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Onze wereld is niet dezelfde  
als die van gisteren. 

Dirk De Wachter – psychiater/psychotherapeut 
van het Universitair Psychiatrisch Centrum van  
de KU Leuven – gebruikte het als startzin van  
zijn in 2016 verschenen boek ‘De Wereld van  
De Wachter’.

Een waarheid als een koe natuurlijk, maar wat 
werden we in 2020 geconfronteerd met kwets-
baarheid en de essentie van ons bestaan.

Vol verwachting begonnen we aan 2020: met  
een nieuwe strategische koers om onze tanden  
in te zetten, een Deltafeest in aantocht en 
schoolteams met prachtige plannen voor nog 
beter onderwijs aan al onze leerlingen.

Het geeft niet,  
het geeft niet  
mijn beste,  
dat is het leven  
 Vasili Grossman, Leven & Lot (2008)
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Maar veel, heel veel ging  
dit jaar anders dan vooraf  
gedacht.

Er was onzekerheid en verdriet, onbegrip en 
moedeloosheid, afstand in plaats van nabijheid. 
En steeds weer nieuwe vragen. Samen werden we 
er ook goed in. Mooie kaartjes over en weer. Een 
stap extra, en nog één, en nog één. Even uitrusten 
en dan weer verder. In de zomer even hoopvol  
dat het misschien al snel beter zou gaan, maar 
sneller dan gedacht werden we in september 
alweer geconfronteerd met grote uitdagingen.

Delta bleef gelukkig Delta: de menselijke maat 
voorop, proberen elkaar echt te blijven zien. 
Leerlingen leerden veel over samen, het leven  
en de wereld. Soms leerden ze ook minder.

Het zat soms ook mee. Zo hadden we het geluk 
dat we de stap maar de Microsoft 365 omgeving 
net gezet hadden. Online lessen in Teams namen 
daardoor een grote vlucht en we werden er snel 
beter in. 

Er stond ons ook nog veel te wachten in 2021, 
maar dat wisten we toen gelukkig nog niet.
Twintigtwintig werd daarmee een breukjaar om 
nooit te vergeten. 

Terug naar onze  
strategische koers. 

Naar onze ambitie om samen te leren voor  
de wereld van morgen.
Naar onze diepe wens om in te zetten op brede 
ontwikkeling voor alle leerlingen.

2020 heeft die ambitie en die diepe wens alleen 
maar versterkt en scherper in beeld gebracht.

De grote vraag die blijft, is wat we dan eigenlijk  
te leren hebben voor die wereld van morgen?

Dit jaar hebben we voor het eerst twee aparte 
verslagen gemaakt: een financieel jaarverslag en 
een sociaal verslag. Dit is ons sociaal jaarverslag. 
We zijn benieuwd naar jullie reacties!

Anje Margreet Woltjer
Peter Dooijeweerd
College van Bestuur
Arnhem, mei 2021
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Een verdere verbetering van het onderwijs stond, ondanks het bijzondere 
Coronajaar, ook in 2020 weer volop in de schijnwerpers van Delta Scholengroep. 
Er was niet alleen aandacht voor de kwaliteit op de eigen scholen, maar er werden 
ook stappen gezet om inclusiever onderwijs in brede zin mogelijk te maken.  
Passend Onderwijs blijft immers het streven binnen de samenwerkingsverbanden 
waar Delta Scholengroep onderdeel van uitmaakt. zegt Anje Margreet Woltjer,  
lid van het College van Bestuur van de scholengroep.

Goed onderwijs is  
passend onderwijs

Passend Onderwijs
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Verbeterplanschool
Roncallischool, Velp

 “Onze school kreeg eind 2018  
het oordeel ‘zeer zwak’ van de 
Onderwijsinspectie. Het team heeft 
toen samen met een expert van de 
PO-Raad de schouders er onder 
gezet en de aangegeven tekort-
komingen planmatig aangepakt.

 Na het herstelonderzoek in februari 
2019 gaf de Inspectie aan dat er 
positieve stappen gezet zijn rond de 
veiligheid en rust in de school, het 
verbeteren van de opbrengsten, het 
didactisch handelen en de communi-
catie met ouders. Daarop heeft de 
Inspectie het predicaat ’zeer zwak’ 
omgezet in ‘onvoldoende’. Hoe we  
de ontwikkeling van onze kinderen 
volgen en hoe we dit met het hele 
team vormgeven, waren nog 
aandachtspunten.  

 Om de aandachtspunten te verbete-
ren is gekozen voor een systemische 
aanpak. Een werkwijze die inzicht 
geeft in de eigen rol en plek in ons 
systeem. Tijdens teamsessies keken 
we naar mogelijkheden om weer 
echt verbinding te zoeken met 
elkaar. Er is nu meer vertrouwen,  
we voelen ons verbonden met elkaar  
en de school en bij het gehele 
schoolteam is nog meer eigenaar-
schap voor de school ontwikkeling. 

  Door daarnaast nog beter te 
analyseren weten we beter waar  
elk kind staat, wat de onderwijs-
behoefte is, en anticiperen we hier 
professioneler op. We hebben  
hard aan onszelf gewerkt, zijn trots  
op elkaar en op onze school!  
Dit laten we in 2021 ook graag  
aan de Inspectie zien”. 

Angela van Oostwaard, directeur

Al enige tijd staan de onderwijsopbrengsten op 
een aantal basisscholen van Delta Scholengroep 
onder druk, vertelt Woltjer. “We hadden al 
verbeterplannen in gang gezet, maar we hebben 
in 2020, ondanks alle Corona uitdagingen, hierin 
toch de nodige meters gemaakt. De directeuren 
zijn samen met de schoolteams aan de slag 
gegaan met het maken van een goede en grondige 
analyse van de situatie, hebben aspecten van het 
didactisch handelen tegen het licht gehouden en 
hebben met elkaar gewerkt aan het krijgen van 
nog meer zicht op de ontwikkeling van elk 
individueel kind.”

“We hadden al verbeter
plannen in gang gezet,  
maar we hebben in 2020, 
ondanks alle Corona uit
dagingen hierin toch de  
nodige meters gemaakt.”

In 2018 kregen twee Deltascholen het stempel 
‘zeer zwak’ van de Onderwijsinspectie. Ook deze 
scholen maakten in 2020 vorderingen in hun 
verbeteraanpak; één school krijgt inmiddels  
een voldoende van de inspectie, de ander geldt 
inmiddels ook niet langer als ‘zeer zwak’ en is dus 
ook beter gaan presteren. “Daar zijn we natuurlijk 
blij mee”, zegt Woltjer.

Doorverwijzing
Als scholen hun onderwijskwaliteit op orde 
hebben lukt het scholen ook beter om kinderen 
die iets meer nodig hebben een goed onderwijs-
aanbod te bieden. Volgens Woltjer zou dit ook 
een gunstig effect moeten hebben op ‘de 
doorverwijzing’ vanuit het regulier onderwijs naar 
het speciaal (basis)onderwijs. Het verwijzings-
percentage is in de regio Arnhem hoger dan het 
landelijk gemiddelde. 
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“In 2020 hebben we gezien dat ook op de  
Arnhemse Deltascholen het verwijzings-
percentage van het regulier basis onderwijs  
naar het speciaal (basis)onderwijs hoger ligt  
dan we zouden willen”, beaamt Woltjer.

Passend onderwijs
Dat moet anders, is ook de insteek van het 
landelijke streven naar Passend Onderwijs.  
Kern daarvan is dat kinderen terecht moeten 
kunnen op een school van hun voorkeur, vaak  
in de eigen buurt. 

Handschoen oppakken
“Dat is een handschoen die we als Delta Scholen-
groep zelf oppakken, maar we doen dit ook 
samen met de andere besturen waarmee we  
het samenwerkingsverband in Arnhem vormen”,  
zegt Woltjer. “Een belangrijke voorwaarde is dat 
reguliere basisscholen goed zijn toegerust om 

complexere hulpvragen aan te kunnen. Om dat te 
bereiken willen we ook dat de kwaliteit van de 
ondersteuning verbetert, die scholen kunnen 
inroepen als ze er zelf niet uitkomen. Daarnaast 
onderzoeken we met de andere besturen in 
Arnhem verdergaande samenwerking tussen het 
regulier en het speciaal (basis)onderwijs.”

Kennis bundelen
Een eerste stap is bijvoorbeeld mogelijk door 
kennis te bundelen. In Arnhem-Zuid zijn de 
schoolteams van SBO De Horizon van Delta 
Scholengroep en SBO de Piramide van Flores 
Onderwijs daar al mee bezig (zie ook het verhaal 
‘De Horizon wil expertise delen’ op pagina 27  
van dit verslag’. Woltjer: “Deze schoolteams voor 
speciaal basisonderwijs beschikken over experti-
se die collega’s in het regulier onderwijs goed 
kunnen gebruiken. In de toekomst zijn er wellicht 
hybride onderwijsvormen denkbaar. 
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Verbeterplanschool
Pieter de Jong Kempenaer, Arnhem

 “Er was een gevoel van verslagen-
heid toen onze school eind 2018  
als ‘zeer zwak’ werd aangemerkt. 
Samen met het bestuur is de school 
ook met de ouders in gesprek 
gegaan. Ouders gaven aan vertrou-
wen te hebben in de school, mede 
door het feit dat hun kinderen met 
plezier de school bezoeken. Wel 
spraken de ouders hun zorg uit over 
de behaalde resultaten.

 De indicatoren ‘zicht op ontwik-
keling’, ‘didactisch handelen’ en 
‘onderwijsresultaten’ waren de 
gebieden waar de school zich in 
moest verbeteren. Het team werkte 
met plezier samen, maar er werden 
te weinig inhoudelijke gesprekken 
over onderwijs gevoerd.

 
 Samen met onder andere een 

adviseur van de PO-Raad is er een 
verbetertraject opgezet. We hebben 
elkaar vragen gesteld, zoals: Wat is 
nu een goede les? Hoe komen we 
tege  moet aan de onderwijs be-
hoefte van al onze leerlingen? Hoe 
betrekken we leerlingen meer bij 
hun eigen leerproces? Deze bewust-
wording hebben we met theorie 
onderbouwd en er zijn goede 
onderbouwde keuzes gemaakt.

 Het resultaat is dat leerlingen met 
nog meer plezier naar school gaan 
en weten waaróm ze naar school 
gaan. Er zijn minder conflicten en 
het team werkt in een professionele 
kwaliteitscultuur waarin oog is  
voor het welzijn van iedereen. 
Inmiddels hebben we een voldoen-
de gekregen van de inspectie, een 
hele prestatie in het coronajaar  
met onderwijs op afstand.”

Bart van de Griendt, schoolleider

Kinderen kunnen bijvoorbeeld ‘ter observatie’ 
tijdelijk speciaal basisonderwijs volgen, waarbij 
docenten van het reguliere onderwijs met ze 
meekijken. Welke vormen er gaan ontstaan weten 
we nog niet. Het gaat erom dat we blijvend van 
elkaar leren.”

“In het manifest staat ‘Samen 
voor elk kind in Arnhem’ met 
hoofdletters geschreven.”

Arnhem is een stad waarin veel complexe 
problematiek samenkomt. In een lijst van kans-
armste gemeenten in Nederland belandde de 
stad op plaats nummer negen. Inclusiever 
onderwijs is ook een sleutelbegrip in een  
manifest dat Delta Scholengroep opstelde in 
samenwerking met Flores Onderwijs en De 
Onderwijsspecialisten. Ook daarin gaat veel 
aandacht uit naar behoud en doorontwikkeling 
van het speciaal (basis)onderwijs naar specia-
listische netwerken, net als partnerschap met 
voorzieningen voor kinderen op het vlak van 
opvang, zorg, sport en cultuur. Woltjer: “In het 
manifest staat ‘Samen voor elk kind in Arnhem’ 
met hoofdletters geschreven. Daar willen we  
in 2021, samen met de andere besturen, mooie 
stappen mee maken.”
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Nieuwbouw van een basisschool vraagt om heel wat meer dan bakstenen en 
cement. Het vraagt om jaren van voorbereiding in de vorm van afstemming 
met de gemeente, overleg met de gebruikers, selectie van een architect, 
aansturing van een bouwteam en nog véél meer, tot aan de hoogte van de 
wc-brillen toe. Jutta Groosman (43), beleidsmedewerker Huisvesting en 
Facilitair van Delta Scholengroep, weet er alles van.

Nieuwbouw tot  
de wcbril aan toe

Huisvesting en Facilitair
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Nieuwbouw is vast altijd goed nieuws.  
Welke scholen waren in 2020 aan de beurt?  

“We hebben gewerkt aan de ontwikkeling  
van twee volledig nieuwe schoolgebouwen.  
Het ging om IKC Het Simmelink in Eibergen en  
de Ommelander in Arnhem. We hebben hard 
gewerkt om van een schetsontwerp te komen  
tot een definitief ontwerp. Daar komt enorm  
veel bij kijken, en de voorbereiding gaat nog  
veel verder terug. Er gaan vaak jaren overheen 
voor de nieuwbouw er uiteindelijk staat.” 

Kun je iets meer vertellen over Het Simmelink?

“Die school was ooit onderdeel van een  
scholeneiland met drie scholen, waarvan er 
inmiddels twee zijn gesloopt. Het huidige 
schoolgebouw van Het Simmelink wordt gesloopt 
nadat de nieuwbouw opgeleverd en ingebruik 
genomen is. Hierdoor is er geen tijdelijke huis-
vesting nodig! We zijn in 2020 begonnen met de 
selectie van een architect. Drie partijen deden 

een voorstel op basis van ons Programma van 
Eisen, met daarin ook de afspraken die met de 
gemeente zijn gemaakt. Na de selectie van de 
architect hebben we in een ontwerpteam, met 
verschillende adviseurs, gewerkt aan het schets-
ontwerp en vervolgens aan het voorlopig ont-
werp. Voor dit project is gekozen om bij de start 
van de fase definitiefontwerp in een bouwteam  
te werken. Dat betekent dat ook de expertise van 
een bouwkundig aannemer en van installateurs 
vroegtijdig ingezet is. Bij nieuwbouw kijken we 
niet alleen naar de korte termijn, daarom hebben 
we ook op facilitair gebied alles tegen het licht 
gehouden, tot en met de keuze voor verf op de 
muur en de schoolpleininrichting in verband met 
het schoonhouden van de vloeren. Het resultaat 
is dat we in 2022 hopelijk de nieuwbouw van IKC 
Het Simmelink kunnen openen.”
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En De Ommelander?

“Daar hebben we een soortgelijk traject door-
lopen, al zijn er op die school twee bijzonder-
heden. Het oude gebouw wordt vanaf de  
zomervakantie circulair gesloopt, dus bruikbare 
materialen krijgen een nieuwe bestemming.  
Ook zit er een populatie beschermde vleer-
muizen. Dat vraagt dus allemaal iets meer tijd.  
De kinderen van De Ommelander krijgen tijdens 
de werkzaamheden les op een vervangende 
locatie even verderop. Eind 2022 moet de  
nieuwe Ommelander klaar zijn.” 

Hoe verlopen de gesprekken met  
gemeenten rond nieuwbouw doorgaans?

“Delta Scholengroep heeft scholen in vijf  
verschillende gemeenten, dus dat zijn vooral véél 
en intensieve gesprekken. Een goede ontwikke-
ling is dat gemeenten per 2022 verplicht een 
integraal huisvestingsplan moeten hebben voor 
het onderwijs. Arnhem en Berkelland hebben al  
zo’n plan, Arnhem zelfs al sinds 2017. Renkum en 
Rheden werken eraan, maar Oost Gelre moet nog 
beginnen. Een integraal plan gaat de gesprekken 
wel helpen, want daarin hebben gemeente en 
schoolbesturen gezamenlijk op basis van data 
met elkaar afgesproken welke scholen op welke 
termijn en tegen welk budget in aanmerking 
komen voor nieuwbouw, renovatie of uitbreiding. 
Bij data moet je denken aan gegevens over de 
bouwkundige staat van elk gebouw en over zaken 
als energieverbruik en de prognose van het aantal 
leerlingen voor de komende jaren.”

“Delta Scholengroep  
heeft scholen in vijf ver
schillende gemeenten, 
dus dat zijn vooral véél en 
intensieve gesprekken.”
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Wat speelde er in 2020 nog meer rond  
huisvesting?

“In verband met corona was er veel aandacht  
voor ventilatie op de scholen. We hebben een 
onderzoek uitgevoerd, waaruit naar voren kwam 
bij welke scholen extra maatregelen nodig zijn  
om de ventilatie op orde te krijgen. Vervolgens 
zijn de benodigde maatregelen inzichtelijk 
gemaakt en zijn hier prijsplaatjes aan gehangen.  
In samenwerking met gemeentes hebben we 
subisidie aangevraagd bij het Rijk. In Arnhem 
hebben we bijvoorbeeld voor twee scholen 
subsidie aangevraagd, waarvan er één is toe-
gekend. Dit betekent dat we in ieder geval 30 
procent van de kosten vergoed krijgen vanuit de 
rijkssubsidie. Voor de school waarbij de subsidie 
niet is toegekend, hadden we op dat moment zelf 
de maatregelen al genomen en volledig betaald. 
Overigens zijn meerdere van onze scholen 
ge ves tigd in moderne multifunctionele gebou-
wen, en daar speelde het probleem gelukkig niet.”

Welke uitbreidings- en renovatieprojecten 
speelden er in 2020?

“Bij de Arabesk en de Gazelle hebben uitbrei-
dingen plaatsgevonden, bij de Arabesk door 
middel van permanente bouw en bij de Gazelle 
met behulp van tijdelijke units. Op de Wijzer is 
een uitbreiding en renovatie afgerond en op de 
Jozefschool hebben we een uitbreiding van meer 
dan 200 vierkant meter en een grote renovatie 
van het hele gebouw in gang gezet. Voor renova-
ties gaan we uit van de Meerjaren Onderhouds-
plannen van de scholen. In ditzelfde plan staat 
ook de Fredericus op de agenda. Renovatie  
van de oudbouw van De Paasberg staat in het 
integraal huisvestingsplan van de gemeente 
Renkum opgenomen. Overigens hebben ook  
veel scholen de wens om de schoolpleinen en 
buitenspeelmogelijkheden te vergroenen.  
Heel begrijpelijk, maar er zijn soms praktische 
bezwaren. Het vraagt om extra onderhoud en 
extra schoonmaak in de school, omdat kinderen 

dan veel zand mee naar binnen lopen. In de 
lopende schoonmaakaanbesteding gaan we  
daar rekening mee houden.”

Zit er de komende tijd nog nieuwbouw  
in de pijplijn?

“De Johannesschool en de Willibrordusschool 
hebben ook behoefte aan een nieuw gebouw,  
dus daar werken we hard aan. Bij de Willibrordus-
school zijn we al een aantal jaren bezig met de 
gemeente om te komen tot goede afspraken,  
ook ligt er al een Programma van Eisen. Bij de 
Johannesschool zijn we nog wat minder ver. Zoals 
altijd zijn de wensen van gebruiker leidend bij 
nieuwbouw. En van daaruit gaan we weer een  
heel nieuw, maar toch weer bekend traject in.”
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Leerkrachten van Delta Scholengroep deelden in 2020 kennis in nieuwe 
Lerende Netwerken. Een uitkomst voor gespecialiseerde leerkrachten 
die op hun eigen scholen vaak een vraagbaak zijn voor collega’s. In de 
netwerken delen en vergroten leerkrachten met dezelfde specialisatie 
hun kennis en ervaring. De strategische koers ‘Samen leren voor de 
wereld van morgen’ van de scholengroep komt hierin mooi tot uiting.

Samen in Lerende  
Netwerken

Human Resource Development (HRD)

12



S K P C P O D E LTA / 2020 S O C I A A L JA A RV E R S L AG

Elke basisschool kent specialisten in uiteenlopen-
de vakgebieden. In 2020 kwamen voor hen 
Lerende Netwerken van de grond voor Taal, 
Rekenen en Bewegingsonderwijs. Soortgelijke 
netwerken voor Intern Begeleiders (IB’ers) en de 
Schoolopleiders werden al eerder opgestart.  
“We vinden het belangrijk dat deze specialisten 
elkaar leren kennen en ontmoeten”, zegt Gerwin 
Boevink, beleidsmedewerker Human Resource 
Development van het Delta Bureau.

Jaaragenda en resultaat
Doel van elk netwerk is het delen van expertise 
en ervaring, bijvoorbeeld in de vorm van ‘good 
practices’ en inspiratiesessies. Doel is ook elkaar 
helpen en nieuwe inzichten op te doen door 
kenniscreatie en onderzoek. Er is bijvoorbeeld 
budget om externe kennis te raadplegen. Ieder 
netwerk heeft een voorzitter die zelf specialist is 
op een van de Deltascholen en bevlogen is op het 
bewuste vakgebied. In overleg met de stichting 
en deelnemende specialisten wordt een jaar-
agenda opgesteld. Per jaar worden de resultaten 
inzichtelijk gemaakt. Zo stond bij rekenen en taal 
in 2020 kennis en inzicht in de referentieniveaus 
centraal. Rond bewegings onderwijs is onder  
meer gewerkt aan het concept 2+1+2.

Informeel leren
De Lerende Netwerken ontwikkelen zich op deze 
manier tot een vast onderdeel van het informele 
leren binnen Delta Scholengroep. Deelnemers 
gaan met hun eigen professionele ontwikkeling 

aan de slag, maar dragen ook bij aan de 
schoolontwikkeling. Ze ontmoeten elkaar vier of 
vijf keer per jaar. Een belangrijk aspect is dan ook 
de verspreiding van opgedane kennis richting 
collega’s, al kwam dat in 2020 door corona niet 
altijd goed uit de verf. Gelukkig is er een Share-
Point-omgeving voor de Lerende Netwerken, 
deels gesloten én deels open. Kennis, ideeën en 
inspiratie worden daar gedeeld met alle mede-
werkers.

Faciliteren
Door corona vond het merendeel van de bijeen-
komsten dit jaar digitaal plaats. Verder nemen  
nog niet alle specialisten deel aan de netwerken. 
Delta Scholengroep verwacht deelname van 
medewerkers met een rol als (aankomend) 
specialist in een L11-functie. Facilitering is nog  
niet op alle scholen gelijk en dat is wel van belang, 
meent Boevink. “In sommige gevallen worden 
leerkrachten daartoe niet of nauwelijks gefacili-
teerd in de vorm van taakuren of ambulante tijd. 
Er is simpelweg vaak geen tijd om bezig te zijn 
met het eigen specialisme. Dat gaat veranderen, 
want vanaf komend schooljaar zijn er stichtings-
brede afspraken gemaakt over de facilitering van 
specialisten. ”

“Collega’s vinden het fijn  
om kennis, ervaringen en 
vragen te delen en waarderen 
het faciliteren daarvan.”

Meer netwerken
De reacties van de deelnemers van de Lerende 
Netwerken zijn bemoedigend, constateert 
Boevink. “Collega’s vinden het fijn om kennis, 
ervaringen en vragen te delen en waarderen het 
faciliteren daarvan.” Begin 2021 is ook een start 
gemaakt met het Lerende netwerk OJW. Voor het 
schooljaar 2021-2022 staat de start van de 
Lerende Netwerken ‘Gedrag’ en het Lerende 
netwerk “Jonge Kind” gepland.

De SharePoint-omgeving voor de Lerende Netwerken.
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Kinderen die meer en beter leren bewegen, dat is de essentie van 
Beweegconcept 2+1+2 dat in 2020 uit het startblok kwam. Een uitvloei-
sel van het landelijke Sportakkoord van 2018 en gelijktijdig gestart met 
het Arnhems Sportakkoord in september 2020. Vakleerkrachten op 
basisscholen van Delta Scholengroep werken in Beweegteams samen 
met buurtsportcoaches en andere partners in de wijk om kinderen 
onder én na schooltijd in beweging te krijgen. Kars Deutekom (34) 
vertelt er als programmamanager Bewegen, Gezondheid en Sport bij 
stichting CLC en Sportbedrijf Arnhem alles over.

Vliegende  
start voor 2+1+2

Bewegen, Gezondheid en Sport
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Zo! Dat klinkt alsof er in 2020 veel in  
beweging kwam!

“En dat is ook echt zo! Ik werkte als buurtsport-
coach in Presikhaaf toen ik in januari 2020 aan  
de slag ging als programmamanager. Het 2+1+2 
beweegconcept werd gelanceerd tijdens een 
Arnhemse conferentie op iniatief van Peter 
Dooijeweerd van Delta Scholengroep en Geert 
Geurken van Sportbedrijf Arnhem. Samen met 
Flores Onderwijs en De Onderwijsspecialisten 
sloegen we de handen ineen met Sportbedrijf 
Arnhem. We zijn van start gegaan in drie pilot-
wijken: Presikhaaf, Elderveld en Rijkerswoerd.”

Kun je het concept van 2+1+2 nog eens uitleggen?

“Kinderen bewegen vaak te weinig en zijn ook  
nog eens slechter gaan bewegen ten opzichte  
van vroeger, dat is geen geheim. Corona versterk-
te dat beeld, want uit onderzoek blijkt dat we  
met z’n allen nog minder zijn gaan bewegen door 
al het online onderwijs en het thuis zitten. De 
ambitie is dat kinderen op school wekelijks 2 uur 
kwalitatief goed bewegingsonderwijs krijgen het 
liefst van een vakleerkracht, dat ze daarnaast 1 uur 
extra bewegen in het schoolcurriculum én 2 uur 
bewegen na schooltijd, op en rondom school.  
Het doel is dat meer kinderen tussen de 4 tot  
12 jaar de beweegrichtlijnen halen en dat de 
motorische vaardigheid van kinderen waar-
neembaar verbetert.”

Dat is een geweldig streven. Wat is er in 2020 
gedaan om dat mogelijk te maken?

“Vanuit het eerste concept hebben we een plan 
geschreven, dat mooi samenviel met de lancering 
van het Arnhemse Sportakkoord en de nota 
Gezond en fit van de gemeente Arnhem. We 
hebben koploperscholen aangewezen, waar-
onder dus ook scholen van Delta Scholengroep. 
Op deze koploperscholen zijn we aan de slag 
gegaan met het vormen van Beweegteams.  
Deze worden op maat samengesteld per wijk en 

bestaan uit professionals op het gebied van 
bewegen en gezondheid. De vakleerkracht(en), 
de buurtsportcoach en andere partners werken 
samen aan een - per wijk uniek - beweeg-
programma op en rondom school.”

Kun je wat voorbeelden geven van de  
samenwerking binnen zo’n Beweegteam?

“Je kunt denken aan het maken van een jaar-
activiteitenplanning, waarin ze samen kijken naar 
deelname aan een schoolvoetbaltoernooi of een 
handbaltoernooi. Of een BMX-clinic, doorde-
weeks na schooltijd, of deelname aan de Vitesse 
Hattrick. Dat is een stedelijk initiatief in samen-
werking met Vitesse. De exacte aanpak verschilt 
per wijk, maar alles is gericht op het zorgen voor 
een georganiseerd, transparant geheel van 
afspraken, efficiënte inzet van middelen, het 
bundelen van krachten en verdelen van de taken.” 

Dit lijkt ook een typisch stadsprobleem.  
Klopt dat?

“Ik denk dat de stad deze problematiek wel 
versterkt. Maar ook op de Deltascholen in 
bijvoorbeeld de Achterhoek kunnen ze baat 
hebben bij dit soort vormen van samenwerken. 
Daar moeten dan wel ook goede afspraken 
gemaakt worden tussen de gemeente -die vaak 
over de inzet van buurtsportcoaches gaat- en  
de scholen. Dat brede draagvlak vormt de basis 
voor het slagen van dit concept.”

“De vakleerkracht(en), de 
buurtsportcoach en andere 
partners werken samen aan 
een  per wijk uniek   
beweegprogramma op en 
rondom school.”
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Wat is de bijdrage van de vakleerkrachten?

“Die is enorm belangrijk. Allereerst zijn zij  
natuurlijk verantwoordelijk voor het bewegings-
onderwijs. Maar minstens zo belangrijk is dat de 
vakleerkracht de kinderen het beste van nabij 
kent. Vaak genoeg organiseren buurtsportcoa-
ches buiten schooltijd gave initiatieven op het 
vlak van bewegen en gezondheid. Maar voldoen-
de belangstelling trekken – en vooral de belang-
stelling van de juiste kinderen – is niet altijd 
eenvoudig. Samen met de vakleerkracht kan  
de buurtsportcoach kinderen en hun ouders  
heel gericht benaderen. De vakleerkracht  
weet immers waar de interesses, talenten en 
behoeftes liggen.” 

Wat hebben kinderen al gemerkt van 2+1+2?

“We zitten nog in de beginfase, maar in  
Arnhem zijn we al begonnen met de door de HAN 
ontwikkelde BLOC-test. Die afkorting staat voor 
Balance, Locomotor Coördination. De test brengt 
de beweegvaardigheid en motorische vaardig-
heden van elk kind in beeld. Verder kregen alle 
Arnhemse scholen een Skillsbox, een geweldige 
kar met beweegmaterialen voor het +1 deel van 
het concept, dus bijvoorbeeld bewegen in de 
pauze. Die Skillsbox is gemaakt door Presikhaaf 
Schoolmeubelen en gevuld door Decathlon. 
Sportbedrijf Arnhem bedacht de leskaarten en 
het concept.”

Mooie successen dus, in een lastig jaar?

“Absoluut. Corona zat natuurlijk in de weg, maar 
we hebben toch een vliegende start kunnen 
maken en mooie dingen kunnen doen. Aan het 
begin van het jaar waren er bijvoorbeeld maar 
drie beweegteams, nu zijn het er tien in Arnhem. 
Maar er zijn nog veel kansen om uit te werken, en 
daar gaan we in 2021 onverminderd mee door.”
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Krantenkoppen over het tekort aan leraren in het basisonderwijs  
zijn er in overvloed. In weerwil daarvan vervulde Delta Scholengroep  
in 2020 gelukkig alle vacatures, maar maatregelen zijn wel nodig. 
Regionale samenwerking moet namelijk leiden tot een oplossing en 
voldoende ervaren leerkrachten voor de klas. Zo nijpend als in het 
westen van Nederland is de schaarste in de regio nog niet, maar 
voorsorteren op moeizame invulling van vacatures is een verstandige 
en slimme keuze, zegt Peter Stunnenberg, beleidsmedewerker  
HRM van Delta Scholengroep.

Regionale samenwerking 
tegen lerarentekort
Voorsorteren op schaarste

Human Resource Management (HRM)
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In 2020 telde Delta Scholengroep in totaal 27 
vacatures, waarvan 21 voor de functie van leer-
kracht. Al die vacatures zijn succesvol ingevuld. 
“Uiteraard lezen wij ook de krantenkoppen over 
het lerarentekort, maar we verkeerden vorig  
jaar in de gelukkige omstandigheid dat we  
goede kandidaten vonden voor functies”, zegt  
de 58-jarige Stunnenberg, sinds 2019 als HR-be-
leidsmedewerker in dienst bij de scholengroep.

Honkvast en Pabo’s
Vooral de scholen in de Achterhoek mogen zich 
gelukkig prijzen gezien de overspannen arbeids-
markt. “Leraren zijn daar redelijk honkvast en dat 
is een groot voordeel. Ook de bevolkingskrimp 
speelt daar een rol, net als de nabijheid van de 
Pabo-opleiding van de Iselinge Hogeschool. In 
Arnhem vervult de HAN Pabo die dankbare rol. 
Dat heeft merkbaar invloed op de snelheid 
waarmee wij vacatures kunnen invullen.”

Verzuim
Anders is het met tijdelijke vervanging. In het 
coronajaar 2020 viel het ziekteverzuim binnen 
Delta Scholengroep met 6,15 procent hoger uit 
dan in voorgaande jaren. “Het vinden van ervaren 
vervangende collega’s is een behoorlijke uit-
daging, ook in het geval van bijvoorbeeld  
zwangerschapsvervanging. Ervaren leerkrachten 
zoeken eerder een dienstverband voor langere 
tijd. Dat is best begrijpelijk.”

Scholen in de Achterhoek 
mogen zich gelukkig prijzen 
gezien de overspannen  
arbeidsmarkt.

18



S K P C P O D E LTA / 2020 S O C I A A L JA A RV E R S L AG

“Hoewel we in 2020 de  
vacatures aan het begin  
van het schooljaar gelukkig  
rondgekregen hebben is de 
prognose dat het tekort de 
komende jaren aanhoudt”

Vervangingspool
De vervangingspool van Delta Scholengroep  
telt doorgaans 15 tot 20 leerkrachten. Zij staan  
op stand by om in te springen, op welke van de  
26 basisscholen van de scholengroep dan ook. 
Stunnenberg: “Door in- en uitstroom van krachten 
wisselt de samenstelling van die pool regelmatig. 
Het voordeel is dat die pool ook een soort 
voorportaal is voor de invulling van onze  
vacatures.”

Samenwerken in RAP
In het geval van de Delta Scholengroep was het 
veelgenoemde tekort aan leraren vorig jaar vooral 
een dreigend tekort, een loerend gevaar voor de 
instandhouding van kwaliteitsonderwijs op de 
aangesloten scholen. Een goede voorbereiding  
is dan het halve werk, was de gedachte achter de 
Regionale Aanpak Personeelstekorten (RAP), een 
samenwerking met collega-scholenkoepels Flores 
en De Onderwijsspecialisten én de HAN. Delta 
Scholengroep sloot zich in 2020 aan bij de RAP, 
dat ook werkt aan instroom van nieuwe studenten 
richting de Pabo.

Stunnenberg: “We trekken samen op om tekorten 
op te lossen. Dat doen we door gezamenlijke 
werving, waarmee we niet langer als concurrenten 
in elkaars vaarwater zitten. Leerkrachten kunnen 
bijvoorbeeld door detachering bij een andere 
scholenkoepel aan de slag gaan. Verder denken 
we samen na over het anders organiseren van het 
onderwijs zodat we met minder capaciteit toe 
kunnen, leiden we onderwijsassistenten op tot 
leraarondersteuner én richten we ons op loop-
baanbegeleiding voor personeel. Daarmee willen 
we meer mensen behouden voor het onderwijs.”

Wervingscampagne
De RAP was in 2020 verantwoordelijk voor een 
regionale wervingscampagne waarbij belang-
stellenden laagdrempelig kennis maakten met  
het onderwijsvak, onder meer door een dagje 
mee te lopen of zelfs stage te lopen. 

Het idee was dat een tijdig kijkje in de keuken 
teleurstelling verderop in het traject voorkomt. 
“Mensen denken geregeld dat ze ‘vast wel in  
staat zijn een klas te runnen en goed onderwijs  
te geven’, maar dat kan tegenvallen”. Helaas 
gooide corona ook in dat eten roet; scholen 
gingen immers zelfs voor ouders op slot. Online 
gesprekken met geïnteresseerden vormden  
het alternatief.

Stunnenberg: “Hoewel we in 2020 de vacatures 
aan het begin van het schooljaar gelukkig rond-
gekregen hebben is de prognose dat het tekort 
de komende jaren aanhoudt, daar kijken we niet 
van weg. Het is prettig om te constateren dat we 
daar niet alleen in staan, maar intensief samen-
werken met andere partijen om potentiële 
nieuwe collega’s te interesseren voor het onder-
wijsvak en verdere problemen in onze regio vóór 
te zijn.”
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Gerwin Boevink had een klus te klaren in 2020. Op zijn to do list stond het 
‘Functieboek Delta Scholengroep’, een overzicht van alle functies en bijhorende 
schalen binnen de organisatie. Klinkt plichtmatig, maar toch is het functieboek 
méér dan een wettelijke, door Den Haag opgelegde verplichting. Het boek 
schetst wat er nodig is om goed onderwijs te leveren en brengt ontwikkelmoge-
lijkheden voor medewerkers in beeld. Op die manier zet het functieboek de 
scholengroep ook als een aantrekkelijke werkgever op de kaart. 

Een prikkelend boek
Human Resource Development (HRD)
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“We willen een aantrekkelijke werkgever zijn en 
werken aan uitdagende en langdurige relaties 
aangaan met medewerkers, zegt Boevink, 
beleidsmedewerker human resources develop-
ment (HRD) van Delta Scholengroep. Met zijn 
38-jarig dienstverband geeft Boevink (59) als 
geen ander invulling aan de term ‘langdurig’.  
Hij bekleedde diverse functies, van leerkracht 
speciaal onderwijs en leerkracht met directie-
taken tot directeur ICT Delta en beleids-
medewerker, zijn huidige functie. 

Professioneel vermogen
Het is van belang dat er een functieboek is, en 
niet alleen omdat het een verplichting is, vervolgt 
Boevink. “We willen natuurlijk goed onderwijs 
leveren. Het functieboek helpt daarbij door te 
omschrijven hoe elke functie daaraan kan 
bijdragen door resultaatgebieden te schetsen, 
plus bevoegdheden, verantwoordelijkheden, 
kennis en vaardigheden. Het boek helpt de 
organisatie ook te sturen op de ontwikkeling van 
professioneel vermogen. Daarnaast geeft het 
houvast aan mensen die interesse hebben in  
een baan bij Delta Scholengroep, of collega’s  
die zich intern oriënteren.” 

Prikkel
In die zin is het functieboek een prikkel voor 
iedereen die zich bij Delta Scholengroep verder 
wil ontwikkelen. Boevink: “Iedereen kijkt wel eens 
vooruit en vraagt zich af welke mogelijkheden er 
verder nog zijn. Nieuwsgierig maken, je blijvend 
willen ontwikkelen. Dit overzicht laat die  
mogelijkheden zien en biedt reflectie.” 

Eerste versie
In de eerste fase van het functieboek zijn de 
functies van het onderwijsgevend personeel, 
medewerkers van het Deltabureau en directie-
functies op scholen beschreven. Uitgangspunt 
zijn de standaard functieomschrijvingen zoals  
die door de PO-Raad en andere sociale partners 
zijn opgesteld. Het betreft zowel normfuncties 
als niet-normfuncties. Boevink:  

“Waar mogelijk hebben we gekozen voor norm-
functies. Voor de niet-norm functies zijn nieuwe 
functie beschrijvingen opgesteld en FUWASYS 
(functiewaar deringssysteem) beoordeeld en 
opgenomen in het functieboek. 

“We willen natuurlijk  
goed onderwijs leveren.  
Het functieboek helpt daarbij 
door te omschrijven hoe elke 
functie daaraan kan bijdragen  
door resultaatgebieden te 
schetsen, plus bevoegdhe
den, verantwoordelijkheden,  
kennis en vaardigheden.”

Eigen bouwwerk
Onderwijsondersteunende functies krijgen ook 
een plek in het overzicht. Vervolgens kan elke 
basisschool van Delta Scholengroep met het 
functieboek een eigen functiebouwwerk vorm-
geven dat aansluit bij de eigen visie van de school. 
Daarbij gebruiken de scholen uitsluitend functies 
uit het functieboek.

In het voorjaar van 2020 begon Boevink aan het 
volledig nieuwe functieboek. Aan het einde van 
het jaar kon hij, ondanks enige Coronavertraging, 
achttien functies van zijn to do list afstrepen.  
Fase 1 en 2 waren hiermee afgerond en kon ook op 
de instemming van de GMR rekenen. De overige 
functies (fase 3) volgen direct in 2021, en dat gaat 
wel lukken volgens Boevink. De complete versie 
van het functieboek krijgt vervolgens jaarlijks een 
update. Een boek dat blijft prikkelen, dus.
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Al onze basisscholen vormen samen een rijk  
palet aan verschillende geloofs- en levensover-
tuigingen, zeggen Marjolein Wiegman (37) en 
Hans Verweij (58). Ze zitten beide in de Commis-
sie Identiteit van Delta Scholengroep en speuren 
tussen de verschillen naar de eenheid. “Voorop 
staat dat we de enorme diversiteit binnen Delta 
Scholengroep respecteren. Onze commissie 
werkt dus zeker níet aan een soort routekaart 
waaraan scholen zich moeten houden”, zegt 
Verweij, directeur van basisschool De Paasberg  
in Oosterbeek. 

We vinden onze wortels in de christelijke traditie, 
maar staan ook voor de vraag hoe die achter-
grond zich verhoudt tot de diversiteit van de 
scholen en de samenleving. Dit is onze collectie-
ve opdracht, waarbij de wederkerigheid tussen 
mens en wereld essentieel is. Maar hoe doen de 
individuele scholen dat? Hoe komt die opdracht 
uit de verf en hoeveel gezamenlijkheid betrach-
ten we hierin?

Fundament
In 2020 werkte de Commissie Identiteit aan een 
notitie als gezamenlijk fundament, een basis die 
weergeeft wat we van elkaar verwachten. Een 
belangrijke positie in dat gezamenlijke fundament 
is er voor het woord ‘dialoogschool’. Je zou het 
een sleutelbegrip kunnen noemen. Deltascholen 
zijn dialoogscholen waarop ‘uiting geven aan de 
eigen grondslag’ en ‘open staan voor de ander’ 
hand in hand gaan.

De notitie wordt in 2021 breder in de organisatie 
besproken en daarna vastgesteld. Vervolgens 
wordt een werkagenda opgesteld die aansluit bij 
de strategische koers van Delta Scholengroep. 
Een aardverschuiving betekent dat allerminst. 
Verweij: “We gaan onze wortels en het Delta DNA 
natuurlijk niet loslaten. Respect en waardering 
voor de ander, dat is nu al onze eenheid.”

Op dialoogscholen is respect voor het bestaan 
van andere ideeën vanzelfsprekend. Wereld-
godsdiensten komen in de lessen onder meer  
aan bod in de vorm van Hemel en Aarde en 
Trefwoord, methodes voor godsdienst en 
levensbeschouwing in het basisonderwijs. Maar 
religie komt ook op vele andere manieren langs. 
“We vinden het binnen de scholengroep belang-
rijk dat kinderen kennis maken met joods-  
christe lijke tradities maar ook met tradities uit 
andere godsdiensten. We zien juist dat als 
onderdeel van onze bijzondere opdracht”,  
zegt Wiegman, in 2020 directeur van de  
St. Willibrordusschool in Groenlo. 

Professionele opdracht
Alle Deltascholen geven op een eigen manier 
invulling aan deze opdracht, omdat ze in hun 
eigen unieke omgeving staan en het beste weten 
wat er voor hun leerlingen nodig is en werkt. Zij 
moeten er - bijvoorbeeld in gesprekken met 
ouders en andere betrokkenen - een duidelijk 
verhaal over kunnen vertellen en inhoud aan 
kunnen geven.  

‘Samen leren voor de wereld voor morgen’, dát is het credo van Delta Scholengroep. Dat 
motto vertaalt zich onder meer in waarden van waaruit de scholen werken en die we aan 
leerlingen meegeven. Maar het vertaalt zich ook, in ons op solidariteit gebaseerde Delta 
DNA; we staan elkaar bij en delen de behoefte en bereidheid om te blijven leren, bij te 
dragen en samen te werken. 

Identiteit in het licht
Commissie Identiteit 
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De keuzes die de school daarbij maakt, staan 
verwoord in het schoolplan en schoolgids van de 
school.

Kinderen ontwikkelen kennis en vaardigheden die 
hen in staat stellen om volwaardig aan de samen-
leving deel te nemen. Wiegman: “In 2020 hebben 
we daarover bewustwording willen kweken. En nu 
willen we graag van collega’s horen hoe zij daar 
tegenaan kijken. We hebben helaas nog lang niet 
iedereen kunnen horen.”

Verweij vult aan: “En wij willen er aan bijdragen 
dat individuele collega’s in hun lessen invulling 
kunnen geven aan levensbeschouwing en  
identiteit, ook dat is een onderdeel van hun 
professionele opdracht. Maar hoe gaan zij daar 
mee om? Dat willen we graag weten en daarmee 
invulling geven aan onze werkagenda.”

Corona was daarop natuurlijk wel van invloed. 
Tegelijkertijd heeft de coronatijd ons ook geleerd 
hoe belangrijk bijvoorbeeld een levensbeschou-
welijke waarde als ‘veerkracht’ is en dat we hier 
oog en oor voor moeten hebben als voorwaarde 
om tot leren te komen. 
Daarnaast benadrukken de beide commissiele-
den het belang van vertrouwen en veiligheid in  
de gesprekken over identiteit met kinderen en 
evengoed binnen schoolteams.
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Delta Scholengroep heeft Microsoft 365 gekozen als fundament voor haar 
ICT-omgeving. Een keuze met de nodige gevolgen, aangezien de scholen nog 
niet of onvoldoende bekend waren met de mogelijkheden van deze software. 
Het Delta Bureau kreeg de opdracht alle medewerkers van Delta Scholengroep 
te trainen in het effectieve gebruik van de applicaties, zoals Outlook,  
SharePoint, OneDrive en Teams. Laatstgenoemde applicatie behoorde  
in eerste instantie niet tot de voornaamste aandachtspunten. Maar toen  
kwam corona…

Samen leren over  
de wereld van M365

Informatie- en Communicatietechnologie (ICT)
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De training van de scholen was al gaande toen 
Delta Scholengroep, en de rest van Nederland, 
werd geconfronteerd met het virus en de gevol-
gen hiervan. Jos Tervoort, coördinator ICT bij  
het Delta Bureau, vertelt: “Tot dat punt verliep de 
training volgens een vast schema, dat bestond uit 
3 onderdelen, die samen ongeveer een maand in 
beslag namen. We begonnen met een introductie 
van en kennismaking met Microsoft 365. Daarvoor 
gingen we op bezoek bij de scholen, waarbij  
we ons bezoek zo hebben gepland dat zoveel 
mogelijk leerkrachten aanwezig konden zjin.  
Na de introductie concentreerden we ons op  
het veilig stellen van de data in het bestaande 
netwerk van de school. Hierbij werden de 
leerkrachten ook aan het werk gezet, zij moesten 
zelf bepalen welke data werd meegenomen naar 
de M365-omgeving. Er werd overigens ook een 
backup gemaakt van de data, voor het geval later 
bleek dat ze dit toch nog nodig hadden.”

De scholen hebben het  
bewonderenswaardig snel 
opgepakt en waar nodig  
hebben we de meeste  
vragen telefonisch op  
kunnen lossen.

Bewonderenswaardig snel
Vervolgens werd nog een middag ingeruimd  
voor nazorg en het beantwoorden van vragen of 
het oplossen van problemen. In de praktijk was 
dit nauwelijks nodig, aldus Tervoort: “De scholen 
hebben het bewonderenswaardig snel opgepakt 
en waar nodig hebben we de meeste vragen 
telefonisch op kunnen lossen. In een enkel geval 
zijn we nog een tweede keer langs geweest, maar 
het overgrote deel van de scholen is behoorlijk 
soepel aan de slag gegaan, waarbij leerkrachten 
elkaar ook onderling hebben geholpen.”

Als laatste stap werd de data op de server van  
de school ‘op slot gezet’, uiteraard na overleg met 
de school en de verzekering dat dit de data was 
die moest worden verhuisd naar de online 
omgeving van M365. Het Delta Bureau richtte in 
de tussentijd alvast de SharePoint-omgeving voor 
de school in, zodat de school hier direct na de 
digitale verhuizing terecht kon.  

Corona maakt creatief
De trainingen werden gegeven door Tervoort in 
samenwerking met Michel Habraken, coördinator 
Communicatie bij het Delta Bureau en Sjaak 
Janssen en Joost Adema van Stichting CLC 
Arnhem PO. Zij werden echter door de uitbraak 
van corona gedwongen creatief om te gaan met 
de trainingen in 2020. Microsoft Teams bleek 
daarbij een uitkomst. Veel scholen hadden deze 
applicatie al in gebruik genomen voor het geven 
van thuisonderwijs en ook bij de nazorg voor de 
M365-trainingen bewees deze software goede 
diensten. Daarnaast werden kleinschalige 
trainingen gepland, waarbij de ICT-contactperso-
nen van de betreffende scholen werden getraind, 
zodat zij de benodigde acties uit konden voeren 
en hun naaste collega’s konden trainen in het 
gebruik van M365. 

Dankzij deze creatieve oplossingen is de  
training en adoptie van M365 zo goed mogelijk  
op schema gebleven en wordt deze naar  
verwachting begin 2021 afgerond, waarmee Delta  
Scholengroep ook op digitaal gebied startklaar  
is voor de wereld van morgen.
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Bliksemstart met Microsoft Teams

 De uitbraak van corona had vele 
gevolgen, zoals de sluiting van de 
Deltascholen van 15 maart 2020 tot 
8 juni 2020. In een ongekend tempo 
moesten de scholen omschakelen 
naar thuisonderwijs. In sommige 
gevallen gebeurde dit door fysiek 
huiswerk en leerpakketten mee te 
geven, maar een groot aantal 
Delta scholen schakelde succesvol 
over naar thuisonderwijs via 
Microsoft Teams. Jeff Ronge, 
beleidsmedewerker ICT &  
Communicatie, vertelt: “Vanuit het 
Delta Bureau hebben we de scholen 
hierin begeleid. Sommigen hadden 
hierin wat meer begeleiding nodig, 
maar de deelnemende scholen 
gingen zonder uitzondering gedre-
ven en enthousiast aan de slag.”

 Op diverse scholen, zoals de 
Paasbergschool in Oosterbeek,  
de Arabesk in de Arnhemse wijk 
Schuytgraaf, de Vlinder in Dieren en 
de Willibrordusschool in Groenlo 
was al uitgebreide expertise 
aanwezig, waardoor deze scholen 

in staat waren in een hoog tempo te 
schakelen. De adoptie van Teams 
verliep daardoor zeer vloeiend en 
het gebruik van Teams kon al snel 
worden uitgebreid naar thuisonder-
wijs voor meerdere groepen op 
deze scholen. 

 Ronge licht toe: “De Paasberg-
school was al een voorloper in het 
gebruik van M365 en heeft die 
expertise in deze periode uitstekend 
benut, ook in het begeleiden van 
andere scholen. Voor de overige 
scholen geldt dat ook, waarbij 
vooral opviel dat ze ondanks de 
grote belasting en druk binnen de 
eigen school ook altijd oog hadden 
voor elkaars vragen en bereid 
waren om elkaar te ondersteunen 
waar nodig. Dat heeft de adoptie 
van Microsoft Teams voor verschil-
lende scholen erg geholpen.”   
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De Horizon in Arnhem-Zuid staat aan de basis van een transitie die bepalend is 
voor het onderwijs van de toekomst. SBO De Horizon streeft samen met SBO  
De Piramide van Flores Onderwijs naar optimale samenwerking en de vorming van 
een specialistisch onderwijskundig centrum. Deze verandering kreeg vanaf 2020 
nadrukkelijk vorm en heeft als doel de samenwerking tussen het regulier en het 
speciaal onderwijs te versterken en kennis te delen. “Er gaan mooie dingen 
gebeuren”, klinkt het op De Horizon.

Aan de basis van transitie
De Horizon wil  
expertise delen

Onderwijs van de toekomst
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De Horizon en De Piramide zijn buren en tellen  
elk ongeveer 150 leerlingen. Het idee om samen 
te werken werd een paar jaar geleden geboren.  
“De noodzaak van nieuwbouw voor de Piramide 
heeft het proces versneld,” zegt Mirjam van 
Polanen, directeur van De Horizon . “Daarnaast 
worden de landelijke ontwikkelingen op de voet 
gevolgd, zoals het groeien richting inclusiever 
onderwijs en herijking van de zorg. Deze samen-
werking is een deel van die herijking.”

Samen met reguliere scholen
De essentie zit voor De Horizon in de samen-
werking tussen de reguliere basisscholen en het 
SBO. Een laagdrempelige samenwerking die 
ervoor zorgt dat leerlingen in hun eigen wijk naar 
school kunnen blijven gaan. Het SBO wil hier over 
graag meedenken. Leerkracht Merlijn van 
Kroonenburg: “Kinderen met een specifieke 
onderwijsbehoefte hebben specifieke  
begeleiding nodig en door met de reguliere 
scholen daarover in gesprek te gaan, kunnen  
we samen iets betekenen voor het kind.”  

Gemeenschappelijke visie
Vanaf het schooljaar 2018-2019 hebben  
De Horizon en De Piramide regelmatig gesprek-
ken met elkaar gevoerd om tot een gezamenlijke 
visie te komen. Het zo goed mogelijk begeleiden 
van kinderen in hun ontwikkeling en voorbereiden  
op de maatschappij is daarbij het uitgangspunt.  
Alle scholen moeten samen in beweging komen 
om ieder kind in Arnhem passend onderwijs  
te bieden.

Na een eerste informele kennismaking werd het 
eerste laaghangend fruit geplukt. De scholen aan 
de Groningensingel organiseerden onder meer 
een gezamenlijke intocht van Sinterklaas, de 
Koningsspelen, gezamenlijke studiedagen en  
ook werd een ouderavond voor beide scholen 
georganiseerd. Er is inmiddels een tijdspad 
uitgestippeld tot 2025 en uitgewerkt in een 
procesplan. 

Op bestuursniveau wordt nog bepaald hoe de 
vorm van de samenwerking eruit gaat zien.

Van onderaf sparren 
Het fraaie van het proces is dat het van onderaf 
vorm krijgt. Intern Begeleider Suzanne Maanicus 
legt uit: “We sparren veel met elkaar over de 
manier waarop we het onderwijs op beide 
scholen vormgeven. De inhoud moet echt een 
gezamenlijkheid worden, net als de wijze waarop 
we straks kennis met elkaar willen delen. Het doel 
is dat veel kinderen op een vloeiende manier 
terugstromen naar het reguliere onderwijs.”

Naar verwachting leidt het ingeslagen pad 
uiteindelijk tot een afname van het aantal leer-
lingen op beide scholen, omdat er meer kinderen 
in hun eigen wijk naar school kunnen blijven gaan. 
Inmiddels ligt er een Programma van Eisen voor 
de te realiseren nieuwbouw van de Piramide. In 
dit plan is rekening gehouden met de mogelijke 
samenwerking in de toekomst.

Het bestuur van Delta Scholengroep is blij met de 
voortgang die is geboekt en de toekomstgerichte 
visie. De Horizon is blij met de steun die ze 
ervaart van het bestuur tijdens dit traject. “We zijn 
op de goede weg en dit geeft ons vertrouwen  
in het streven om ons onderwijs samen door te 
ontwikkelen. Samen staan en gaan we voor onze 
kinderen”, klinkt het op De Horizon.

“We zijn op de goede weg en 
dit geeft ons vertrouwen in 
het streven om ons onderwijs 
samen door te ontwikkelen. 
Samen staan en gaan we voor 
onze kinderen.”
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In 2020 is een communicatie-pilot gestart bij  
6 Deltascholen; de Gazelle, de Laarhorst, de 
Ludgerus, de Ommelander, de Willibrordus en  
de Wijzer. Deze scholen zijn voorzien van:
• Een nieuwe website
• Actuele content met bijzondere aandacht  

voor het profiel van de school (teksten en 
foto’s), geproduceerd door tekstschrijvers  
en fotograaf.

• Een nieuw beeldmerk (logo) of een update van 
het bestaande beeldmerk (indien gewenst)

• Advies over gerichtere inzet social media

Michel Habraken, coördinator Media &  
Communicatie bij het Delta Bureau, licht toe:  
“Bij 3 van de scholen (de Laarhorst, Ludgerus en 
de Wijzer) hebben we een nieuw beeldmerk laten 
ontwikkelen. De overige scholen hebben het logo 
een update gegeven of besloten hier nog even 
mee te wachten. De Willibrordus wordt bijvoor-
beeld binnenkort een IKC en in dat verband was 
een aanpassing van het beeldmerk op dit moment 
niet nodig.”

Alle websites Deltascholen per 8 januari 2021 
vernieuwd
Jeff Ronge, beleidsmedewerker ICT & Communi-
catie, kan daarnaast al vertellen dat per 8 januari 
2021 de websites van alle Deltascholen zijn 
vernieuwd. “Dat was nodig, aangezien het 
contract met Social Schools, de leverancier van 
het systeem waarop de oude websites draaiden, 
afliep. Het Delta Bureau heeft de inhoud (tekst, 
foto’s en eventuele overige documenten) van alle 
websites overgeheveld naar een nieuw technisch 
platform, dat we bovendien in eigen beheer 

hebben.” Hierbij is ook direct de website van 
Delta Scholengroep, www.deltascholengroep.nl, 
volledig vernieuwd. 

Bijna 90% van bezoekers websites gebruikt 
mobiele telefoon of tablet 
De nieuwe websites steken nu ook al visueel in 
een nieuw, maar voor de bezoekers herkenbaar, 
jasje en het nieuwe technische platform biedt 
ook functionele upgrades, doordat de websites 
nu ook op mobiele apparaten (telefoons, tablets) 
optimaal bruikbaar zijn. Dat is belangrijk, want uit 
eigen onderzoek blijkt dat bijna 90% van de 
bezoekers van de websites van onze scholen 
gebruik maakt van een mobiele telefoon of 
tablet.

Tweede en derde groep scholen
Als het eerste deel van dit project is afgerond, 
gaat het Delta Bureau in 2021 aan de slag met de 
overige 20 scholen om hun websites naar wens af 
te maken. Voor deze scholen is een planning en 
verdeling gemaakt om in de komende maanden 
dezelfde oefening te doorlopen en hun nieuwe 
websites te voorzien van actuele teksten, foto’s 
en beeldmerken (of een update van het huidige 
beeldmerk). Naar verwachting wordt dit project 
voor het einde van het schooljaar 2020/2021 
volledig afgerond.

Websites krijgen 
nieuw jasje

Informatie- en Communicatietechnologie (ICT)
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Vergroten van kansengelijkheid in het primair 
onderwijs is de voornaamste doelstelling van  
de WOAN, een consortium waarbinnen Delta 
Scholengroep samen met de scholenkoepels 
Flores en Conexus de krachten bundelen met  
het Expertisecentrum Nederlands, Stichting PAS, 
de HAN en de Radboud Universiteit. Versterking 
van de onderzoekende houding en de profes sio-
naliteit van schoolteams moet nieuwe vormen 
van interventies aan het licht brengen.

“Op 29 januari 2020 hadden we de eerste bijeen-
komst”, herinnert Ten Brinke (39) zich. Binnen 
Delta Scholengroep heeft hij 18 jaar ervaring in het 
onderwijs op zak, eerst op de Ommelander en nu 
op de Pastoor van Asschool. Beide scholen zijn 
aangesloten bij de WOAN, net als basisschool 
Kunstrijk en de Johannesschool.

Thema’s
“Binnen de werkplaats zijn drie thema’s gekozen 
voor interventies; hoge verwachtingen, ouderbe-
trokkenheid en effectieve instructie. Met de 
Pastoor van Asschool hebben we gekozen voor 
het thema hoge verwachtingen”, zegt Ten Brinke, 
die zelf een studie voor Vakbekwaam School-
leider doet. “Scholen trekken binnen hetzelfde 
thema met elkaar op, wisselen kennis en erva-
ringen uit en gaan op zoek naar nieuwe inzichten.”

Rol leerkracht
Binnen de WOAN vroeg de werkgroep rond hoge 
verwachtingen zich af welke rol leerkrachten 
daarin precies vervullen. Leerkrachten gingen op 
onderzoek uit, ondersteund door de faculteit 
Pedagogische Wetenschappen en Onderwijs-
wetenschappen van de Radboud Universiteit. Ze 
ondervroegen collega’s om uit te vinden op welke 
gronden zij kinderen groeperen in niveaugroepen. 

Bewust en onbewust gedrag
Ten Brinke: “Eigenlijk staan verwachtingen per 
leerling al vast door het werken in niveaugroepen. 
Bewust en onbewust menselijk gedrag van 
leerkrachten speelt daarbij een rol. Het blijkt uit 
onderzoek bijvoorbeeld dat leerkrachten vaker 
contact zoeken met kinderen van wie zij hoge 
verwachtingen hebben. Dat raakt het diepste 
wezen van het beroep en is niet bevorderlijk  
voor de kansengelijkheid.”

Niveaus loslaten
Het besluit laat zich raden: voor rekenen liet de 
Pastoor van Arsschool in september het werken 
met drie verschillende niveaugroepen los. “Voor 
rekenen geven we per jaargroep één centrale 
instructie. We doorlopen daarin verschillende 
fases volgens de methodiek ‘Effectief Reken-
onderwijs’. 

Hoe kunnen we leerkrachten ondersteunen bij het maken van niveaugroepen waarbij de 
leerlingen optimaal profiteren van kansengelijkheid? Op die vraag zocht Ronny ten Brinke in 
2020 het antwoord. In zijn eentje deed de locatieleider van de Arnhemse Pastoor van 
Asschool dat natuurlijk niet. Hij zag van nabij hoe collega’s als onderdeel van de Werkplaats 
Onderwijskansen Arnhem Nijmegen (WOAN) hun kans grepen om gelijke kansen te creëren 
voor elke leerling.

Kansen grijpen  
met WOAN

Werkplaats Onderwijskansen
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Aan het einde van de instructie geven  
we waar nodig per kind extra instructie of 
verdieping. Het verschilt per les en doel welke 
kinderen deze extra instructie of verdieping  
nodig hebben.”

Verder onderzoek
Het onderzoek gaat uiteraard verder. De inter-
actie tussen leerkracht en leerling blijft onder een 
vergrootglas liggen. Klassenbezoeken met de 
Intern Begeleider moeten meer inzicht geven in 
de opbrengst, net als begeleiding aan de hand van  
in de klas gemaakte videobeelden. Ten Brinke: 
“We kijken nauwgezet naar de aandacht verdeling 
in de klas, de interactie met leerlingen en wat 
daaruit op te maken valt. Het maakt ons nóg 
bewuster van de dillema’s rond kansengelijkheid. 
Door inzicht te krijgen in ons leerkracht handelen 
is het mogelijk om hier een positieve draai aan  
te geven.”

Ten Brinke is enthousiast over deelname aan de 
WOAN: “Vaak kennen we wel de theorie achter 
interventies, maar volgt niet de ingreep. Er is 
onvoldoende urgentiebesef of er is gewoon geen 
tijd voor implementatie, en dan gaan we over tot 
de orde van de dag. Dit is een mooi traject dat 
laat zien hoe theoretische kennis ons onderwijs 
verrijkt als we de interventies vervolgens ook  
echt doen. Het zou zonde zijn die kansen dan te 
laten liggen.”
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De plussen en minnen 
van een coronajaar
Marlon Willems waakt als controller over de financiën van Delta Scholengroep. Het afge-
lopen jaar zag zij hoe de organisatie ongeveer anderhalf miljoen euro méér moest uitgeven  
dan er binnen kwam. De uitbraak van corona aan het begin van het jaar deed een flinke duit 
in dat zakje. De overheid sprong onderwijsorganisaties vervolgens te hulp in een lastig jaar, 
waarin het ene geldpotje sneller leeg raakte dan het andere. Hoe bewogen het jaar ook was, 
als controller kijkt Willems ‘tevreden’ terug op 2020. En op kloppende cijfers, natuurlijk. 

Financiën

34



S K P C P O D E LTA / 2020 S O C I A A L JA A RV E R S L AG

Delta Scholengroep realiseerde in 2020 ruim  
38 miljoen euro aan baten, maar de organisatie  
gaf 39,5 miljoen euro uit. Een deel van de extra 
uitgaven kwam eind 2019 al in zicht door de 
destijds landelijk afgesproken cao-voorwaarden, 
met daarin een loonsverhoging van 4,5 procent  
en een extra uitkering in februari voor personeel 
in de onderwijssector. “Salarissen zijn goed voor 
ongeveer 85 procent van de totale uitgaven  
van Delta Scholengroep”, zegt Willems (40),  
die inmiddels tien jaar in dienst is.

15 euro per leerling
Maar 2020 was nauwelijks een paar maanden 
onderweg toen corona zich aandiende. “De 
financiële gevolgen daarvan waren echt niet 
meteen duidelijk. Dat leidde terugkijkend wel  
tot de nodige uitdagingen”, zegt Willems. “Het 
bestuur trok extra geld uit voor alle scholen om 
de eerste klap op te vangen. Elke school kreeg er 
meteen 15 euro per leerling bij, later in het jaar 
werd nogmaals 15 euro per leerling toegevoegd 
aan de schoolbudgetten. Dat lijkt niet zoveel, 
maar gaf de scholen toch de noodzakelijke extra 
ruimte. Sommige scholen gaven het uit aan 
reinigingsmiddelen, andere scholen besteedden 
dat bedrag aan extra leermiddelen. Die keuze  
was volledig vrij.

Extraatje voor medewerkers
Een andere kostenpost was het extraatje van  
200 euro netto dat alle medewerkers van Delta 
Scholengroep in november 2020 kregen. “Corona 
heeft veel gevraagd van het uithoudingsvermogen 
en van de creativiteit van alle medewerkers.  
Een blijk van waardering was dus helemaal op  
zijn plaats.”

Later uitgegeven geld
Terwijl de coronacrisis duurde, werd ook duidelijk 
dat er op andere budgetten soms minder werd 
uitgegeven. “Subsidiepotjes voor bijvoorbeeld 
cultuuruitjes bleven langer gevuld omdat scholen 
niet op pad gingen naar het museum.” 

Delta Scholengroep wees elke aangesloten 
school op de noodzaak om subsidies goed te 
blijven gebruiken waarvoor die zijn bedoeld. 
“Anders moet de subsidie logischerwijs terug  
naar de subsidieverlener. De verwachting is dat 
dit helemaal goed gaat komen zodra de corona-
maatregelen dat weer toelaten.”

Administratiekantoor
Voor kloppende financiële plaatjes laat Delta 
Scholengroep op stichtingsniveau de financiële- 
en salarisadministratie door een administratie-
kantoor uitvoeren. Het jaar 2020 stond in het 
teken van de verplichte aanbesteding van een 
nieuwe externe begeleider. Willems: “Die hebben 
we inmiddels gevonden in ONS Onderwijsbureau. 
We gaan uit van een mooie en vruchtbare 
samenwerking.”

Een volledig overzicht van de cijfers van 2020 
is terug te vinden in het financiële jaarverslag 
2020 op de website van Delta Scholengroep.

“Corona heeft veel gevraagd 
van het uithoudingsvermogen 
en van de creativiteit van alle 
medewerkers. Een blijk van 
waardering was dus helemaal 
op zijn plaats.”
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Leerlingenaantal Medewerkers

Arabesk 417
Carillon 167
Fredericus 218
Gazelle 413
Horizon 150
Johannes 131
Jozef 206
Kringloop 274
Kunstrijk 168
Laarakker 128
Laarhorst 146
Ludgerus 53
Margaretha 487
Mauritius 119
Nije-Veste 148
Ommelander 239
Paasberg 237
Pastoor van Ars 223
Paulus 184
Pieter de Jong, Pyth 211
Pieter de Jong, Kemp 202
Roncalli 207
Simmelink 142
Vlinder 153
Wijzer 260
Willibrordus 129

VROUWEN 503 81%
MANNEN 116 19%

TOTAAL 619

TOT 25 JAAR

25-35 JAAR

35-45 JAAR

45-55 JAAR

55-65 JAAR

44

140

146

125

157

MEDEWERKERS LEEF TIJDSOPBOUW

ZIEKTEVERZUIM 
PERCENTAGE

2020 / 6,15%

2019 / 5,68%

2018 / 5,79%

81%

 5.412

19%

TOTAAL AANTAL 
LEERLINGEN  
(peildatum 1-10-2020)



TOTALE BATEN EN LASTEN (X 1.000) 
Baten € 38.215 
Lasten € 39.532

Resultaat - € 1317
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Financieel

Eigen vermogen publiek € 4.079
Eigen vermogen privaat € 847
Voorzieningen € 2.205
Langlopende schulden € 52
Kortlopende schulden € 4.064
 
balanstotaal € 11.247 

Vaste activa materieel € 3.112              
Vaste activa financieel € 119
Vorderingen € 2.348

Liquide middelen € 5.668

balanstotaal € 11.247

GECOMPRIMEERDE BALANS DELTA (X 1.000)

Een volledig overzicht van de cijfers van 2020 is terug te vinden in het financiële jaarverslag 2020 op de website van Delta Scholengroep.

SOLVABILITEIT

HUISVESTINGSRATIO

RENTABILITEIT

WEERSTANDS - 
VERMO GEN

LIQUIDITEIT 

43,8%

7,4%

 -3,4%

12,9%

197,2%
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Peter Dooijeweerd, voorzitter van het CvB van  
de Delta Scholengroep, legt uit: “Delta is al sinds 
2003 actief op het terrein van ontwikkelings-
samenwerking & educatie via het Robert Hilhorst 
Fonds. In de nog op te richten Stichting Delta 
Wereldscholen willen wij onze ambities met 
betrekking tot internationalisering en ontwikke-
lingssamenwerking verder vorm en inhoud geven.”

De Stichting Delta Wereldscholen stelt zich  
ten doel: 
het (doen) ontwikkelen, stimuleren en in stand 
houden van (internationale) samenwerkingsver-
banden tussen scholen van de Delta Scholen-
groep en andere wereldscholen om daarmee 
invulling te geven aan de duurzame ontwikkelings-
doelen in het bijzonder het recht op onderwijs.

De Stichting wil haar doel onder meer  
bereiken door:
-  Het realiseren van een doorlopende  

programmalijn ‘internationalisering’ binnen  
de Delta Scholengroep, met o.a. aandacht  
voor ‘Vroege Vreemde Talen Onderwijs’, 
‘Internationaal georiënteerde leerinhouden 
(i.h.b. educatie rond wereldburgerschap en 
uitwisseling

-  Het realiseren van en participeren in een  
netwerk van wereldscholen;

-  Het realiseren van fondswerving (met behulp 
van onder meer een businessclub en een  
netwerk van ambassadeurs) 

-  Het aangaan en in stand houden van samen-
werkingen en kennisplatformen met derden  
(in de ruimste zin van het woord).

“De nieuwe wereldscholen stichting zal zich 
daarvoor gaan inzetten. We willen ook op die 
manier een bijdrage leveren aan een recht-
vaardige, vreedzame en duurzame wereld”, zegt 
Dooijeweerd. “Juist onderwijs heeft mede als taak 
kinderen respect bij te brengen voor mensen-
rechten, de basiswaarden van een vrije samen-
leving te leren. En laten we het belang van eerbied 
hebben voor onze natuurlijke omgeving natuurlijk 
ook niet vergeten.”

Stichting Delta  
Wereldscholen  
gaat van start
Het CvB van Delta Scholengroep heeft in 2020 voorbereidingen getroffen voor de start  
van de stichting Delta Wereldscholen. Deze te vormen stichting is de opvolger van het 
Robert Hilhorst Fonds en mede ingegeven door de werkgroep Identiteit. 

Delta Wereldscholen
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De Stichting Delta Wereldscholen zal ook werken 
op basis van de duurzame ontwikkelingsdoelen 
(Sustainable Development Goals of Global Goals) 
waaraan landen die aangesloten zijn bij de 
Verenigde Naties – waaronder Nederland –  
samenwerken. Het doel: van de wereld een 
betere plek maken in 2030. De Global Goals  
zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als 
armoede, onderwijs en de klimaatcrisis.

De daadwerkelijke start van de Stichting  
Delta Wereldscholen en haar activiteiten vindt 
plaats in 2021.

“Juist onderwijs heeft 
mede als taak kinderen 
respect bij te brengen 
voor mensenrechten,  
de basiswaarden van 
een vrije samen leving  
te leren. “
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