
Bijlage strategisch beleidsplan 

Een voorbeeld van een strategisch beleidsplan kan zijn (periode meerdere jaren): 
 
hoofdstuk 1 
1 Algemene inleiding 
 A. Gegevens bevoegd gezag 
 B. Organigram van de vereniging of stichting 
 C. De scholen die onder het bevoegd gezag ressorteren 
 D. Adresgegevens van het bevoegd gezag 
 E. Brinnummers van de school 

F. Het aantal leerlingen per 1 oktober van de afzonderlijke scholen en 
leerlingenprognoses voor de komende 5 jaar 

 G. Het aantal groepen/klassen van de verschillende scholen 
 H. Indien van toepassing de verschillende onderwijsvormen ressorterend onder het 
  bevoegd gezag 
  
Hoofdstuk 2 
 A Missie van de vereniging of stichting 
 B Visie van de vereniging of stichting 
 C Indien beschikbaar conclusies naar aanleiding van diagnose op basis van een  

 kwaliteitsmodel bijvoorbeeld INK (of per school via WMK Cees Bos) of   
 indien er een ander instrument gebruikt wordt deze conclusie 

 D Doelen van het strategisch beleidsplan 
 E Beschrijving relaties extern 
  1.  WSNS 
  2.  GOA 
  3.  Gemeente 
  4.  Brede school 
 F Procedure strategisch beleidsplan 
 G Looptijd en evaluatie van het strategisch beleidsplan 
 
Hoofdstuk 3 
 Overzicht verslag  Onderwijsinspectie 
 
Hoofdstuk 4 Analyse van de externe ontwikkelingen  
 A. Wat komt er op de verenging/stichting af op landelijk niveau? 
 B. Wat komt er op de vereniging/stichting af overheid en wet-en regelgeving? 
 C. Wat komt er op de verenging/stichting af door maatschappelijke   
  ontwikkelingen? 
 D. Wat komt er op de vereniging/stichting af door de arbeidsmarkt? 
 E. Wat komt er op de vereniging/stichting af op lokaal niveau? 
 
Hoofdstuk 5  Kansen en bedreigingen 
 A. Gevolgen en antwoord op ontwikkelingen op landelijk niveau. 
 B. Gevolgen en antwoord op veranderingen door overheid en wet-en regelgeving. 
 C. Gevolgen en antwoord op veranderingen door maatschappelijke   
  ontwikkelingen. 
 D. Gevolgen en antwoord op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. 
 E. Gevolgen en antwoord op ontwikkelingen op lokaal niveau. 
 
Hoofdstuk 6 Analyse van de interne ontwikkelingen 



 A. Bestuursvorm 
 B. Interne organisatiestructuur van het bevoegd gezag en de scholen 
 C. Organisatiecultuur van de scholen, sfeer, pedagogisch klimaat 
 D.  Ontwikkelingen op het gebied van management 
 E.  Eventuele schaalvergrotingen/afstoten van werkzaamheden 
 F.  Samenwerken met overige instellingen 
 G.  Opleiden in de school/scholen 
 
Hoofdstuk 7 sterkte-zwakte analyse van de interne ontwikkelingen 
 1. Onderwijs en identiteit huidige situatie 

a.  identiteit 
b.  visie op onderwijs 
c.  levensbeschouwelijke vorming 
d.  pedagogische opdracht 
e.  vernieuwing van het onderwijs 
f.  ict in onderwijs 
g.  burgerschap 

 2.  Relevante interne en externe ontwikkelingen 
  Koers PO/Koers VO/Koers BVE 
 3.  Sterke en zwakke punten 
 4.  Kansen en bedreigingen 
 5.  Het gewenste beleid (wat, waarom, wie, wanneer, wat kost het over meerdere 
  jaren) 
 6. Prioriteiten in uitvoering van het gewenste beleid 
 7. Stappenplan inclusief communicatie met diverse gremia 
 
 B Personeel en organisatie   
 Personeel 
 1.  Huidige  opbouw formatie kwantitatief en kwalitatief, inclusief    
 leeftijdsopbouw 
  b.  Meerjarenplanning personeel 
  c.  Huidige functiebouwwerk 
  d.  Professionaliseringsbeleid 
  e.  Bekwaamheidsdossiers/wet beroepen in het onderwijs/ gevoerde  
   competentiebeleid 
  f.  Mobiliteit 
  g.  Integrale personeelsbeleid 
  h.  Verzuimcijfers en stand van zaken rondom welzijn en het gevoerde  
  arbobeleid  
  i.  Bekwaamheidsdossiers/wet beroepen in het onderwijs 
  j. 
 2.  relevante interne en externe ontwikkelingen 
 3.  Sterke en zwakke punten 
 4.  Kansen en bedreigingen 
 5.  Het gewenste beleid (wat, waarom, wie, wanneer, wat kost het over meerdere 
  jaren) 
 6. Prioriteiten in uitvoering van het gewenste beleid 
 7. Stappenplan inclusief communicatie met diverse gremia 
  
  
 Organisatie  
 1.  Huidige situatie 



  a.  Bestuursmodel en structuur 
  b. Verantwoording en intern toezicht 
  c. Planning en controlcyclus 
  d. Faciliteiten   
  e. Organisatie scholen op hoofdlijnen 
 2.  Relevante interne en externe ontwikkelingen 
 3.  Sterke en zwakke punten 
 4.  Kansen en bedreigingen 
 5.  Het gewenste beleid (wat, waarom, wie, wanneer, wat kost het over meerdere 
  jaren) 
 6. Prioriteiten in uitvoering van het gewenste beleid 
 7. Stappenplan inclusief communicatie met diverse gremia 
 
C Financiën 
 1.  Huidige situatie 
  a.  overzicht inkomsten/uitgaven 
  b.  overzicht budget personeels/arbeidsmarktbeleid 
  c.  overzicht budget professionalisering bestuur en management 
  d.  overzicht budget personeels & arbeidsmarktbeleid  
  e.  overzicht budget professionalisering bestuur en management 
  f.  overige inkomsten 
 2.  Relevante interne en externe ontwikkelingen 
 3.  Sterke en zwakke punten 
 4.  Kansen en bedreigingen 
 5.  Het gewenste beleid (wat, waarom, wie, wanneer, wat kost het over meerdere 
  jaren) 
 6. Prioriteiten in uitvoering van het gewenste beleid 
 7. Stappenplan inclusief communicatie met diverse gremia 
 
D Huisvesting 
 1.  Huidige situatie 
  a.  overzicht huidige schoolgebouwen 
  b.  overzicht onderhoud scholen 
  c.  overzicht verhuur aan derden 
  d.  overzicht nieuwbouw- of verbouwingsplannen 
  e. 
  f. 
 2.  Relevante interne en externe ontwikkelingen 
 3.  Sterke en zwakke punten 
 4.  Kansen en bedreigingen 
 5.  Het gewenste beleid (wat, waarom, wie, wanneer, wat kost het over meerdere 
  jaren) 
 6. Prioriteiten in uitvoering van het gewenste beleid 
 7. Stappenplan inclusief communicatie met diverse gremia 
 
E Communicatie  
 1.  Huidige situatie 
  a.  externe communicatie 
  b.  interne communicatie 
  c.  ouderbetrokkenheid 
  d.  leerlingbetrokkenheid 
  e.  pr-beleid 



 2.  Relevante interne en externe ontwikkelingen 
 3.  Sterke en zwakke punten 
 4.  Kansen en bedreigingen 
 5.  Het gewenste beleid (wat, waarom, wie, wanneer, wat kost het over meerdere 
  jaren) 
 6. Prioriteiten in uitvoering van het gewenste beleid    
 7. Stappenplan inclusief communicatie met diverse gremia 
 
Hoofdstuk 7 conclusies en gewenste ontwikkelingen uitgewerkt in SMART doelen op het gebied 
van: 
 
 A Onderwijs en identiteit 
 B Personeel en organisatie 
 C Financiën 
 D Huisvesting 
 E Communicatie 
 F Kort overzicht van strategische keuzes A B C D E 
 
Hoofdstuk 8 Evaluatie van het strategisch beleidsplan 
 A.  Procedure 
 B. Werkwijze uitvoering 
 C. Tijdstippen van meting 
 D. Wijze van communicatie 
 
Hoofdstuk 9 
Investeringsbegroting strategisch beleidsplan 
Overzicht relevante wet-en regelgeving 
 


