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HOOFDSTUK 1  AANLEIDING. 

 

 

Een jaar of drie geleden hebben de directeur van de Odaschool, OBS De Uitkijktoren en de 

locatie manager van Humanitas met elkaar gesproken over de toekomst van Boshoven. In 

deze wijk hebben de drie partners een of meerdere locaties en samenwerking zou een 

mogelijkheid kunnen zijn om elkaar beter te leren kennen. Daarnaast is er al langer sprake 

van de mogelijkheid tot huisvesting in een nieuw gebouw waar mogelijk alle partners dan 

één plek zouden kunnen krijgen. Als je dan laat zien dat je nu al samenwerkt, vergroot dat de 

kans tot een nieuwe uni(eke) locatie. 

Op dit moment is de Odaschool gehuisvest op twee locaties, Anjelierstraat en Annendaal.  

OBS De Uitkijktoren is gehuisvest tegenover het gebouw van de Odaschool aan de 

Anjelierstraat en Humanitas heeft  een plek bij alle drie de locaties. 

De huisvesting van de Odaschool op twee locaties bestaat al lang. Dat wordt niet als ideaal 

gezien, omdat de afstand ervoor zorgt dat samenwerking tussen personeelsleden en 

kinderen extra lastig wordt gemaakt. Ook voor ouders die kinderen op twee locaties hebben  

is dit niet ideaal. 

30 Januari 2018 is “een samenwerkingsintentie 3hoven” ondertekend door de drie partners, 

door de College van Besturen van MeerderWeert en Eduquaat en de regiodirecteur van de 

kinderopvang Humanitas. 

In dit document wordt aangegeven dat 3hoven een IKC (Integraal Kind Centrum) wil worden 

en samen in de toekomst in één gebouw wil gaan wonen. “Om méér te zijn dan alleen 

“buren” onder één dak, willen wij nu al intensiever gaan samenwerken in een IKC.” 

Bovenstaande met o.a. als doel om kinderen en ouders in Boshoven ook in de toekomst een 

goede kinderopvang en goed onderwijs in de eigen wijk te kunnen bieden.  

Dat wil men doen door te “werken samen vanuit 3hoven vanuit één visie en dezelfde 

kernwaarden, dat dit positief is voor kinderen.” 

 

Als je bovenstaande wilt bereiken en je bent drie jaar verder, wil je weten hoe nu de stand 

van zaken is. Hoe wordt de samenwerking ervaren, is er wel sprake van samenwerking, hoe 

beleven personeelsleden van de drie organisaties dat en hoe wil men verder? 

De vraag is verder geactualiseerd toen bleek dat de directeuren van de beide scholen op 

korte termijn gingen vertrekken. Wat betekent dit voor het vervolg, liggen er kansen voor 

een nieuwe invulling of is dat nog een stap te ver? 

Aanleiding voor de besturen van MeerderWeert en Eduquaat om een onderzoek in te laten 

stellen naar draagvlak en (on)mogelijkheden voor het leiderschapslandschap. 
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HOOFDSTUK 2  WERKWIJZE 

 

Met alle personeelsleden die aangedragen zijn door de beide directeuren van de 

basisscholen en de locatie manager van Humanitas zijn individuele gesprekken gevoerd. 

Daarnaast is een gesprek gevoerd apart met beide MR-en, de ouderverenigingen van beide 

scholen, de oudercommissie van Humanitas, de werkgroep kritische ouders OBS De 

Uitkijktoren en beide leerlingenraden van de scholen. In een gezamenlijke bijeenkomst zijn 

de MR-en en ouderraad van de scholen en Humanitas geïnformeerd over doel en opzet van 

het onderzoek. 

 

Voorafgaande aan de gesprekken is gevraagd aan de directeuren /locatie manager een 

vragenlijst door te sturen die besproken zou worden. Tevens was bijgevoegd de  

“ Samenwerkingsintentie 3hoven” van 30 januari 2018. 

 

In totaal zijn ongeveer 60 gesprekken gevoerd in een tijdsbestek van 2 weken. De 

gespreksduur varieerde van een half uur tot een uur per gesprek. Van de gesprekken zijn 

aantekeningen gemaakt maar geen verslagen. 

 

De gesprekken zijn vervolgens samengevat op de gestelde vragen. Dat is te lezen in 

hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 worden conclusies getrokken en in hoofdstuk 5 staan 

aanbevelingen voor alle drie de organisaties. 
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HOOFDSTUK 3  VRAGENLIJSTEN  PERSONEEL 

 

 

1. Wat ervaar je van de huidige samenwerking tussen de drie partijen? 

De mensen op de werkvloer hebben weinig gemerkt van de samenwerking in 3hoven. 

Het zijn vooral activiteiten die plaats gevonden hebben, die genoemd worden. 

Voorbeelden: carnaval, kijken in elkaars keuken, glossy, Koningsspelen, psz in school, 

voorlezen van kinderen bij de peuters, warme overdracht peuters, incidentele bso 

contacten, prinsenreceptie, avond bij het Rick Weert. 

Opvallende opmerkingen die vaker gehoord zijn: het is een ver van mijn bed show, 

het principe is samen maar we doen toch veel apart, meer eilandenwerk nog, veel 

staat nog in de kinderschoenen, er is nog veel te doen. 

Het is duidelijk dat de aanzet gegeven is door de leidinggevenden van de 

organisaties, dat zij hard gewerkt hebben aan een gezamenlijk uitgangspunt, dat 

personeelsleden af en toe informatie gekregen hebben, maar dat  het vooral 

activiteiten geweest zijn en er (nog) geen beleid is. Het kijken bij elkaar in de keuken 

is als heel waardevol ervaren, hoewel de tijd kort was om dat te doen. Het is tevens 

het meest recente voorbeeld, zodat dit ook het beste blijft hangen in de herinnering. 

 

2. Welke samenwerking zie je voor je de komende periode? Wat zou jij graag willen 

zien dat gerealiseerd zou worden in 3Hoven? 

Heel veel personeelsleden geven aan dat de samenwerking voortgezet moet worden. 

De wijze waarop dat dient te gebeuren is divers. Velen noemen het een groeiproces 

dat je een kans moet geven, dat je klein moet beginnen en dit dan stap voor stap 

moet uitbreiden. Ook wordt aangegeven dat er meer draagvlak gecreëerd kan 

worden door meer activiteiten samen te doen. Meer weten van elkaars visies, over 

wijze van werken wordt vaker benoemd in de gesprekken. Anderen vragen zich af of 

dit er allemaal bij kan, dat er faciliteiten moeten komen om samenwerking te 

realiseren, dat er onduidelijkheid is richting toekomst (1 of 2 scholen) en dat de koers 

dan anders zou kunnen zijn.  

Een paar personeelsleden is sceptisch, verwacht dat samenwerking weinig oplevert. 

De kinderopvang is nadrukkelijk op zoek naar meer samenwerking, zien ook kansen 

voor samenwerking. 

De stappen die gezet worden dienen helder en duidelijk gecommuniceerd te worden 

naar alle geledingen, waardoor eenieder meegenomen wordt in het proces. 

 

3. Welke kansen zie je voor verdere samenwerking? 

Vanuit de scholen komt van veel personeelsleden de opmerking dat het leren van en 

met elkaar als een waardevolle kans wordt ervaren. Samen deskundigheid 

uitwisselen, misschien gezamenlijke studiedagen of scholingen doen. In ieder geval 
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op zoek gaan naar elkaars visie waar de overeenkomsten en verschillen liggen. Door 

dit samen te doen, samen te onderzoeken, creëer je ook begrip voor elkaars situatie, 

krijg je inzicht in elkaars situatie en kun je oplossingen zoeken voor de verschillen en 

overeenkomsten benoemen. Zo werk je ook toe naar een meer gedeelde visie  

omtrent het ontwikkelen van kinderen. De kinderopvang zoekt ook naar kennis en 

expertise delen. Je kunt ook delen van je beleid af stemmen op elkaar. Als voorbeeld 

werd genoemd het pestbeleid. De activiteit is een hulpmiddel voor samenwerking. 

Samen delen van materialen, samen bespreken hoe zorgleerlingen te begeleiden, 

kijken in elkaars keuken, projecten samen voorbereiden en uitvoeren zijn tevens 

genoemde mogelijkheden als kansen voor samenwerking. 

 

4. Welke bedreigingen zouden er volgens jou zijn voor die samenwerking? 

Als verdere samenwerking zou leiden naar één school in één gebouw is de kans 

groter dat ouders niet meer kunnen kiezen tussen twee scholen met een andere 

identiteit, een andere visie, andere grootte wat betreft aantal kinderen. Elkaars visie 

kennen, bespreken en bewaken wordt dan ook als belangrijk ervaren. 

In hoeverre is er sprake van gelijkwaardigheid tussen beide scholen? Voor de 

kinderopvang speelt dit argument niet, wel dat men visies op elkaar wil afstemmen. 

Niet of heel weinig samenwerken kan de concurrentiestrijd (zij-wij) doen oplaaien die 

nu niet/nauwelijks  ervaren wordt. Andere bedreigingen die genoemd zijn: wordt het 

niet een eenheidsworst, geen duidelijke stip op de horizon, te weinig draagvlak, een 

te traag of te snel lopend proces, te weinig rekening houdend met kinderopvang, top 

down ontwikkeling,  geen of te weinig faciliteiten, geen duidelijke aansturing, zwakke 

communicatie, geen helder tijdspad, groot slokt klein op, te veel uitgaan van 

verschillen en te weinig van overeenkomsten. 

 

5. Wat zouden mogelijk de vervolgstappen kunnen zijn op korte termijn en op 

middellange termijn? 

Voor de  korte termijn leven er veel ideeën. Helder is dat velen in ieder geval meer 

willen samenwerken, meer bij elkaar in de keuken willen kijken, waardoor men visie, 

werkwijze en aanpak begrijpt.  Tevens ontstaat op die manier betrokkenheid voor 

elkaars werkzaamheden en leert men elkaar beter kennen. Er worden veel 

voorstellen gedaan om samen te werken, vooral op kleine voet. Thema’s kun je goed 

samen bespreken en uitvoeren (al dan niet gezamenlijk), waardoor ook de kinderen 

erbij betrokken worden. Je kunt samen scholingen volgen, studiedagen samen 

organiseren, expertise delen met elkaar, systemen afstemmen op elkaar waardoor 

ook meer doorlopende lijnen gerealiseerd worden. 

Tevens kan de afstemming tussen peuterspeelzaal/kinderdagverblijf en de groepen 1-

2 steviger verankerd worden. 
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Op de lange termijn speelt de vraag hoe de  toekomst eruit komt te zien. Wordt het 

één gebouw met één school en de kinderopvang, wordt het één gebouw met twee 

scholen en de kinderopvang of wordt het één organisatie voor alle kinderen. De 

gegeven antwoorden zijn dan ook zeer divers. Duidelijk is dat velen in ieder geval 

goed onderwijs/opvang willen organiseren voor de kinderen, dat men meer de 

verbinding/samenwerking wil zoeken tussen de drie partijen en dat afstemming over 

de visie van werken met kinderen  in het voordeel is van kinderen. 

Doorgaan in de samenwerking wordt als belangrijk ervaren ook richting toekomst, 

hoe die er dan ook komen uit te zien. Houdt de positieve stemming vast die er nu 

heerst, geeft een van de geïnterviewden aan. 

 

 

6. Nu beide directeuren van de basisscholen op korte termijn vertrekken zou het dan 

mogelijk een kans zijn om één directeur (m/v) voor de drie organisaties aan te 

trekken? 

De meningen van het personeel zijn hierover verdeeld. De keuze voor nu één directie 

voor alle drie de organisaties lijkt veel mensen nu een brug te ver (85%). Er moet nog 

veel werk inhoudelijk verzet worden, kennismaking staat in de kinderschoenen, 

overziet een directie het brede spectrum van 0-13 jarigen, is er nog sprake van 

zichtbaarheid? Daarnaast is Humanitas ook een “andere tak van sport” en is regel- en 

wetgeving nog steeds ingewikkeld in het kader van samen aansturen.  Men acht de 

kans om dit te realiseren later in het traject realistischer.  

 

In de gesprekken is tevens de mogelijkheid besproken om één directeur voor de twee 

basisscholen aan te stellen of voor iedere school een eigen directeur. 

De meningen hierover zijn ook verdeeld. Velen zien dit wel als een kans om de 

samenwerking sterk te bevorderen. De meesten mensen (57%) kiezen voor 1 

directeur voor 2 scholen, degene die aangaven te opteren voor 1 directie voor de drie 

partners (15%) konden misschien ook leven met 1 directeur voor 2 scholen als 

opmaat naar de toekomst. Daarnaast zou deze persoon de verbinder moeten zijn 

tussen beide scholen en Humanitas waardoor  er geen “WIJ – ZIJ” situatie ontwikkeld 

wordt maar een ONS situatie. Ongeveer 13% zou kiezen voor een (tijdelijk) directeur 

voor de eigen school, ongeveer 15% weet het niet, kan het niet overzien of geeft aan 

dat er bv. een interimmer dient te komen. 

 

 

Er worden echter wel diverse voorwaarden gesteld bij de constructie van één 

directeur voor twee scholen: 
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- Er moet voldoende draagvlak zijn. 

- Er moet dan wel een realistische MT structuur (in welke vorm dan ook) komen 

onder de directeur. 

- Facilitering dient voldoende te zijn voor de MT structuur. 

- De directeur zal drager moeten zijn van beide concepten. 

- Goede verdeling maken tussen beide scholen wat betreft de tijd. 

- Zowel directeur als MT  dienen onderwijskundig onderlegd te zijn. 

- Er dient een heldere verdeling te zijn tussen directeur en MT  over rollen, taken 

en verantwoordelijkheden. 

- Verantwoordelijkheid laag in de organisaties leggen en heldere aanspreekpunten 

hebben voor personeel en ouders. 

- Belangrijke kenmerken van directeur zouden o.a.  zijn: mensenmens, verbinder, 

bruggenbouwer, overall view, professionele insteek, daadkrachtig, situationeel 

leiderschap vertonen. 

 

7. Welke voordelen zie je hierin? 

Bij één directeur voor twee scholen is het afstemmen op elkaar gemakkelijker te 

realiseren. Het is dezelfde core business. Je ontdekt de rode draden in de scholen, je 

kunt gemakkelijker processen bewaken, communicatie is in één hand en dezelfde 

informatie wordt verstrekt  aan alle partijen. 

Er is één aanspreekpunt, één verbinder, de verwachting is dat het samenwerken 

soepeler verloopt. De directeur heeft weet van beide scholen, beide visies, beide 

concepten, ziet daardoor de overeenkomsten en verschillen en kan daar verdere 

samenwerking op af stemmen.  Er is één eindverantwoordelijke, het kan gezien 

worden als een groeimodel, de directeur heeft overzicht vanuit de helicopterview en 

financieel is het ook voordeliger. Tevens is deze stap ook gericht op de toekomst. 

Door nu te starten met een directeur voor twee scholen sluit je niet uit dat later in 

het proces Humanitas meegenomen wordt.  

 

8. Welke nadelen zie je hierin? 

Het grootste nadeel dat breed gevoeld wordt is het feit dat de afstand tot de 

werkvloer te groot kan worden en dat de feeling met de mensen verdwijnt. 

Daarnaast wordt aangegeven dat heel helder dient te zijn wie aanspreekpunt is voor 

ouders en personeel en dat taken, rollen en verantwoordelijkheden goed verdeeld 

dienen te zijn. Knelpunt kan ook zijn dat de facilitering van het MT ( of een andere 

constructie) te weinig is, waardoor zij hun taken niet voldoende kunnen uitvoeren. 

Aan de andere kant wordt aangegeven dat te veel facilitering weer een grotere druk 

legt op het primaire proces omdat je met minder tijd toch hetzelfde werk dient te 

doen. 
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Ook hier wordt benoemd dat bij geen goede communicatie het proces vast kan 

lopen, dat breed draagvlak belangrijk is en dat er een juiste werkverdeling moet zijn 

voor beide scholen. “Als het niet werkt als water en dus niet vloeibaar is, stroomt het 

proces niet gemakkelijk.” 

 

9. Welke zaken zou je nog mee willen geven aan de onderzoeker van dit 

samenwerkingstraject, waarvan jij denkt dat die relevant zijn in dit vervolgtraject? 

Tijdens de gesprekken zijn vele zaken aan bod gekomen. Opmerkingen zijn gemaakt 

over het betrekken van Humanitas bij het traject, maar ook om meer te doen met 

Humanitas, zorg voor transparantie, regelmatig goede communicatie, geen taken 

erbij, maak het onderdeel van het programma, zorg voor procesbegeleiding. 

Regelmatig zullen alle betrokkenen zich de vraag dienen te stellen: “Waarom willen 

we dit?” Het volgen van een organisch proces in de samenwerking wordt tevens van 

belang gevonden. 

 

VRAGENLIJST OUDERS 

1. Wat ervaar je van de huidige samenwerking tussen de drie partijen? 

Als ouder merk je niet zoveel van de samenwerking. Men weet wel te benoemen een 

aantal gezamenlijke activiteiten die men onderneemt bv carnaval, koningsspelen, 

Jantje Beton actie, kijken in elkaars keuken, de glossy. Bekendheid met Humanitas is 

voornamelijk gestoeld op wat men ziet en hoort in het eigen gebouw, niet zozeer als 

3Hoven. Als MR weet je meer van dit proces, omdat beide MR-en bijgepraat zijn door 

de directeur. De ervaring met Humanitas is vaak gebaseerd op individuele 

ontmoetingen. Beide MR-en geven aan dat zij verder willen met de samenwerking. 

Opmerkelijk is dat er soms verhalen over elkaar de ronde doen die vaak niet 

nagevraagd worden, maar als waarheid worden aangenomen. Daardoor ontstaan 

ook verkeerde beelden, wat niet nodig zou hoeven te zijn als er navraag gedaan 

wordt bij elkaar. 

 

2. Welke samenwerking zie je voor je de komende periode? Wat zou je graag willen 

zien dat gerealiseerd zou worden in 3Hoven? 

Neem het kind als uitgangspunt. Wat zou goed zijn voor hem/haar ongeacht waar 

hij/zij zit? Dat betekent voor velen doorgaan met de samenwerking, kijken waar we 

elkaar kunnen helpen. Daardoor leren de kinderen elkaar ook beter kennen. Samen 

sterk voor kinderen is ook het motto van 3Hoven! Het is toch vreemd dat je naast 

elkaar zit en weinig doet samen! Je versterkt je eigen positie door samen te werken. 

De scholen kunnen elkaar helpen bv. bij  expertise uitwisselen, begeleiding van 

zorgkinderen, uitwisselen van leerkrachten. Goede communicatie is hierbij wel erg 

belangrijk. 
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3. Welke kansen zie je voor verdere samenwerking? 

Duidelijk is dat men vindt dat de samenwerking moet blijven. Maar lastig vindt men 

dit ook omdat er vanuit verschillende visies wordt gewerkt. Zoek overeenkomsten en 

ga die verder uitdiepen en laat het vervolgens een organisch proces worden tot meer 

en bredere samenwerking. Zoek ook de verbinding met Humanitas. Naar de 

gemeente sta je sterk als je gezamenlijk optreedt naar buiten. 

 

4. Welke bedreigingen zouden er volgens jou zijn voor die samenwerking? 

Als de uitvoering van activiteiten te massaal wordt, is dat niet goed voor de kinderen. 

De koningsspelen als negatief voorbeeld werd vaker genoemd, de carnavalsoptocht 

vaker als positief voorbeeld. Daarnaast is het belangrijk om te zorgen voor 

betrokkenheid van de ouders  en zal er goed gecommuniceerd dienen te worden 

door de scholen, Humanitas en de besturen. 

Een risico kan ook zijn de verhalen die over elkaar verteld worden en die vaker niet 

gecheckt zijn en het mogelijk wegsmelten van de identiteit van de scholen. 

 

5. Wat zouden de vervolgstappen kunnen zijn op korte termijn en op middellange 

termijn? 

Elkaar beter leren kennen is een behoefte die breed wordt uitgesproken. Er zijn ook 

voorstellen gedaan om bv. de vergaderingen van MR en OV van beide scholen 

standaard eerst samen te beginnen met een gezamenlijk onderwerp en vervolgens 

verder apart door te vergaderen. Ontdek de overeenkomsten bij elkaar en ook de 

verschillen. En voer daar met elkaar de dialoog over. 

Op lange termijn is uitgesproken op weg te willen gaan naar één schoolgebouw voor 

3Hoven. 

 

6. Nu beide directeuren van de basisscholen op korte termijn vertrekken zou het dan  

mogelijk een kans zijn om één directeur (m/v) voor de drie organisaties aan te 

trekken? 

De meningen zijn hierover verdeeld. Degenen die kiezen voor (tijdelijk) 2 directeuren 

denken dat 1 directeur voor 2 scholen nu te vroeg is. Men vraagt zich af hoe 

zichtbaar/aanspreekbaar de directeur is met drie locaties en hoe organiseer je dan de 

laag onder de directeur? 

Anderen geven aan dat dit nu je kans is, één directeur voor twee scholen, om 

samenwerking te versterken. Belangrijk is wel dat de management laag daaronder 

goed en zichtbaar georganiseerd wordt, dat het een onafhankelijke directeur wordt 

en dat eigenheid van de scholen gewaarborgd blijft. Een directeur voor de drie 

partijen vindt men nu te ver gaan. Humanitas er wel bij blijven betrekken!! 
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7. Welke voordelen zien jullie hierin? 

Duidelijke structuur, zorgen voor zichtbaarheid, herkenbaarheid en 

laagdrempeligheid. De MT laag die daaronder zit moet goed georganiseerd zijn op de 

twee scholen. Daarbij is wederom goede communicatie en korte lijnen uiterst 

belangrijk. Neem iedereen mee in het proces en wees duidelijk in wat je wilt 

bereiken. 

 

8. Welke nadelen zie je hierin? 

Zijn we er nu reeds aan toe? Indien communicatie en openheid niet goed geregeld is, 

creëer je hakken in het zand. Indien visie/concept/identiteit van de twee scholen niet 

goed bewaakt worden, kan er zand in de samenwerkingsmachine komen. Wat doet 

deze constructie met zichtbaarheid en aanspreekbaarheid van de directeur? 

 

9. Welke zaken zou je nog mee willen geven aan de onderzoeker van dit 

samenwerkingstraject, waarvan jij denkt dat die relevant zijn in dit vervolgtraject? 

In de gesprekken zijn de zaken besproken die men op tafel wilde leggen. 

 

 

 

GESPREK MET DE LEERLINGENRADEN. 

Met de leerlingenraden van beide scholen is een gesprek gevoerd over 3Hoven. 

Beide raden geven aan niet zo veel te merken van het samen doen. Door beide raden wordt 

gesproken over de carnavalsoptocht, de Koningsspelen, de communie en het vormsel. 

Ervaring met Humanitas is beperkt, de kinderen van de Annendaal hebben daar een BSO 

maar ze hebben er nauwelijks ervaring mee, op de Uitkijktoren komen soms mensen van 

Humanitas in de school bv bij de musical. 

De kinderen van beide raden kennen kinderen van de andere school, spelen daar ook wel 

mee, zeker als ze in dezelfde straat wonen. Ze zouden het wel leuk vinden om meer samen 

te doen bv de speelplaats delen, een crea middag. Sinterklaas zou ook wel kunnen, ”maar ik 

wil wel surprises in mijn eigen klas doen.” 
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GESPREK DIRECTIES. 

Met de drie leidinggevenden van 3Hoven is gesproken over de start, het proces tot nu toe en 

de huidige stand van zaken. 

Men is van mening dat de samenwerking geëvolueerd is van nee (we gaan niet 

samenwerken) naar een ja (wat kunnen we allemaal doen om samen te werken). Het kind 

belang en de ontwikkeling van het kind dient centraal te staan in 3Hoven. De drie 

leidinggevenden hebben gezamenlijk de opleiding bij AVS gedaan over IKC ontwikkeling. Dat 

heeft in ieder geval het gevoel van gezamenlijkheid versterkt. 

Maar het wordt ook tijd om vervolgstappen te zetten. Als het proces te traag verloopt loopt 

“de lucht uit de banden.”  Als je de vervolgstappen met elkaar maakt als volwaardige 

partners kun je samen ook met open vizier kijken naar overeenkomsten en verschillen en 

besluiten wat de mogelijke realistische vervolgstappen zijn. Eén directeur voor de twee 

scholen helpt dat proces positief te beïnvloeden. Er is dan sprake van een tweetrapsraket: 

eerste de beide scholen die samenwerken en vervolgens kijken hoe je Humanitas in dit 

traject kan klikken als volwaardige partner. De aard van deze organisatie (commercieel) en 

de CAO zijn geheel verschillend van onderwijs. Het vergt nog stevig onderzoek naar de 

(on)mogelijkheden. 
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HOOFDSTUK 4 CONCLUSIES. 

 

De afgelopen drie jaren is hard gewerkt aan de samenwerking in 3Hoven. De samenwerking 

is gestart op directieniveau en het vertrekpunt was het aanbod aan naschoolse activiteiten 

door Punt Welzijn. Door het volgen van een gezamenlijke opleiding zijn de directies dichter 

bij elkaar gekomen en werd hun droom helderder. De MT/teamleiders en MR-en/OV van 

scholen/Humanitas zijn meer of minder van de ontwikkelingen op de hoogte gebracht, er is 

een samenwerkingsintentie 3hoven opgesteld en breed ondertekend, er ligt een jaarplan 

2018-2019, er wordt een glossy uitgegeven. Tevens zijn er activiteiten georganiseerd waarin 

men samen ging werken en waarbij ouders en teamleden betrokken zijn. 

 

Echter uit de interviews blijkt dat men weet heeft van die samenwerking, maar dat voor vele 

mensen “uit het veld” het meer een ver van mijn bed show lijkt te zijn. Men weet weinig van 

de samenwerking, ervaart dit niet of zeer beperkt, men ervaart het meer als papierwerk op 

dit moment. Wat gebeurt ervaart men als incidentele activiteiten, die niet zo veel verband 

hebben met elkaar. Daarbij heeft men negatieve ervaringen gehad (Koningsspelen) maar ook 

positieve ervaringen (bv. carnavalsoptocht, psz in eigen gebouw naast 1-2, kijken in elkaars 

keuken). 

Ondanks dat personeelsleden deze ervaring deelden, is het wel zo dat men heel positief 

staat tegenover de samenwerking. Men realiseert zich terdege dat als je naar één gebouw 

gaat, je vooraf samen zult moeten werken om minimaal afstemming te creëren. Met een 

bepaalde regelmaat werd het voorbeeld Stramproij genoemd zoals men het niet wilde. 

Maar niet alleen uit noodzaak geboren geven personeelsleden dit aan. Men wil echt samen 

werken om zodoende meer gebruik te kunnen maken van elkaars expertise en kennis, van 

de goede dingen die gebeuren bij de ander, om te leren van en met elkaar. Het recente 

kijken in elkaars keuken is dan ook als positief ervaren, ondanks dat de tijd kort was om dat 

te doen. Voordeel hiervan is ook geweest dat de vooraf gevormde beelden onderworpen zijn 

aan een realiteitsbesef. Klopt het wel wat ik dacht of wat men vertelde? Het motto van 

3hoven “samensterkvoorkinderen”, wordt omarmd. Uitgangspunt is dan ook veel meer het 

belang van het kind en de ontwikkeling van het kind. 

 

In de ontwikkeling naar een Integraal Kind Centrum (IKC) worden diverse stadia 

onderscheiden. Dr. Jeannete Doornenbal (*)geeft aan dat er vier stadia te onderscheiden 

zijn:        a.   Stand alone fase, 

b.  de face-to-face fase, 

c.  de hand-in-hand fase en 

d.  de all-in-one fase. 

 

(*) “The Dutch Way”, hoofdstuk 3, pag. 71. 
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De fase waarin 3hoven zich bevindt is in mijn ogen, na alle interviews, aan het begin van fase 

b. In de gesprekken werd ook vaak aangegeven dat men daar positief over was. 

 

Ook kwam met de regelmaat de communicatie in de gesprekken naar boven. Men hecht aan 

een goede, tijdige en zorgvuldige communicatie. Gebeurt dit niet, raak je mensen kwijt en 

creëer  je in sommige gevallen zelfs achterdocht. Dat is van niemand de intentie, maar het 

kan wel gebeuren. 

 

Vraagtekens staan er bij het samengaan van de scholen. Ondanks dat dit geen onderzoek is 

naar fusie van de scholen ( steeds aangegeven in de gesprekken) kwam dit wel regelmatig 

ter sprake en  vraagt men zich wel af hoe de toekomst eruit komt te zien voor 3Hoven. 

Daarbij spelen zaken als: groot-klein, identiteit openbaar-katholiek, wit-zwart, andere 

onderwijsconcepten, andere visies, lopen we niet te snel, massale omgeving in nieuwe 

gebouw,  bewust kiezende ouders, blijft er keuze mogelijkheid voor ouders? Het is van groot 

belang om in de komende periode hier steeds aandacht aan te blijven schenken om te 

voorkomen dat door deze vraagstukken de samenwerking minder gaat worden en draagvlak 

afbrokkelt. 

 

Door het vertrek van beide directeuren is ook de vraag relevant hoe je het leiderschap van 

3hoven zou kunnen gaan invullen. 

Uit de gespreken komt duidelijk naar voren dat één directie nu voor alle drie de partijen een 

brug te ver is. Er zijn teveel hobbels op dit moment om zo’n beslissing te voorzien van 

voldoende draagvlak. Dat heeft bv. te maken met te grote stappen, met verschillende 

uitgangspunten (commercieel-maatschappelijk), verschillende CAO’s en te weinig kennis van 

elkaar op dit moment. 

Voor de aanstelling van één directeur voor de twee scholen is draagvlak. Bij de teams is er 

relatief meer begrip (ongeveer 57%) als die stap nu gezet zou worden. Ouders zijn daar iets 

voorzichtiger in, daar zit meer twijfel of nu het juiste moment is. Op wat langere termijn zien 

zij dit zeker als kans. Men begrijpt wel dat er nu kansen liggen en als je het doet, moet je 

ervoor zorgen dat er onder de directeur een goed MT zit of teamleider/locatiemanager. Dat 

is belangrijk voor continuïteit, aanspreekbaarheid, draagvlak. 

 

De samenwerking met Humanitas wordt als zeer divers ervaren. Zit je in de bovenbouw heb 

je alleen te maken met BSO. Die start na schooltijd. Er is geen structureel overleg tussen de 

mensen van de school en de BSO personeelsleden. Incidenteel spreekt men elkaar over iets 

dat speelt op dat moment. Wat als positief ervaren wordt is de verhuizing van de peuters in 

het gebouw van de Oda school naar een ruimte tussen de groepen 1-2. Nu is er veel meer 

sprake van een natuurlijk ontmoeten, afspraken maken, kijken bij en uitwisselen met elkaar. 
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De locatie van Humanitas bij OBS De Uitkijktoren ligt weliswaar vast aan het gebouw maar is 

tevens gescheiden omdat iedereen in zijn/haar eigen deel zit. Er is wel beperkte uitwisseling, 

maar ook deze is veel ad hoc.  

 

De kinderen ervaren alleen activiteiten (Koningsspelen, carnaval, kindervakantie werk, 

communie, vormsel, musical kijken door BSO in OBS Uitkijktoren). Ze geven aan kinderen te 

kennen van de andere school, daar ook wel mee te spelen na schooltijd of vakanties. Ze 

willen best activiteiten samen doen, maar stellen er ook prijs op om zaken samen te doen 

met hun eigen klas. Voor hen is het moeilijker om te bedenken wat ze verder zouden willen. 

 

Concluderend zou je mogen zeggen dat er breed draagvlak is voor de samenwerking in 

3Hoven, dat de komende periode meer gewerkt dient te worden aan concrete plannen en 

uitvoering daarvan, waarbij het wel belangrijk is om te zorgen dat er voldoende faciliteiten 

zijn om dit haalbaar en realistisch te maken.  

Er zijn voldoende overeenkomsten tussen de partijen, Humanitas staat wel losser van de 

scholen volgens de geïnterviewden , ook al omdat de core business van hen een andere is 

dan van de scholen. 

De verschillen die zijn benoemd, zijn in ieder geval bespreekbaar. Ze zijn omschreven als 

vraagtekens in dit hoofdstuk. Vanuit een open communicatie en transparant handelen lijkt 

het een realistisch scenario dat de verschillen in ieder geval dichter bij elkaar gebracht 

kunnen worden. Daarvoor is wel noodzakelijk een gedegen plan van aanpak waarbij alle 

geledingen meegenomen worden. 

 

Op korte termijn zou je verder kunnen gaan met dieper kijken in elkaars keuken, de 

activiteiten die naar tevredenheid georganiseerd zijn doorzetten en projecten/thema’s op 

kleine voet organiseren ( in de verschillende bouwen van de scholen). Als je elkaar beter 

leert kennen, komt samenwerking beter en intrinsieker van de grond. 

De samenwerking met Humanitas in OBS De Uitkijktoren zou verbeterd kunnen worden door 

te onderzoeken of de peuters in het gebouw van de school geplaatst kunnen worden. 

Daarnaast zal gezocht moeten worden naar een betere aansluiting tussen BSO en 

basisscholen. 

Op langere termijn zullen de overeenkomsten versterkt moeten worden, de verschillen 

intensief besproken kunnen worden met alle geledingen en zou het een mooi proces van 

organische ontwikkeling kunnen zijn naar een intensere samenwerking. Of dit leidt tot een 

samengaan van de twee scholen én Humanitas zal uit die diepere samenwerking voort 

komen. 
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HOOFDSTUK 5 AANBEVELINGEN. 

 

Naar aanleiding van de gevoerde gesprekken, die allen in een zeer open en positieve setting 

plaats gevonden hebben,  zou ik de volgende aanbevelingen doen aan de besturen van 

Eduquaat en MeerderWeert. 

 

a. Voor de invulling van de vacatures bij de Odaschool en OBS De Uitkijktoren zijn er 

twee oplossingen mogelijk. De eerste oplossing is de keuze met een afgebakende 

periode voor een directeur voor iedere school. Beide directeuren kunnen dan het 

fundament onder de scholen verstevigen en  ze zouden de opdracht moeten krijgen 

om het samenwerken een intensievere vorm te geven. Daar kun je concrete 

afspraken vooraf over maken. Het pad naar de toekomst van de samenwerking wordt 

als het ware stevig geplaveid. 

De tweede oplossing is één directeur voor beide scholen. Gezien het gegeven dat iets 

meer dan de helft van het personeel kiest voor deze oplossing, ligt daar ook een 

mogelijkheid. De vraag is echter of de beide scholen, die aan het begin van fase b 

verkeren (hand-in-hand, dr. Jeanette Doornenbal) al zover zijn om daadwerkelijk 

onder één leiding verder intensief vorm te kunnen geven aan de samenwerking. 

b. Als de keuze wordt gemaakt voor één directeur per school kun je de periode tot aan 

de zomervakantie gebruiken om functieprofielen op te stellen voor directeur op 

iedere school en die af te stemmen tussen beide stichtingen. Tevens kun je deze tijd 

gebruiken om een heldere, afgebakende opdracht te formuleren voor beide 

directeuren. 

Als je kiest voor een directeur voor de twee scholen  kan deze periode gebruikt 

worden om een profiel samen te stellen voor deze directeurs functie door beide 

besturen samen. 

Tevens omschrijf je het profiel van een MT / teamleider / locatieleider  

(diverse benamingen mogelijk)voor beide scholen, waarbij rollen-taken-

verantwoordelijkheden  helder dienen te zijn. Duidelijk moet zijn voor personeel en 

ouders wie waarvoor aanspreekbaar en verantwoordelijk is op iedere school. Na de 

zomervakantie tot aan benoeming van de nieuwe directeur kan dit 

MT/teamleider/locatieleider, verantwoordelijk zijn voor de gang van zaken in de 

school. 

c. Bij de keuze van één directeur voor iedere school voor een afgebakende periode zou 

het handig zijn om een “3hoven groep” te organiseren, die als een soort 

klankbordgroep kan werken voor beide directeuren. Afgevaardigden van diverse 

geledingen zouden hierin plaats kunnen nemen. Doel van deze groep zou zijn om met 

elkaar te bespreken of de scholen op de juiste koers liggen wat betreft de 

samenwerking tussen de drie partijen in 3hoven. 
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d. Stel een tijdelijk/interim leidinggevende aan voor de periode tot aan benoeming van 

de nieuwe directeur(en) voor de eindverantwoordelijkheid van beide scholen of voor 

iedere school. Deze persoon zal vooral waarnemer zijn op hoofdlijnen en mensen 

aansturen in hun rol en het proces van samenwerken bewaken. 

e. Zorg dat de laag onder de (tijdelijk) directeur in voldoende mate gefaciliteerd is om 

hun werkzaamheden naar behoren uit te kunnen voeren. 

f. Geef de ruimte om (tijdelijk) extra, boven formatief,  personeel aan te trekken voor 

beide scholen, waardoor ruimte en tijd ontstaat om echt bij elkaar te gaan kijken en 

te leren van en met elkaar. Tevens kunnen gezamenlijke projecten ten faveure van 

de kinderen ontwikkeld en uitgevoerd worden. Facilitering is een belangrijke 

voorwaarde om het slagingspercentage te verhogen. De activiteiten horen een 

onderdeel te zijn van het plan van aanpak. 

g. Doe een onderzoek naar de mogelijkheid om de kinderopvang van Humanitas 

(kinderen van 2-4 jaar) in het schoolgebouw van OBS De Uitkijktoren een plek te 

geven. Dit biedt meer kansen om samen te werken en te leren van elkaar. Een goed 

voorbeeld is de psz in het gebouw van de Oda school. 

h. Maak de eerste stappen in het proces om de BSO beter aan te laten sluiten bij de 

beide scholen. Nu is de afstand nog erg groot, probeer die te verkleinen en maak 

hierbij kleine doch duidelijke stappen voorwaarts. 

i. Houdt regelmatig info avonden voor ouders en teamleden. Communicatie in deze is 

uiterst belangrijk, waardoor de betrokkenen meegenomen worden in de vorderingen 

die gemaakt worden, maar ook samen elementen van de samenwerking besproken 

kunnen worden. Verspreid info op een brede manier o.a. met social media. Wees 

tevens transparant in de communicatie. 

j. Het risico is er dat de focus nu meer op beide scholen samen komt te liggen. Wees 

alert dat Humanitas in alle processen, waar nodig, meegenomen wordt, zodat zij 

goed geïnformeerd blijven en mee kunnen doen aan dit ontwikkelingsproces waar 

mogelijk. Zorg dat 3hoven 3hoven blijft, draagvlak is nu volop aanwezig. 

k. Vraag de MR-en en OV van beide scholen om vergaderdata komend jaar op elkaar af 

te stemmen, zodat gezamenlijk gestart kan worden en vervolgens ieder zijn eigen 

agenda afhandelt. 

l. Leg in ieder geval studiedag(en) van beide teams op dezelfde data vast. Kan aan het 

begin van het schooljaar bekeken worden of (een) gezamenlijke dag(en) 

georganiseerd kan worden met samenwerking thema’s. 

m. Houdt als college van besturen nadrukkelijk de vinger aan de pols om voortgang te 

bespreken/bewaken van het proces gedurende de komende jaren. 

 

 

 

3hoven : samensterkvoorkinderen. 


