers van Robijn. Bij de keuze van de scholingsbijeenkomsten 
vormen de vragen vanuit verschillende scholen het uitgangspunt. Aan de hand hiervan wordt 
een passend aanbod samengesteld. Daarnaast zijn er gezamenlijke trajecten, zoals ‘Leren 
Zichtbaar Maken’ en methodieken als Focus PO.   
 

 

Wij doen het samen  
 
Samen invulling geven aan de medezeggenschap vinden we belangrijk. De inspraak van ouders 
en personeel helpt de stichting en de scholen om de juiste richting te geven aan het beleid en 
de inhoud van het onderwijs. Door met elkaar na te denken over het beleid en samen keuzes 
te maken, komen we tot afspraken waar we allen achter staan. 

De (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad is daarom een belangrijk klankbord voor de 
bestuurder en de directeuren. De raad adviseert en heeft op onderdelen van het beleid in-
stemmingsrecht.
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Dit is onze structuur    
De stichting heeft een bestuursvorm met een raad van toezicht en hanteert daarbij de code 
‘goed bestuur’. Jaarlijks legt de raad van toezicht bij de gemeente verantwoording af over de 
financiën en het gevoerde beleid.

De rollen van beide toezichthouders zijn vastgelegd in de statuten van de rechtspersoon. 
Hieronder wordt de hiërarchische structuur van de organisatie in het raad van toezichtmodel 
schematisch weergegeven:

Robijnscholen
(het primaire onderwijsproces)

Directeuren

Bestuur

Raad van toezicht

Medezeggenschapsraden

Gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad

Bestuursbureau
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DE
ROBIJNEN

Door aandacht voor 
internationalisering bieden 

wij onze leerlingen 
een breed beeld 

op de wereld.

Wij bereiden onze leerlingen 
voor op veilige deelname aan 

onze snelveranderende
informatiemaatschappij. 

Ons onderwijs stemt zich 
zoveel mogelijk af op de 
talenten en de behoeften 

van de individuele 
leerling.

Ouders zijn onze 
educatieve partners, die 

wij betrekken bij de koers 
en invulling van ons 

onderwijs.

Wij leren leerlingen zich 
sociaal te verhouden tot een 
veranderende samenleving, 

waarbij we elkaar vanuit 
wederzijds respect 

positief beïnvloeden.

Robijn staat voor goed 
onderwijs met ruimte voor 
leerlingen en leerkrachten 
om hun talenten breed te 

ontwikkelen.

Wij ontwikkelen bij 
leerlingen kennis met daarbij 

de praktische toepassing. 
We hebben aandacht 
voor vaardigheden, 

kritisch denken, 
probleemoplossend 

vermogen en 
samenwerken.
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schitterend openbaar onderwijs

s t i c h t i n g r o b i j n  n l

Adres: Albatros 1 - 3435 XA Nieuwegein - Tel: 030 6009168


