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GPO-WN Onze identiteit in de praktijk

Voorwoord

G

PO-WN neemt als gereformeerde
onderwijsorganisatie in West-Nederland binnen
de sector PO een unieke positie in. GPO-WN
vertegenwoordigt 25 scholen met een duidelijke en
herkenbare identiteit en werkt dagelijks aan goede
onderwijskwaliteit.
We geloven in de God van de Bijbel. Gods woord is onze
inspiratiebron. Deze blijde boodschap willen we verbinden
aan en vormgeven in ons onderwijs. De medewerkers op
onze scholen hebben hart voor alle kinderen. We volgen
het voorbeeld van Jezus: Hij was gericht op het hart van
jong en oud en toonde bewogenheid voor de mensen om
Hem heen. Het is onze roeping God lief te hebben en de
mensen om ons heen.
Met gereformeerd onderwijs hebben we goud in handen.
Dat goud willen we van harte delen met anderen die
bewust voor onderwijs op een van onze scholen kiezen.
Alle medewerkers op onze scholen zijn ook
geloofsopvoeders. Zij hebben de roeping en de mooie
taak kinderen te helpen om ‘...persoonlijk met de Heer
in de wereld te leven.’ (Dr. W. ter Horst in Christelijke
Geloofsopvoeding).
In de geactualiseerde identiteitsnotitie ‘Het Licht schijnt’
staat helder omschreven waarom en hoe wij ons
identiteitsbeleid willen aanscherpen.
In deze notitie ‘Onze identiteit in de Praktijk’ wil GPO-WN
laten zien hoe we onze identiteit praktisch vormgeven
en borgen in het werk van alle dag. We hebben gebruik
gemaakt van het document Identiteit in Uitvoering
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Inhoudsopgave
(uitgegeven in 2011 door LVGS en geschreven door Klaas
van Twillert en Rolf Robbe) en hebben dit op maat gemaakt
voor GPO-WN.
In hoofdstuk 1 schetsen we de stand van zaken in ons
identiteitsbeleid binnen GPO-WN. Hoofdstuk 2 en 3
omvatten de theoretische onderbouwing van deze notitie.
Vervolgens worden in hoofdstuk 4 en 5 de concrete
vertaalslagen van de theorie in de praktijk beschreven en
ten slotte in hoofdstuk 6 de borging.
Deze notitie is een eerste aanzet, een handreiking. Het is
een groeidocument, dat we zullen bespreken met ouders,
teamleden, leden van de identiteitscommissies, leden van
de Raad van Toezicht en leden van de GMR.
Een gesprek over identiteit is niet vrijblijvend. Wij willen dit
proces borgen binnen GPO-WN.
Wij verwachten dat iedere medewerker van GPO-WN
op zijn of haar identiteit in Christus aanspreekbaar is en
daarnaar ook wil leven in zijn of haar werk binnen GPO-WN.
Het Licht schijnt op onze scholen voor alle kinderen, voor
alle ouders/verzorgers, medewerkers van GPO-WN en de
wereld om ons heen! Het Licht schijnt: een boodschap van
hoop!
GPO-WN wil werk maken van die
prachtige boodschap. Met Gods zegen!
René Tromp,
Directeur-bestuurder GPO-WN
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1. Huidige en toekomstige
ontwikkelingen m.b.t. het
identiteitsbeleid van GPO-WN

GPO-WN Onze identiteit in de praktijk

1.1. Waar staan we?

I

1.2. Zichtbare identiteit
op onze scholen
■■
■■
■■
■■
■■

■■

■■
■■

n de afgelopen jaren is identiteit een veelbesproken
thema geweest in allerlei bijeenkomsten en
vergaderingen binnen GPO-WN. In 2007 hebben we het
beleid omschreven in verschillende notities en instrumenten
(o.a. beschrijving van identiteitsbeleid GPO-WN, instructie
voor Identiteitscommissies, de Kwaliteitskaart Identiteit).
Onze GPO-WNscholen hebben daar veel aandacht aan
besteed in teamvergaderingen en op ouderavonden.
We zijn dankbaar en blij dat zowel bij leerlingen, ouders/
verzorgers, medewerkers en externen de identiteit op al
onze scholen zichtbaar is. Ouders geven ook in peilingen
aan zeer tevreden te zijn over de identiteit van de scholen.
We zien op al onze scholen een toename van anderskerkelijke ouders, die bewust kiezen voor onze scholen.

■■

■■

De Bijbel van kaft tot kaft is leidraad voor handelen in
hoofd, hart en handen voor alle medewerkers.
Er wordt kennis overgedragen van de Bijbel in
Bijbelverhalen.
We maken gebruik van de Bijbelmethode Levend Water.
Er wordt kennis overgedragen van de kerkgeschiedenis.
Er worden christelijke liederen gezongen en aangeleerd.
Christelijke waarden (bijv. liefde, respect, eerlijkheid,
etc.) worden voorgeleefd door alle medewerkers en zijn
zichtbaar in het pedagogisch- en schoolklimaat.
De christelijke waarden en het goed omgaan met Gods
schepping worden met kinderen besproken (bijv. bij
incidenten of pestsituaties).

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Dagelijks bidden we met de kinderen.
Er vinden christelijke week- en/of maandopeningen en
-sluitingen plaats.
De leerlingen zien en merken dat de leerkrachten
kinderen van God zijn.
De leerlingen horen en leren dat zij zelf geliefde kinderen
van God zijn.
Het benaderen van kinderen en ouders vindt plaats
vanuit een christelijke houding.
De boodschap van hoop (dat we leven uit genade door
Jezus Christus) wordt uitgedragen door de leerkrachten.
We vieren christelijke feestdagen.
Er zijn gebedsgroepen op school.
We organiseren projecten (o.a. voor gerechtigheid,
evangelisatie en zending).
We zetten ons in voor de wijk rondom de school.
Er zijn contacten met kerken.
Rouwbegeleiding wordt gegeven vanuit onze christelijke
identiteit.
Onze identiteit is merkbaar in formele documenten.
Onze identiteit is zichtbaar in schoolgebouwen.
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1.3. Onze belofte

1.4. Toekomst

In een rotsvast vertrouwen op onze Heer en Heiland
geloven we dat GPO-WN ook in 2018 gereformeerde
scholen heeft die excelleren in kwalitatief goed
onderwijs met een geleefde en beleefde identiteit.
Deze gereformeerde scholen hebben een grote
aantrekkingskracht op ouders die bewust voor een school
met de Bijbel kiezen.
Ouders participeren actief in de scholen. Alle GPO-WN
scholen hebben een positief imago.
De medewerkers op deze scholen zijn allen actief christen,
goede professionals en ambassadeurs van GPO-WN. Ze
hebben hart voor alle kinderen, hun ouders/verzorgers en
externen die de school bezoeken.

GPO-WN scholen zijn gereformeerde scholen met een
duidelijk herkenbare identiteit, en scholen waar goed
onderwijs gegeven wordt. In het koersplan 2014-2018
is helder beschreven wat onze visie is, wat we willen
betekenen voor leerlingen, ouders en de samenleving. We
beschrijven onze merkbelofte, kernwaarden en ambities
voor de toekomst, waarbij we ons verleden niet vergeten.
Leerlingen, ouders en iedereen die een GPO-WNschool
bezoekt, ervaart dat in het schoolklimaat de liefde van
Christus merkbaar is.
God liefhebben en je naaste als jezelf wordt concreet
merkbaar in de actieve bijdrage van GPO-WN-scholen in de
samenleving, en zichtbaar in het zorgvuldig omgaan met
Gods schepping en onze verwondering over de natuur.

GPO-WN is 2018 nog steeds een unieke gereformeerde
organisatie.

Hoofd
Hart
Handen
Geloof in ontwikkeling

2. De identiteit van
GPO-WN-scholen in de praktijk

GPO-WN Onze identiteit in de praktijk

2.1. Inleiding

■■
■■

I

n deze handreiking ‘Onze Identiteit in de Praktijk’ wordt
beschreven hoe we onze identiteit concreet en stevig
vorm en inhoud geven binnen GPO-WN. Dit doen we onder
meer middels:
■■ de Kwaliteitskaart Identiteit waarmee we onderzoeken
hoe een school met betrekking tot de identiteit ervoor
staat;
■■ een Bezinboek waarmee het gesprek over identiteit
binnen het team kan worden vormgegeven;

Grondslag
uitgaan van
Gods Woord en
geloofsbelijdenissen

een opzet voor het identiteitsberaad;
een opzet voor het beleidsoverleg.

We vullen dit werkdocument aan met praktische
handreikingen voor toerusting van ons personeel en
handreikingen voor gesprekken met personeel en ouders.
Deze notitie is in eerste instantie bedoeld voor directeuren
en identiteitscommissies omdat zij een initiërende rol
spelen in het werken aan identiteit. Daarna(ast) is dit
document vooral gericht op de leerkracht als de belangrijkste
(uit)drager van de identiteit.
We gaan eerst kort in op wat identiteit eigenlijk is.

Documenten als
koersplan en schoolplan
missie
visies op kind en
onderwijs
merkbelofte
identiteisbeleid
personeelsbeleid
onderwijsaanbod

Gedrag
omgaan met kinderen,
collega’s en ouders
manier van lesgeven
aanspreken kinderen
chrsitelijke
geloofsopevoeding
kernwaarden

Figuur 1 aspecten van identiteit

2.2. Wat is identiteit?
Identiteit van een gereformeerde school binnen GPO-WN kan
in twee aspecten worden opgedeeld: datgene wat de school
tot een gereformeerde school maakt en datgene wat een
school tot deze specifieke school maakt (waarin onderscheidt
de school zich van een andere, zie ook A. de Wolff, 2001).1

1

A. de Wolff, Typisch Christelijk, Kok 2001, p.52/53

De identiteit van de school is haar unieke karakter dat voor
iedereen binnen en buiten de school herkenbaar is. Daarbij
is het imago van de school een belangrijk punt. Wanneer
mensen in hun beoordeling van de school min of meer
dezelfde aspecten benoemen, is er sprake van een duidelijk
herkenbare identiteit, een duidelijk imago..
We hebben als gereformeerde scholen in de praktijk
geen overtuigend imago. Sommigen mensen vinden
dat onze scholen niet midden in deze wereld staan, dat

gereformeerde scholen een ‘oubollig’ imago hebben of te
veel naar binnen zijn gekeerd.
Van oudsher ontlenen onze scholen hun bestaansrecht aan
verbondenheid met een bepaalde kerkelijke groepering,
nl. de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). We zien in de
afgelopen jaren dat daarin verandering is gekomen. Ouders
vanuit de oorspronkelijke achterban kiezen niet meer
vanzelfsprekend voor gereformeerd onderwijs. Dat is een
goede zaak. Ouders kijken bij de keuze voor een school niet
alleen naar het levensbeschouwelijk aspect, maar ook naar
onderwijskundige en pedagogische aspecten, de kwaliteit
van het onderwijs, het leer- en leefklimaat binnen de

Ons geloof betekent voor ons werk:
omgaan met God de Bron waaruit we
werken
school. Ook de afstand tussen huis en school is een aspect
wat meeweegt bij de keuze voor de school. Een categorie
mensen uit onze oorspronkelijke achterban kiest bewust
niet voor een GPO-WN-school omdat zij het juist hun
taak als christen vinden om te participeren in een andere
school. Zij vinden dat zij elders meer kunnen getuigen van
hun geloof en dat hun kinderen minder eenzijdig worden
opgevoed.
Daar staat tegenover dat in de afgelopen jaren juist door
de secularisatie en door bepaalde maatschappelijke
ontwikkelingen andere christelijke ouders bewust een
keuze maken voor een van onze gereformeerde scholen.
Zij vinden dat op onze scholen de identiteit zo duidelijk
zichtbaar en onderscheidend is. Deze ontwikkelingen
hebben tot gevolg dat op de meeste van onze scholen een
grote verscheidenheid is ontstaan in de achterban. Vaak zijn
onze scholen voor veel ouders nog de enige school in de
omgeving die echt werk maakt van haar identiteit.
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In de afgelopen jaren is op onze scholen vaak en veelvuldig
gesproken over de identiteit. Wat is onze identiteit? Is deze
onderscheidend genoeg? Is ons imago wel zo duidelijk?
Is Bijbelgetrouw onderwijs niet een beter keurmerk dan
gereformeerd? Hoe gaan we om met anders-kerkelijke
ouders en leerlingen. Al deze vragen zijn veelvuldig aan de
orde gekomen in teamvergaderingen, bijeenkomsten of
ouderavonden.
Dit geeft heel duidelijk aan dat de identiteit van een school
heel nauw verweven is met de mensen die er werken
en samenleven. Daarom is alleen een beschrijving van
de identiteit in statuten, het koers- en schoolplan, de
schoolgids, de website en het identiteitsbeleid van GPOWN niet voldoende.
Identiteit moet door onze mensen worden voorgeleefd en
door anderen als zodanig ervaren kunnen worden.
Binnen de identiteit zijn er verschillende deelgebieden, die
samen de identiteit van GPO-WN-scholen vormen:
■■ De beschreven identiteit: dat wat is beschreven in
statuten, het identiteitsbeleid van GPO-WN, het koers- en
schoolplan e.d.
■■ De geleefde identiteit: hoe er door de directie in
samenwerking met de identiteitscommissies vorm wordt
gegeven aan de identiteit (wat doet men ermee).
■■ De beleefde identiteit: hoe de identiteit wordt beleefd door
ouders, kinderen en de omgeving (wat merkt men ervan).
Identiteit is vooral geen statisch gegeven. Het is een
dynamisch begrip. Binnen de kaders die het bestuur stelt
(het formele- en beschreven identiteitsbeleid), is er door
dialoog ruimte voor de verschillen (in Goes bijvoorbeeld
wordt de identiteit mogelijk anders ingevuld dan in
Amsterdam).

Geloof in ontwikkeling

GPO-WN Onze identiteit in de praktijk

2.3. Aspecten van
identiteit
Aspecten van identiteit zijn:
■■ Levensbeschouwelijk aspect (o.a. Bijbelvertellingen,
zingen van christelijke liederen, samen bidden, het vieren
van de christelijke feesten).
■■ Onderwijskundig/pedagogisch aspect (o.a. de benadering
van de leerlingen, de zorg voor leerlingen, de houding
van leerkrachten en directie, de opvoedingsdoelen van de
scholen,
■■ de invulling van de kernwaarden: liefde, passie,
verbinding, vertrouwen en eigenaarschap zoals
beschreven in het koersplan GPO-WN 2014-2018).
■■ Het organisatorisch aspect (o.a. de vormgeving van het
onderwijs, invulling van burgerschapskunde, het gebruik
van lesmateriaal (b.v. Levend Water), de vormgeving
van identiteit in de school en op vergaderingen of
bijeenkomsten, leiderschap, etc.).
■■ Het communicatieve aspect (o.a. communicatie
met ouders, communicatie met de omgeving,
de samenwerking met ouders, maatschappelijke
betrokkenheid van de school).
Binnen GPO-WN kiezen we voor invulling van een brede
identiteit. Dit houdt in dat er bij het doordenken van
identiteit concreet invulling wordt gegeven aan alle vier de
genoemde aspecten.

2.4. Kwaliteit
GPO-WN-scholen bestaan niet alleen bij de gratie van
identiteit. Op onze scholen zullen we heel goed (excellent)
onderwijs moeten geven. Dat betekent dat we ons bewust
zijn van de concrete invulling van onze missie ‘Geloof in
ontwikkeling’. Deze opdracht is niet vrijblijvend. Het is van
belang dat we ons onderwijs richten op het hart van alle
kinderen. Dat betekent dat alle medewerkers ambassadeurs
zijn van hun school en van GPO-WN. Dat betekent dat we
samen uitdragen en voorleven waarvoor we staan! In het
koersplan 2014-2018 hebben we ook helder beschreven
waarin we willen excelleren.
Binnen alle GPO-WN-scholen bestaat er derhalve een
duidelijke onderlinge relatie tussen levensbeschouwelijke-,
pedagogische- , onderwijskundige- en organisatorische
kwaliteit.

2.5. Conclusies
Op alle GPO-WN-scholen nemen de levensbeschouwelijke
overtuigingen zoals die beschreven staan in de grondslag
van de vereniging en het identiteitsbeleid van GPO-WN,
een centrale plek in.
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In de komende jaren wordt aan de beschreven, geleefde
en beleefde identiteit van GPO-WN-scholen veel aandacht
besteed in directieoverleg, teamvergaderingen , RvTvergaderingen en op ouderavonden. Identiteit is de basis
van kwalitatief goed onderwijs op alle GPO-WN -scholen.
Bewust kiezen we in GPO-WN voor handhaving van de
term ‘gereformeerd onderwijs’.
GPO-WN ziet het als een uitdaging om het woordmerk
‘gereformeerd’ een vernieuwde invulling te geven dat past
bij de huidige tijd.
Vaak krijgen we te horen dat we met ons gereformeerde
onderwijs ‘goud’ in handen hebben. Wanneer we ons
hiervan in een veranderde samenleving van bewust zijn,
gaan we ook een ‘gouden’ toekomst tegemoet. Dat
betekent dat iedere medewerker als ambassadeur van
GPO-WN een actieve en enthousiaste bijdrage levert aan
kwalitatief goed onderwijs.
Ouders – afkomstig uit diverse achtergronden – die
van harte kiezen voor en zich verbonden voelen met de
identiteit van een GPO-WN-school zijn bij ons zeer welkom!
Dat betekent intern dat we werk maken van het verbeteren
van het beeld van gereformeerd onderwijs. We zetten een
actief wervingsbeleid op waarin we direct duidelijk maken
wat wij qua zichtbare en doorleefde identiteit verwachten
van personeel dat past bij GPO-WN. Personeel is immers
verreweg de belangrijkste uitdrager van onze identiteit.

Deze grondslag dient als vertrekpunt voor de concrete
invulling van de identiteit op onze scholen zoals beschreven
in het koersplan 2014-2018.

Geloof in ontwikkeling

3. De identiteitsdragers van
GPO-WN scholen

GPO-WN Onze identiteit in de praktijk

3.1. Identiteitsdragers van
GPO-WN

D

e leden van de Raad van Toezicht, het bestuur, de
directie en de leerkrachten zijn identiteitsdragers
van de GPO-WN-scholen. De leerkracht heeft een zeer
belangrijke rol.
■■ De RvT en het bestuur dragen de beschreven identiteit
van de organisatie GPO-WN zoals dat is vastgelegd
in de statuten en het identiteitsdocument ‘Het Licht
schijnt’.
■■ De directie is, samen met de identiteitscommissie
(IC) verantwoordelijk voor de geleefde identiteit op
schoolniveau. De identiteit wordt in alle aspecten
vormgegeven conform de richtlijnen in deze notitie en
het identiteitsdocument ‘Het Licht schijnt’.
■■ De leerkracht draagt de beleefde identiteit. De
geloofsbeleving en verhalen van de leerkracht hebben
grote invloed op de klas en de individuele leerlingen.

3.2. De rol van bestuur,
directie en leerkracht
Bestuur, directie en leerkrachten hebben bij de vormgeving
van de levensbeschouwelijke identiteit ieder als
geloofsopvoeder een specifiek rol. Die van leerkracht is
cruciaal.
a. Rol van het bestuur
	Het bestuur initieert en zet in samenwerking met de
directeuren actief het identiteitsbeleid uit. Ook rust het
bestuur directeuren toe tot hun taak. Het bestuur kent de
actuele ontwikkelingen in kerken, in de politiek en in de

maatschappij. Het beleid komt tot stand in de organisatie
in nauwe samenwerking met de diverse geledingen.
Het bestuur houdt scherp zicht op de achterban van
GPO-WN. Het bestuur legt aan de Raad van Toezicht
verantwoording af ten aanzien van het gevoerde beleid
binnen GPO-WN en vermeldt dit ook in het jaarverslag.
b. Rol van de directie
	Het is de kunst voor de directie om verschillende
belangen in evenwicht te brengen. Daarvoor is
onderzoek nodig, afstemming en interventies zowel op
niveau van het team, de ouders, de leerkracht, de IC en
de MR als op het niveau van de organisatie GPO-WN.
	
	Dienstbaar leiderschap is daarbij een onmisbare
voorwaarde. Vormgeven aan de identiteit van GPO-WN
veronderstelt goede communicatie en een grote mate
van afstemming binnen de verschillende geledingen
van GPO-WN (leerlingen, ouders, medewerkers,
mededirecteuren in GPO-WN en het bestuur). De
directeur vormt met de ondersteuning van de IC de
schakel tussen bestuur en leerkrachten (medewerkers).
Hij heeft een hoofdrol bij het vormgeven van de
identiteit, zowel in het aannamebeleid van leerlingen en
personeel, als in het beoordelen van het functioneren
van het personeel en hun toerusting.
	Hij is verantwoordelijk voor het onderwijs aan de
leerlingen en voor de omgang met de ouders. Daarbij is
zijn leiderschapsstijl heel belangrijk. De directeur legt ten
aanzien van het gevoerde beleid verantwoording af aan
het bestuur.

Verbinding leggen tussen verleden,
heden en toekomst van je organisatie
c. Rol van de leerkracht
	De leerkracht heeft een essentiële rol.
	Identiteit staat of valt met de personen die de identiteit
dragen en uitdragen, de mensen in de scholen en
voor de klas. Dat zijn niet alleen de leraren, maar alle
medewerkers van de school. De identiteit die op papier
staat, vertalen de medewerkers in hun handelen en
spreken.
	Oprecht authentiek gedrag kun je echter niet afdwingen.
Wat jij doet in je werk wordt immers vooral bepaald
en aangestuurd door wie je bent en wat je zelf vindt.
Praten over en handelen vanuit je geloof heeft alles te
maken met je eigen overtuiging (wat wil ik zelf) en je
eigen competenties (wat kan ik). Wij leven en handelen
immers vanuit de liefde voor God en de mensen, en
liefde laat zich niet dwingen. Goede leerkrachten zijn zich
in hun leven en werken dan ook bewust van hun (on)
mogelijkheden en hun christen-zijn. Ze zijn mensen uit
één stuk.
	Daarom richt GPO-WN zich bij het werken aan de
vormgeving van de identiteit vooral op de persoon van
de medewerker en op wat hem werkelijk beweegt. Er
zal voortdurend aandacht zijn voor wat zij of hij doet
en waarom zij of hij de dingen zo doet: vanuit welke
drijfveren handelt hij of zij? Een (geloofs)gesprek
is volgens ons wezenlijk voor het persoonlijk en
gemeenschappelijk vormgeven van de identiteit. Zo’n
gesprek zal op een serieuze, persoonlijke manier moeten
worden gevoerd.
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	Dat gesprek zal dan ook niet alleen over iemands
gedrag, maar ook over zijn/haar competenties moeten
gaan (kan hij/zij wel bidden met kinderen), over zijn/
haar overtuigingen (wil hij/zij wel spreken over zijn
eigen geloof) en over wie iemand is als kind van God.
Alleen wanneer iemands handelen aansluit bij zijn
competenties, zijn overtuigingen en persoonlijkheid zal
dat authentiek overkomen. Leerlingen voelen haarfijn
aan of gedrag echt of gemaakt is. Iedere gelovige kent
perioden van geloofstwijfel. In het gesprek moet ruimte
bestaan om te spreken over bestaande vragen en de
wijze waarop de leerkracht daar mee omgaat. Wie zijn
de hulpbronnen binnen en buiten de school waarmee de
leerkracht verder ontwikkelt?
	De rol van de leerkracht is dus cruciaal. Het persoonlijk
verhaal van de leerkracht, zijn ervaringen en
geloofsbeleving kleuren het religieus en pedagogisch
handelen van de leerkracht. De leerkracht is de drager
van de identiteit in de klas. De leerkracht geeft onderwijs,
geeft het klimaat gestalte in de klas en geeft samen met
zijn collega’s uitvoering aan het beleid van de school.
Geloofsopvoeding is meer dan alleen de Bijbelvertelling.
	Leerkrachten verbinden hun opvattingen ook vooral
binnen de waardegemeenschap waarin zij werken. Het
is voor leerkrachten ook belangrijk ruimte te ervaren om
geloofservaringen met collega’s te delen en inspiratie
op te doen met collega’s. Vandaar ook de invoering van
geloofsgesprekken in GPO-WN.
	De leerkracht verantwoordt zijn of haar vormgegeven
identiteit in de klas aan de directeur.
	Leerkracht zijn is volgens Tim Keller een roeping en
volgens Bram de Muynck een goddelijk beroep. Dit geeft
wel aan hoezeer de leerkracht als geloofsopvoeder van
betekenis kan zijn in het leven van een kind.
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van RvT, bestuur, directie en
leerkrachten en IC

GPO-WN Onze identiteit in de praktijk

H

et is van belang dat RvT, bestuur, directie
en leerkrachten, medewerkers en IC
(identiteitscommissie) samenwerken aan de inhoud en
vormgeving van het identiteitsbeleid binnen GPO-WN.
Gezamenlijke bezinning in de verschillende bijeenkomsten
is dus voortdurend noodzakelijk. Ook in de komende jaren
zal met elkaar worden gesproken over o.a. de invulling van
het benoemingsbeleid en over het vormgeven van identiteit
in de klas. Het bespreken van de gemeenschappelijke
visie op identiteit zoals die verwoord is in het
identiteitsdocument ‘Het Licht schijnt’ zal op de agenda
blijven staan. Doel daarbij is elkaar stimuleren en inspireren
door gezamenlijke Bijbelstudiemomenten en besprekingen.
Een open en veilig klimaat is van belang om werkelijk
aan reflectie, uitwisseling en bezinning te doen op o.a.
teamniveau.
Deze bezinningsgesprekken willen we vooral voeren vanuit
een gevoel van verbondenheid, en de verandering zien als
een uitdaging om werkelijk samen ‘Lichtdragers’ te zijn.

4.1. Uitgangspunten
GPO-WN hanteert bij professionaliseringsactiviteiten of bij
borging van de identiteit in de praktijk binnen
GPO-WN de volgende uitgangspunten:
■■ Iedere medewerker van GPO-WN maakt op een unieke
manier een verbinding tussen geloof en werk, tussen
confessie en professie.
■■ Accenten tussen medewerkers verschillen, maar hebben
bij iedereen te maken met hart, hoofd en handen.
■■ Verschillen in geloofsbeleving tussen teamleden worden
gezien als kans.

■■
■■

■■
■■

Reflectie en onderling gesprek bevordert een luisterende
en lerende leefgemeenschap.
Onder reflectie verstaan wij niet alleen reflectie op
ervaringen, maar ook reflectie op de bronnen (Bijbel,
belijdenis, traditie).
De kracht van een GPO-WN-school ligt in het luisteren
naar de bronnen en het serieus nemen van de ervaring.
Het geloofsgesprek dient zo mogelijk plaats te vinden in
kleine groepen.

Eigenschappen die we belangrijk vinden binnen GPO-WN
naast de benoemingsvoorwaarden voor dragers van de
identiteit van GPO-WN(de punten die benoemd zijn het
identiteitsdocument ‘Het Licht schijnt’) zijn o.a.
■■ Kennis overdragen van de inhoud van de Bijbel en de
betekenis daarvan voor het leven van vandaag.
■■ Actief meelevend christen zijn van een kerk of
gemeente.
■■ Kennis hebben van christelijke waarden en deze
waarden voorleven.
■■ Actief uitdragen van de kernwaarden van GPO-WN.
■■ Bereid zijn verantwoording af te leggen van zijn of haar
identiteit.
■■ Andere godsdiensten, geloofsopvattingen en culturen,
duiden wat betreft hun bestaan in onze samenleving.
■■ Christelijke waarden en normen aan de orde stellen in
de lessen, voorzover relevant binnen de context van de
school.
■■ Samen bidden, zingen en Bijbellezen in de klas.
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4.2. Identiteit als werk in
uitvoering
Identiteit is er niet zomaar. Zij staat beschreven in
documenten maar zit vooral in mensen. Als je belijdt dat
onze God een liefdevolle God is en wij Hem in liefde mogen
dienen, zul je de liefde concreet maken in je omgang met
leerlingen en anderen.
Identiteit ontstaat gaandeweg, zij krijgt vorm door de
handen en voeten die eraan gegeven worden en door de
reflectie erop. Steeds weer zullen zo de woorden omgezet
moeten worden in aansprekende en herkenbare daden. Als
je in je koersplan en schoolplan bijvoorbeeld aangeeft dat
God de Schepper is, zal er in de klas niet alleen aandacht
moeten zijn voor hoe planten en dieren leven, maar ook
voor bewondering voor de overweldigende wijze waarop
God zijn schepping onderhoudt en regeert. Dat kan elke
leerkracht voor zich doen, maar de school wordt pas als
gereformeerde school herkenbaar als er samenhang zit
in het gedrag van het team als geheel. Daarvoor moet je
het over een aantal essentiële punten eens zijn, punten
die je samen afleidt uit de identiteitsdocumenten en die je
vertaalt in concreet gedrag binnen school. Vind je samen
dat elk kind uniek is, dan spreek je bijvoorbeeld met elkaar
af dat je de kinderen ‘s morgens in de klas ontvangt en aan
elk kind even kort aandacht besteedt: hoe zit hij vandaag in
zijn vel? Daarbij is de persoon van leerkracht onmiskenbaar
de spil waarom de identiteit draait.
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4.3. Identiteitsbezinning volgens het model
van Robert Coppenhagen
In het onderstaande schema zijn de vier kanten voor de
identiteitsbezinning in beeld gebracht aan de hand van een

aantal steekwoorden:

Wij-kant
Hieronder valt het onderwijsteam.
Wat vinden wij samen belangrijk?
Welke gemeenschappelijke waarden en normen hebben
we? Zijn we het eens over hoe we identiteit vertalen in ons
doen en laten? Hebben we een gemeenschappelijke kijk op
opvoeden en onderwijs?
Welke bandbreedte staan we elkaar toe?

Het-kant
Dit is de ‘harde’ kant waarin regelingen en afspraken
zijn vastgelegd. Verantwoordelijk zijn met name RvT, het
bestuur, ouders en directie. Deze kant gaat om beleid op
instituutsniveau, juridische zaken, subsidievoorwaarden en
toegestane bandbreedte. Ook zaken rond personeelsbeleid,
benoemingsvoorwaarden, toelatingsbeleid, naamgeving,
gedragscodes en protocollen over bijv. pesten en huiselijk
geweld vallen hieronder.

Ik-kant
Hier draait het om de individuele medewerker. Wat is zijn
persoonlijke missie en ambitie? Hoe is zijn persoonlijk
geloof? Hoe geeft hij op zijn manier vorm aan de identiteit
in de praktijk? Wat is zijn houding t.o.v. kerk en geloof?

Zij-kant
Deze kant representeert de invloeden van buitenaf. Het
gaat om ideeën en meningen van ouders en leerlingen over
christelijk zijn, over kerk en onderwijs. Over maatregelen
van het Ministerie van Onderwijs. Over bewegingen in
de ‘markt’: Kiezen ouders en leerlingen nog wel voor
gereformeerd onderwijs? Welke kerkelijke ontwikkelingen
raken onze school? Welke nieuwe ideeën zijn er over goed
onderwijs en opvoeding thuis?

Verandering van denken over en vormgeven aan identiteit
zal vooral moeten komen van de Ik-kant, van de individuele
medewerker. Dat heeft natuurlijk ook te maken met de
manier waarop de leerkracht in en met het team opereert.
Uiteindelijk gaat het om de motivatie van medewerkers
die de identiteit vormgeven, alleen en als team. Die laat
zich vaak moeilijk van bovenaf sturen. Dat laat onverlet
dat aan de Het-kant zaken goed geregeld en vastgelegd

moeten zijn. Dat is ook nodig voor de interne en externe
verantwoording. Het is de kunst bij het maken van het
beleid rond identiteit om de verschillende kanten te kennen
en die met elkaar in evenwicht te brengen, al krijgt één kant
soms meer accent dan de andere.
De handreikingen die we hierna introduceren kunnen
helpen een evenwichtig beleid te ontwikkelen.

4.4. Vormen van overleg
A. Het geloofsgesprek (minimaal 2 maal per jaar op alle
overlegniveaus binnen GPO-WN)
Wil je als teamleden op niveau met elkaar in gesprek komen
en blijven, dan is een regelmatig en goed aangepakt gesprek
nodig. Daarin gaat het over de manier waarop je samen en
ieder voor zich vormgeeft aan de christelijke identiteit rond
vragen als:
■■ Hoe geef ik zelf invulling aan mijn geloof in God?
■■ Hoe laat ik dat zien aan leerlingen en collega’s?
■■ Hoe laat ik mij inspireren door Gods woord?
■■ Hoe ben ik actief meelevend lid van mijn
kerkelijkegemeente?
■■ Hoe voer ik een gesprek met mijn leerlingen over wat God
te maken heeft met hun leven en hun school?
■■ Hoe kan ik verwoorden wat de meerwaarde is van
gereformeerd onderwijs?
■■ Hoe kan ik duidelijk maken waarom ik op deze manier werk
vanuit mijn eigen persoonlijke drijfveren en mijn relatie met
God?
■■ Hoe laat ik zien in mijn gedrag dat ik hart voor alle kinderen
heb omdat Jezus liefde voor mij heeft?
■■ Hoe kan ik laten zien dat ik mijn pedagogische en
onderwijskundige taak vanuit mijn identiteit vormgeef?
■■ Hoe kijk ik tegen gereformeerd onderwijs aan en wat is
mijn bijdrage eraan?
■■ Hoe geef ik invulling aan mijn ambassadeurschap van
GPO-WN?
Bij deze vragen gaat het erom hoe je als leerkracht of
medewerker van GPO-WN vanuit je geloof vormgeeft aan de
praktijk van je onderwijs. Ze raken aan je eigen persoonlijke
missie en levensovertuiging. Die vragen gaan over jezelf: wie
ben jij en/of wie wil je worden als leerkracht/medewerker of
directielid aan een GPO-WN-school?
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B. Het identiteitsberaad (team + directeur
+ identiteitscommissies)
De data uit de Kwaliteitskaart Identiteit worden ook in het
identiteitsberaad besproken. Dat is de eerste aanzet tot
het continu te voeren indringende gesprek over identiteit,
het identiteitsberaad. Voor de bespreking binnen het
identiteitsberaad is een Bezinboek ontwikkeld waarmee
leerkrachten gesprekken kunnen voeren over de manier
waarop zij zelf de identiteit beleven en uitdragen. De praktijk
wordt stelselmatig bevraagd, waarbij wordt besproken wat
een leerkracht doet op geplande en ongeplande momenten
in de school, zoals vieringen, gesprekken in de groep en met
ouders. Ook wordt er gewerkt aan het consequent verbinden
van gedrag, overtuigingen en de spiritualiteit van de leerkracht.
Het Bezinboek vind je in de bijlagen bij deze handreiking.
In het identiteitsberaad hebben de teamleden regelmatig
nauw contact met elkaar over de vormgeving van hun christenzijn in hun werk. Daarbij bespreken ze:
■■ de christelijke waarden;
■■ hoe je christelijke waarden kunt verbinden met je eigen
waarden en opvattingen;
■■ hoe je christelijke waarden kunt doorvertalen in je gedrag: in
de lessen, in contact met de leerlingen, collega’s en ouders;
■■ hoe je kunt omgaan met belemmeringen, moeite en
tegenslag.
Als het gesprek professioneel wordt gevoerd, werkt het mee
aan de onderlinge verbondenheid.
We kiezen als achterliggend denkkader het model Korthagen
(vgl. Het ui-model, onder meer in Leren van Binnenuit, Fred
Korthagen en Bram Lagerwerf, 2008). Wil je komen tot een
gemeenschappelijke zichtbare koersverandering in gedrag, dan
zul je in gesprek moeten gaan over de diepere lagen en er
een verbinding tussen tot stand moeten brengen. Je brengt
daartoe in het gesprek je ervaringen in en je benoemt en
verantwoordt je gedrag.
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Het ui-model
Omgeving

Gedrag
Competenties
Overtuigingen
Identiteit
Betrokkenheid

Wat kom je tegen?
(Waar heb je mee te maken?)
Wat doe je?
Wat kun je?
Waar geloof je in?
Hoe zie je jezelf?
(Hoe zie jij je professionele rol?)
Waar doe je het allemaal voor?
(Op welk groter geheel voel jij
je betrokken?)

Vragen die daarbij aan bod komen zijn:
Wat kom je tegen in je werk?
■■ Wat doe je in die situaties?
■■ Welke competenties heb je en welke competenties heb je
nodig?
■■

Samen kun je bekijken welke stappen er nodig zijn om verder
te komen en waarom. De ervaringen die je daarmee opdoet
kun je, samen met praktisch opgedane kennis, vervolgens
in je werk toepassen. Ook kun je je eigen expertise (kennis
en ervaring) inzetten voor anderen, bijvoorbeeld door advies,
begeleiding of vormen van collegiale consultatie. Uit de
gesprekken komen afspraken voort, experimenten, vormen
van professionalisering en ideeën waarin je nog bewuster
vanuit de identiteit gaat werken.
Bezinboek
Je kunt het identiteitsberaad vormgeven met behulp van o.a.
het Bezinboek (zie bijlage 3). Het helpt je om als leerkrachten
gesprekken te voeren over de manier waarop jullie zelf de
identiteit beleven en die samen uitdragen.

Andere thema’s die besproken kunnen worden zijn o.a.:
Welke doelgroepen bedienen we/willen we bedienen
en hoe gaan we om met de verschillen tussen de
verschillende doelgroepen in de klas of in de school?
■■ Wat zijn onze ambities als gereformeerde school in …..?
■■ Wat is ons imago als gereformeerde school in….?
■■ Wat is het unieke aan onze pedagogische en didactische
identiteit?
■■ Hoe onderscheiden we ons als gereformeerde school
in……..?
■■ Wat is onze bijdrage als gereformeerde school in……….?
■■ Hoe is de identiteit op onze school zichtbaar voor
leerlingen, ouders en externen?
Het is aan het identiteitsberaad zelf om in een jaarplanning
aan te geven welke thema’s besproken gaan worden.
■■

C. Beleidsoverleg over identiteit (Directie Overleg)
Bij het vormgeven aan de identiteit is leiderschap een
belangrijke factor voor succes of falen. Daarom voeren de
leidinggevenden binnen GPO-WN regelmatig gesprekken
over hun ontwikkeling als ‘directeur’ en over de voortgang
binnen hun team rond de identiteit. Dat is het beleidsoverleg
over identiteit. De directeuren zijn verantwoordelijk voor het
beleid rond de identiteit, de kwaliteit en de borging ervan.
Het beleidsoverleg over identiteit vindt minstens twee maal
per jaar plaats.
Doel
Het doel van het beleidsoverleg is het afstemmen op
hoofdpunten van identiteitsbeleid van
GPO-WN. Het overleg zou o.a. kunnen gaan over hoe we
binnen GPO-WN komen tot een aantal kernpunten waaraan
wij herkenbaar christelijk zijn voor interne en externe relaties.
Deze kernpunten zijn gebaseerd op een aantal waarden die
door alle medewerkers worden onderschreven en door hen
worden omgezet in gedrag.
Zo kun je kiezen voor een waarde als ‘verantwoordelijkheid

voor wat God geeft’; jezelf, je naaste en de schepping.
Gedrag dat daarbij hoort kan bijvoorbeeld zijn dat je gastvrij
bent en openstaat voor iedereen die anders denkt, er anders
uitziet of anders doet. Concreet kan dat betekenen dat je
structuren bedenkt waarbij de ene leerling de andere helpt,
een schooltuin inricht of maatregelen treft voor de openheid
en toegankelijkheid van het gebouw.
Andere waarden zijn: leven uit genade, respect, liefde,
dankbaarheid voor gaven en talenten, rentmeesterschap en
genieten van de schepping.
Het kan in het beleidsoverleg ook gaan over sturen en
loslaten, trends en ontwikkelingen en over borging van
kwaliteit. Deze gesprekken vinden bij voorkeur plaats met alle
directeuren samen zodat er ook overeenstemming in beleid
en aanpak kan plaatsvinden, uitwisseling van good practice
en intervisie. Verder is het van belang samen een systeem
voor kwaliteitsborging in werking te stellen.

Christelijke identiteit is verbonden met
leven in navolging van Christus.

■■
■■

■■

■■

Mogelijke agendapunten voor beleidsoverleg
De agenda van het beleidsoverleg kent o.a. de volgende
punten:
1	
Voortgang identiteitsberaad op de verschillende scholen
	Hoe wordt het gesprek rond o.a. het Bezinboek gevoerd,
hoe vaak, met wie, wat levert het op, hoe kan het beter?
Hoe profileren scholen zich blijvend als gereformeerde
scholen?
2 Vormgeving identiteit
■■ Welke thema’s kiezen we en hoe bewaken we de
vertaling in gedrag op onze scholen?
	Je kunt ervoor kiezen om als scholen jaarlijks
een specifiek thema te kiezen waarmee je
samen aan de slag gaat rond identiteit. Denk aan
verantwoordelijkheid, omgaan met talenten, school

■■
■■
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in de wijk of de Bijbel in school. Je kunt ook in
een jaar op één van de pijlers extra nadruk leggen.
Bespreken en doorvoeren van verbeteringen n.a.v. de
Kwaliteitskaart Identiteit op de negen pijlers:
-- pijler 1: Leiderschap
-- pijler 2: Strategie en Beleid;
-- pijler 3: Medewerkers;
-- pijler 4: Vormgeving van de Identiteit (processen);
-- pijler 5: Waardering Medewerkers;
-- pijler 6: Waardering Ouders/ Leerlingen en Externen;
-- pijler 7: Waardering Buurt en Maatschappij;
-- pijler 8: Kwaliteitsborging;
-- pijler 9: Verantwoording afleggen en Eindresultaten.
Nieuwe initiatieven en – beoogde of al te melden –
effecten.
Aansluiting bij ander beleid: welke invloed heeft de
identiteit op de andere plannen en acties binnen het
koers- en schoolplan.
Professionalisering van team en/of teamleden: hoe zorg
je ervoor dat het team voldoende is toegerust om vorm
te kunnen geven aan de identiteit?
Intervisie is ervoor bestemd om je handelen als
leidinggevende bespreekbaar te maken en gebruik
te maken van de expertise die aanwezig is in het
directieteam. Om beurten brengt een leidinggevende
een casus in over hoe hij leiding geeft aan het
vormgeven van identiteit. Die casus kan betrekking
hebben op één van de pijlers uit de Kwaliteitkaart
Identiteit. Vervolgens wordt in de –bekende –
intervisieopzet de casus besproken en voorzien van
aanbevelingen.
Personeelsbeleid GPO-WN
Kwaliteitsbeleid GPO-WN
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5.1. Vormgeving aan
identiteit in de praktijk in
GPO-WN

I

dentiteit in de praktijk is niet statisch maar dynamisch.
Zij verandert voortdurend door invloeden van binnenuit
en buitenaf. Elke school van GPO-WN heeft dan ook als
taak ervoor te zorgen dat de stand van zaken rond identiteit
telkens weer wordt besproken en onderzocht en dat de
identiteit ‘werk in uitvoering’ blijft: wat vinden wij als
bestuurder /directie/ team/ IC/ RvT van onze christelijke
identiteit, hoe zien ouders, anderen en de wijkbewoners
ons? Wat merken leerlingen van onze identiteit, hoe staat
ieder teamlid er persoonlijk in? Het gesprek over identiteit
moet dan ook in alle lagen van de organisatie doorgaan.
Je kunt het proces gaande houden door een aantal
handreikingen toe te passen:
■■ De Kwaliteitskaart Identiteit;
■■ het identiteitsberaad;
■■ het beleidsoverleg over identiteit.

5.2. De negen pijlers
voor identiteit
Identiteit vertaalt zich in een aantal aspecten binnen
GPO-WN-scholen. Werken aan identiteit betekent dan
ook werken aan die aandachtsgebieden. We noemen die
aandachtsgebieden de negen pijlers voor identiteit. Zij
vormen een verbinding met de aandachtsgebieden van ons
INK kwaliteitsmodel.

■■ Pijler 1: Leiderschap op school
	De directeur fungeert als inspirator. Hij ontwikkelt met
de medewerkers een visie op identiteit. Hij motiveert,
coacht en stimuleert de medewerkers op het gebied
van identiteit. Hij werkt aan draagvlak bij bestuur en
medewerkers. Hij uit zijn waardering over het proces. Hij
is betrokken bij intern en extern overleg met geledingen
binnen de school zoals bestuur, medezeggenschapsraad,
ouders en gemeente.
Hij verantwoordt zich bij de bestuurder.
	Actiepunt:
Invulling van dienstbaar leiderschap.
■■ Pijler 2: Strategie en beleid
	GPO-WN heeft een helder gedragen identiteitsbeleid
(‘Het Licht Schijnt’) binnen de organisatie. GPO-WN
heeft in het koersplan en schoolplan visie ontwikkeld
op het gebied van identiteit en de doelstellingen hierbij.
Deze visie wordt ook geïntegreerd in schoolplannen
en jaarplannen en in beleidsplannen op langere
termijn. GPO-WN-scholen houden daarbij rekening met
ontwikkelingen in het onderwijs, de kerken, de buurt en
de samenleving.
	Actiepunten:
■■ Formuleren van visie en doelstellingen in het
koersplan, schoolplannen en jaarplannen.
■■ Afnemen van de Kwaliteitskaart Identiteit (zie
bijlage 1) op alle GPO-WN-scholen (1 x per 2 jaar).
■■ Identiteitsberaad (minimaal 2x per jaar).
■■ Beleidsoverleg (minimaal 2 x per jaar).
■■ Identiteit is vast onderdeel van het programma van de
Algemene Ledenvergadering.
■■ Ontwikkeling van gezamenlijk PR-beleid op GPO-WN
niveau en op lokaal niveau.
■■ Werken aan versterking van het imago dat
gereformeerd onderwijs in Nederland heeft i.s.m.
LVGS en Besturenraad.

Identiteit is niet dat wat je nu al bent,
maar dat waarnaar je op weg bent
■■ Pijler 3: Medewerkers
	De medewerkers van GPO-WN zijn de personen die de
identiteit in hun handelen dragen en uitdragen conform
de grondslag en het identiteitsbeleid van GPO-WN. Wat
op papier staat, wordt door hen in gedrag vertaald. Dat
doen ze samen en ieder voor zich. In hun gedrag wordt
zichtbaar wat de gereformeerde identiteit in de dagelijkse
praktijk binnen de klas en de school inhoudt, in contacten
met leerlingen, met elkaar en met ouders.
	GPO-WN zorgt ervoor dat de medewerkers de identiteit
kunnen vormgeven en uitdragen. Daarvoor is het nodig
dat er afspraken zijn over identiteit, dat er overleg over
identiteit wordt gepland en uitgevoerd, dat de mensen
worden gefaciliteerd in tijd en middelen, dat er plannen
worden gemaakt, uitgevoerd en geëvalueerd. En ook dat
er gewerkt wordt aan professionalisering en toerusting.
	Actiepunten:
■■ Opzetten van geloofsgesprekken op schoolniveau;
■■ Afspraken over identiteitsoverleg;
■■ Identiteit is vast onderdeel van functionerings-,
beoordelings- en POPgesprek;
■■ Onderzoek doen naar het aanstellen van een pastor
binnen GPO-WN;
■■ Ontwikkelen van een module identiteit;
■■ Ontwikkelen van toerustingsprogramma‘s;
■■ Ontwikkelen Identiteit GPO-WN als onderdeel van het
beroepsprofiel leerkracht;
■■ In de begroting wordt budget opgenomen voor het
beleid rond identiteit.
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WN-school zijn herkenbare uitingen van de identiteit
zichtbaar in bijvoorbeeld christelijke vieringen en dag-,
week- en/of maandopeningen. Ook draagt de school de
identiteit uit door middel van het gedrag van de leraren
en andere medewerkers, via het aanbod van onderwijs
en de methoden (Bijbellessen, vieringen) en middels
de aankleding en inrichting van het schoolgebouw ende
klaslokalen.
	Actiepunten:
■■ Jaarlijks afname van de kernwaardencheck;
■■ Inkleuren van de pedagogische taak (indien mogelijk
in de komende jaren) vanuit identiteit;
■■ Idem m.b.t. aanbod van onderwijs;
■■ Evaluatie van lesmethode ‘Levend Water’;
■■ Ontwikkelen van leerlijn Kerkgeschiedenis.
■■ Pijler 5: Waardering van de Medewerkers
	De medewerkers zijn tevreden over de gereformeerde
identiteit op hun school en in de klas. De medewerkers
zijn tevreden over hun rol bij het vormgeven van
identiteit. De medewerkers zijn tevreden over
hun deelname aan en vorming van identiteit. De
medewerkers zijn tevreden over de manier waarop zij
worden betrokken bij het ontwikkelen en uitdragen van
de identiteit van GPO-WN.
Alle medewerkers zijn ambassadeurs van GPO-WN.
	Actiepunten:
■■ Tevredenheid wordt gemeten in tevredenheidspeiling
(2 x in de planperiode 2014-2018).

Pijler 4: De Vormgeving van de Identiteit (processen)
	GPO-WN maakt er werk van dat haar scholen
herkenbaar zijn als gereformeerde scholen. In een GPO■■
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Pijler 6: Waardering door de Leerlingen, Ouders en
Externen
	De beleving en vormgeving van de identiteit wordt in
de tevredenheidspeilingen gemeten en geëvalueerd
met leerlingen en ouders. De informatie van ouders
en leerlingen wordt gebruikt om identiteitsbeleid op
schoolniveau aan te scherpen of te verbeteren. De ouders
en externen herkennen de school als gereformeerde
school.
Minimaal 75% van de leden van een Identiteitscommissie
zijn lid van de vereniging.
De directeur is voorzitter van de IC en heeft de opdracht
het GPO-WN identiteitsbeleid te waarborgen en uit te
voeren. Van het beleid mag niet worden afgeweken.
	Actiepunten:
■■ Minimaal 1x per jaar wordt op een ouderavond
aandacht besteed aan het onderwerp identiteit;
■■ De taakomschrijving van de IC wordt aangepast;
■■ Tevredenheid wordt gemeten in tevredenheidspeiling
(2 x in de planperiode 2014-2018).
■■

■■ Pijler 7: Waardering
	De buurt ervaart de gereformeerde school als positieve
school. De school is herkenbaar als gereformeerde school
in de praktijk. De school heeft contacten met kerken/
christelijke gemeenten en de plaatselijke overheid. De
school is zichtbaar en participeert in de samenleving.
Indien mogelijk wordt er meegewerkt aan lokale of
landelijke acties of specifieke hulpprojecten, bijv. acties
n.a.v. rampen, voedselbank, goede doelen, etc.
De medewerkers op school proberen het rentmeester
schap concreet in te vullen door verwondering te hebben
en respect te tonen voor Gods schepping. Er wordt in de
school aandacht besteed aan ‘duurzaamheid’.
	Actiepunten:
■■ Ontwikkelen van een leerlijn burgerschapskunde;
■■ De school houdt 2x per planperiode een imago-

■■
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onderzoek in de buurt (in 2014 een 0-meting en in 2017
een evaluatieonderzoek);
Ontwikkelen van de leerlijn ‘Verwondering en respect
voor Gods schepping’.

■■ Pijler 8: Kwaliteitsborging rond de Identiteit
	Binnen GPO-WN is het denken over onze identiteit
nooit afgerond. Geloofsgesprekken, bezinning, overleg,
veranderingen e.d. zullen altijd opnieuw stof tot nadenken
geven en eventueel leiden tot aanpassingen op het gebied
van identiteit. Door deze manier van werken kunnen er
successen worden ‘gevierd’ en kan er omgezien worden in
‘verwondering’.
De cyclus van plannen maken rond identiteit, deze
uitvoeren, evalueren, erop reflecteren en ze herzien
ligt binnen GPO-WN beleidsmatig verankerd in het
identiteitsoverleg. Identiteit is een dynamisch gegeven en
zal altijd in ontwikkeling zijn.
	Actiepunt:
■■ Minimaal 1x per jaar zal het identiteitsbeleid van GPOWN geëvalueerd worden in een vergadering van de
RvT en in het identiteitsoverleg.
■■ Pijler 9: Verantwoording afleggen en Resultaten
	GPO-WN streeft in de verantwoording van het
identiteitsbeleid naar transparantie. De leerkracht legt
verantwoording af aan de directeur, de directeur legt
verantwoording af aan het bestuur ten aanzien van het
schoolbeleid. Het bestuur verantwoordt het beleid aan
de RvT en aan externen. In het jaarverslag wordt het
gevoerde beleid van het afgelopen jaar beschreven op
GPO-WN- en op schoolniveau. GPO-WN en de GPO-WNscholen zijn herkenbaar als gereformeerde organisatie en
gereformeerde scholen in de praktijk.
	Actiepunt:
■■ Identiteitsbeleid wordt verantwoord op de Algemene
Ledenvergadering en beschreven in het jaarverslag.
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H

et gesprek over identiteit binnen GPO-WN is niet
vrijblijvend. Daarom zal het Identiteitsbeleid zoals
verwoord in de notitie ‘Het Licht schijnt’ geborgd moeten
zijn binnen de kwaliteitscyclus.
De borging is o.a. zichtbaar in:

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Vormgeven van dit document ‘Onze identiteit in de
Praktijk’.
Het koersplan en de schoolplannen.
Het benoemingsbeleid van GPO-WN.
Bespreken van identiteit is vast onderdeel van
functionerings-, beoordelings-, en POPgesprek.
De geloofsgesprekken binnen GPO-WN.
Het identiteitsberaad.
Het beleidsoverleg Identiteit op GPO-WN-niveau.
Het in- en extern verantwoorden van het identiteitsbeleid
van GPO-WN.
Het toelatingsbeleid van leerlingen.
De personeelsverklaring.
De ouderverklaring.
Afname van de Kwaliteitskaart Identiteit GPO-WN op alle
scholen.
Het toerustingsbeleid van iedere medewerker.
Het scholingsbeleid.
Afname van tevredenheidspeilingen, het bespreken van
de resultaten en het bijstellen van het beleid.
Afstemming van het identiteitsbeleid GPO-WN met het
beleid van het LVGS.
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1.	Ouderavonden januari februari maart 2014 op alle
scholen om beide concepten ‘Het Licht schijnt’ en ‘Onze
Identiteit in de Praktijk’ te bespreken.
2.	April 2014 goedkeuring en vaststellen in vergadering
Raad van Toezicht.
3. Juni 2014 documenten vaststellen op ledenvergadering
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Bijlage 1
Kwaliteitskaart Identiteit

B

ij het nadenken over identiteit is het allereerst van
belang om een goed beeld te krijgen van de actuele
stand van zaken ten aanzien van de identiteit van de school.
Daartoe wordt per school een onderzoek uitgevoerd. Dit
onderzoek bestaat uit een analyse van de documenten, zoals
het schoolplan, de grondslag van de school, protocollen,
benoemings- en toelatingsbeleid,en uit de afname van
interviews onder de teamleden.
Een team zal o.l.v. de directeur het onderzoek via de
Kwaliteitskaart Identiteit zelf afnemen of dit laten doen door
een ander team(lid) binnen de school of vanuit GPO-WN).
Door het onderzoek uit te laten voeren door een collega
uit een ander team, kan men de uitkomst ervan niet alleen
objectiever vergelijken met die van andere teams, maar wordt
ook de uitwisseling van expertise mogelijk. Zo kan men als
teams gezamenlijk komen tot een gedragen identiteitsbeleid.
De Kwaliteitskaart Identiteit is een onderzoek naar de mate
waarin en de manier waarop de school zijn christelijke
identiteit vormgeeft. Het doel is om een beeld te krijgen van
de manieren waarop en de plaatsen waarin die identiteit
zichtbaar wordt in school. Er wordt onder meer gekeken
naar de manier van leiding geven m.b.t. het vormgeven
van de identiteit, hoe de teams als geheel en de leerkracht
individueel aan de identiteit handen en voeten geven. Het
resultaat van de Kwaliteitskaart Identiteit is een overzicht
waarin zichtbaar wordt de school ervoor staan op het gebied
van identiteit. Met de uitkomst begint het gesprek over
identiteit. De directeur initieert dat gesprek. Hij brengt samen
met de IC de data uit het onderzoek in bij het teamoverleg.
Vervolgens worden deze gegevens samen besproken en
worden conclusies en actiepunten geformuleerd.

Categorieën
Middels de uitkomsten van het onderzoek wordt duidelijk
hoe de school er op de verschillende aandachtsgebieden
voor staat. We onderscheiden daarbij drie categorieën die
elkaar concentrisch insluiten. Dat wil zeggen dat een school
uit categorie 2 ook beantwoordt aan de kenmerken in
categorie 1.
■■

■■

■■

Categorie 1 De school is een gereformeerde school
In een school in deze categorie zijn directeur en
leerkrachten zich ervan bewust dat ze aan een
gereformeerde school werken. Ze weten wat dat inhoudt
en kunnen voor zichzelf verantwoorden hoe zij ieder voor
zich vorm geven aan die identiteit.
Categorie 2 De school is een school waarin het team
samenwerkt aan de vormgeving van identiteit
Een school uit categorie 2 gaat bij de vormgeving van haar
identiteit een stapje verder. Er is beleid ontwikkeld dat het
werken aan de identiteit systematisch bevordert en het
professionaliseren van leraren stimuleert en faciliteert.
Het team werkt samen aan de identiteit. Er is een collega
verantwoordelijk voor het beleid rond identiteit.
Categorie 3 De school is een school die het
samenwerken aan identiteit regisseert
Een school in categorie 3 maakt nog meer werk van de
identiteit in de school. Ze heeft het beleid eromheen
grondig doordacht en geregisseerd. De professionele
ontwikkeling van de leerkrachten staat in dienst van de
identiteitsdoelen van de school. Er wordt systematisch
onderzoek gedaan d.m.v. afname van de Kwaliteitskaart
Identiteit en de uitkomsten worden vertaald in
beleid en competentieontwikkeling van docenten.
Leerkrachten werken gezamenlijk en individueel aan hun
professionele ontwikkeling en de school hanteert een
kwaliteitszorgsysteem met betrekking tot identiteit.

Opzet
De Kwaliteitskaart Identiteit is een instrument om binnen
de school in beeld te brengen hoe de stand van zaken is
ten aanzien van de christelijke identiteit. Naar aanleiding van
het onderzoek kan er met elkaar in gesprek gegaan worden
om zo tot verbeteringen en vernieuwingen te komen. Het
onderzoek vindt plaats op een nader af te spreken dag. Een
van de mogelijkheden is dat de afname door een collega
van een andere school of ander team wordt uitgevoerd. Als
dat niet lukt kan een collega uit het eigen team of van de
eigen vestiging het onderzoek uitvoeren, maar dat verdient
niet de voorkeur i.v.m. de objectiviteit. Vooraf wordt met
elkaar afgesproken dat het onderzoek wordt gedaan, hoe
ieder daarin kan bijdragen en hoe er met de uitkomsten van
het onderzoek wordt omgegaan.

Identiteit is vooral met elkaar in
gesprek gaan over de alledaagse
praktijk
Het onderzoek bestaat uit de volgende onderdelen:
■■ Zelfonderzoek
	De directeur verzamelt de schoolgegevens door
documenten zoals het schoolplan te onderzoeken en
door het houden van individuele en groepsinterviews.
■■ Rapportage achteraf
	De directeur maakt een rapport waarin de school wordt
ingedeeld in één van de hiervoor genoemde categorieën.
■■ Identiteitsberaad over vervolg
	Na afloop van het onderzoek wordt een identiteitsberaad
gepland waarin eventuele vervolgstappen gezamenlijk
worden besproken.
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Opbrengst
De Kwaliteitskaart Identiteit is gebaseerd op de volgende
negen pijlers:
■■ pijler 1: Leiderschap
■■ pijler 2: Strategie en Beleid;
■■ pijler 3: Medewerkers;
■■ pijler 4: Vormgeving van de Identiteit (processen);
■■ pijler 5: Waardering Medewerkers;
■■ pijler 6: Waardering Ouders/Leerlingen en Externen;
■■ pijler 7: Waardering Buurt en Maatschappij;
■■ pijler 8: Kwaliteitsborging;
■■ pijler 9: Verantwoording afleggen en Resultaten.
Bij elke pijler is een aantal speerpunten geformuleerd.
Tijdens het onderzoek wordt elk punt bevraagd. Per pijler
wordt genoteerd in welke mate de geformuleerde punten
aanwezig zijn (variërend van nauwelijks aanwezig tot
volledig aanwezig). Per pijler worden de scores gemiddeld
De resultaten van het onderzoek worden weergegeven
in een overzicht waarin voor elke pijler zichtbaar wordt bij
welke categorie de school past.
Uit dit overzicht is af te leiden hoe en op welke onderdelen
de school zich als christelijke school profileert. Deze data
vormen de input voor het gesprek met het hele team en
voor eventueel nieuwe acties. Als het volledige onderzoek
via de Kwaliteitskaart Identiteit te uitgebreid is voor een
school, kan er ook ook gekozen worden voor de QuickScan
uit bijlage 3. Deze is ook te gebruiken als voorbereiding op
het grote onderzoek met de Kwaliteitskaart.
Het onderzoek kent de volgende onderdelen:
■■ uitvoeren van het onderzoek m.b.v. de Kwaliteitskaart
Identiteit;
■■ bepaling van het eindresultaat; indelen in een
schoolcategorie;
■■ rapportage in het team;
■■ Identiteitsberaad over het vervolg;
■■ beleidsbespreking in DO GPO-WN.

Geloof in ontwikkeling

GPO-WN Onze identiteit in de praktijk

44 | 45

De onderdelen per pijler
Pijler 1: Leiderschap

Pijler 3: Medewerkers

1

De directeur is een sterk onderwijskundig leider. Hij beschikt over een duidelijke visie op
identiteit en weet deze uit te dragen in het team.

0–0–0-0

1

Elke leerkracht kan vanuit zijn eigen geloofsovertuiging aangeven hoe hij bijdraagt aan de
vormgeving van de identiteit op de school.

0–0–0-0

2

De directeur ontwikkelt samen met het team beleid voor identiteit.

0–0–0-0

2

0–0–0-0

3

De directeur kan factoren uit de omgeving van de school (trends en wettelijke kaders en
regelingen) wegen en vertalen naar de situatie van de school met als doel de identiteit te
versterken.

0–0–0-0

De leerkrachten reflecteren regelmatig individueel en gezamenlijk op hun christen-zijn en de
manier waarop ze dat vormgeven in hun onderwijs.

3

De teamleden zorgen in het team en hun lessen voor een klimaat van vertrouwen en openheid
waarin ieder rustig kan uitkomen voor en spreken over zijn geloofsovertuiging.

0–0–0-0

4

De directeur kan het vormgeven van de christelijke identiteit in de school en de lessen goed
begeleiden.

0–0–0-0

4

Het team is enthousiast om mede vorm te geven aan een christelijke houding in de school en de
lessen en kan aanwijzen waarin de identiteit zichtbaar is.

0–0–0-0

5

De directeur stimuleert het team om te komen tot een christelijke houding.

0–0–0-0

5

0–0–0-0

6

De directeur is zelf een voorbeeld in het leven en werken vanuit een christelijke houding.

0–0–0-0

In het handelen van de medewerkers is de visie van de school op de christelijke identiteit
herkenbaar.

7

De directeur zorgt voor een goede schoolorganisatie waarin de identiteit van de school wordt
versterkt.

0–0–0-0

6

0–0–0-0

8

De directeur communiceert helder en frequent over het beleid met ouders, bestuur en
gemeente.

0–0–0-0

De leerkrachten zijn zelf betrokken christenen en geven aan elkaar, de leerlingen en de ouders
het voorbeeld van de manier waarop vanuit een christelijke houding geleefd en gewerkt kan
worden.

7

Het team heeft afspraken gemaakt over de kernpunten van de christelijke identiteit en hoe ze die
vormgeven in hun werk.

0–0–0-0

Pijler 2: Strategie en Beleid

Pijler 4: De Vormgeving van de Identiteit (processen)

1

De school wordt ondersteund bij de uitvoering van haar plannen door de Directeur-bestuurder.

0–0–0-0

2

De school heeft een visie op identiteit opgenomen in haar schoolplan waarbij rekening is
gehouden met ontwikkelingen in het onderwijs, de kerk, de buurt en de samenleving.

0–0–0-0

3

De school heeft duidelijke afspraken gemaakt over de vormgeving van de christelijke identiteit in
de school en de les.

4

1

De teamleden ondersteunen samen de geformuleerde visie op de christelijke identiteit.

0–0–0–0

2

De geformuleerde visie is in de praktijk in pedagogisch en didactisch opzicht duidelijk herkenbaar.

0–0–0–0

0–0–0-0

3

Er zijn in de school herkenbare uitingen van de identiteit te vinden op schoolniveau en lesniveau
(vieringen, dagopening, Bijbelverhalen, liederen, leerstofkeuze, etc.)

0–0–0–0

De school beschikt over een begroting voor het beleid rond identiteit.

0–0–0-0

4

De methoden en materialen die de school gebruikt, passen bij de identiteit.

0–0–0–0

5

De school legt jaarlijks verantwoording af m.b.t. gestelde doelen en financiën rond identiteit.

0–0–0-0

5

0–0–0–0

6

De school heeft duidelijk gemaakt in een meerjarenbeleidsplan hoe zij werkt aan de vormgeving
van identiteit.

0–0–0-0

In de aankleding en inrichting van de school is de identiteit duidelijk herkenbaar bijv. rond zaken
als gastvrijheid, openheid en duurzaamheid.

6

0–0–0–0

7

De school stimuleert het eigen personeel om werk te maken van identiteit.

0–0–0-0

De school schakelt de leerlingen in bij de vormgeving van de christelijke identiteit bijv. bij
vieringen, bidden, werken in de kerk of de wijk, maatschappelijke stages.

8

De school heeft het werken aan identiteit ook een plek gegeven in het taakbeleid (evt.
functiemix).

0–0–0-0

7

De school schakelt de ouders in bij de vormgeving van de christelijke identiteit bijv. bij vieringen
of diaconale projecten.

0–0–0–0
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Pijler 5: Waardering Medewerkers
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Pijler 8: Kwaliteitsborging

1

De school onderzoekt met regelmaat de manier waarop leraren vormgeven aan de christelijke
identiteit in de klas en de school.

0–0–0-0

1

In het onderwijs wordt gewerkt vanuit verwondering voor Gods schepping en aandacht voor de
wereld.

0–0–0–0

2

Medewerkers worden in de gesprekscyclus bevraagd op de manier waarop zij bijdragen aan de
realisatie van de christelijke identiteit van de school.

0–0–0-0

2

Op school vinden geloofsgesprekken plaats.

0–0–0–0

3

Identiteit is een vast onderdeel in functionerings- en beoordelingsgesprekken.

0–0–0–0

3

De school heeft regelmatig gezamenlijk en individueel overleg met de medewerkers over de –
vormgeving van de – identiteit, waarin ruimte is voor evaluatie en nieuwe initiatieven.

0–0–0-0

4

Identiteit is een vast onderdeel van POP

0–0–0–0

4

De school zet de ideeën van medewerkers, leerlingen of ouders om in meerjarenplannen die
worden gedragen door het team.

0–0–0-0

5

De Kwaliteitskaart Identiteit is afgenomen, geanalyseerd en besproken.

0–0–0–0

6

De Tevredenheidspeiling is afgenomen en de uitkomst is besproken.

0–0–0–0

5

De school werkt structureel aan de ontwikkeling van de competenties van haar medewerkers
m.b.t. de identiteit.

0–0–0-0

6

De school heeft een duidelijke taakomschrijving en facilitering opgesteld m.b.t. het ontwikkelen
van de identiteit.

0–0–0-0

Pijler 6: Waardering Ouders/Leerlingen en Externen
1

De beleving en vormgeving van de identiteit wordt systematisch geëvalueerd met alle
betrokkenen (zoals leerlingen, medewerkers en ouders).

0–0–0-0

2

De school stelt een verbeterplan op om de uitkomsten uit de evaluaties om te zetten in beleid en
actie.

0–0–0-0

3

De school meet, evalueert en viert de resultaten van dit verbeterplan.

0–0–0-0

4

De school past o.g.v. resultaten de vormgeving en het beleid rond identiteit aan.

0–0–0-0

Pijler 9: Verantwoording afleggen en Resultaten
1

Elke medewerker legt verantwoording af aan de directeur.

0–0–0-0

2

De directeur legt verantwoording af aan het bestuur.

0–0–0-0

3

Bestuur legt verantwoording af aan Raad van Toezicht en op de Algemene Leden Vergadering
(min. 1 x per jaar).

0–0–0-0

4

Het gevoerde beleid wordt in het Jaarverslag beschreven.

0–0–0-0

Pijler 7: Waardering Buurt en Maatschappij
1

De school staat positief bekend in de buurt.

0–0–0-0

2

De school is betrokken bij de buurt.

0–0–0-0

3

De school betrekt de buurt bij activiteiten op school.

0–0–0-0

4

De school vult het begrip ‘rentmeesterschap’ concreet in.

0–0–0–0

5

De school werkt actief mee aan acties en specifieke hulpprojecten.

0–0–0–0
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Totaaloverzicht scores onderzoek
De directeur brengt (eventueel i.s.m. de IC) de
resultaten van de Kwaliteitskaart Identiteit onder in een
totaaloverzicht. Bij elk item doet hij een representatieve
Pijler/Score

Nauwelijks
aanwezig

en typerende uitspraak gebaseerd op zijn waarnemingen
tijdens het onderzoek. Hij weegt de scores van alle
onderdelen en bepaalt het gemiddelde per pijler.

Enigszins aanwezig

Ruim aanwezig

Volledig aanwezig

1
2
3
4
5
6
7

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek kan de
onderzoeker de school indelen in een categorie:
■■ Categorie 1 – de school is een gereformeerde school:
scores van de pijlers liggen gemiddeld op ‘enigszins
aanwezig’;
■■ Categorie 2 – de school is een school waarin het team
samenwerkt aan de vormgeving van identiteit: scores
van de pijlers liggen gemiddeld op ‘ruim aanwezig’;
■■ Categorie 3 – de school is een school die het
samenwerken aan identiteit regisseert: scores van de
pijlers liggen gemiddeld op ‘ruim tot volledig aanwezig’.
De directeur onderbouwt in een toelichting de
categoriebepaling vanuit zijn waarnemingen.
Rapportage achteraf
De directeur vermenigvuldigt het onderzoeksrapport. Dit
dient als input voor een identiteitsberaad waarbij zo veel
mogelijk medewerkers worden betrokken.

48 | 49

Opzet: ieder heeft de data uit het onderzoek tot zijn
beschikking.
■■ In de eerste ronde geeft ieder zijn mening over de
uitkomsten en over wat hem het meest aanspreekt of
zorgen baart. Resultaat: de prioriteiten van de teamleden
zijn helder.
■■ In de tweede ronde verbindt het team conclusies aan
de data over de stand van zaken rond de identiteit: Het
onderzoek maakt duidelijk dat wij zijn, (wel of niet) …
doen, …
■■ In de derde ronde formuleert het team aandachtspunten
voor het beleid en de vormgeving van de identiteit:
Gezien de resultaten van het onderzoek moeten wij …
gaan doen, veranderen, verbeteren… Deze conclusies
behelzen elke afzonderlijke pijler.
■■ In de vierde ronde worden acties per pijler en algemene
acties geformuleerd en toebedeeld aan concrete
personen.

Doel: elke medewerker en betrokken leidinggevende,
inclusief het bestuur, ondersteunt de validiteit en de
betrouwbaarheid van het onderzoek.
Opzet: de directeur presenteert het rapport en licht toe
waar nodig. Hij gaat in op informatieve vragen rond de
uitkomst, de uitvoering en het resultaat. Hij trekt geen
conclusies maar geeft alleen aan wat de resultaten zijn.
Duur: 60 minuten
Identiteitsberaad over vervolg
Na afloop van het onderzoek plant het team een
identiteitsberaad waarin samen nagegaan wordt welke
vervolgstappen er nodig zijn.
Doel: het team heeft conclusies en aanbevelingen verbonden
aan de uitkomsten van de Kwaliteitskaart Identiteit.
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Bijlage 2
QuickScan
Toelichting
anneer een school het volledige onderzoek door
middel van de Kwaliteitskaart Identiteit te uitgebreid
vindt, kan zij kiezen voor de beknoptere Quickscan. Deze

W

Pijler 5: Waardering Medewerkers

scan doet onderzoek naar een aantal kernpunten van
de identiteit van de school. Hij is te gebruiken als eerste
oriëntatie op de schoolidentiteit en in 2015 en 2016 ook in
combinatie met de Kwaliteitskaart Identiteit.

QuickScan
Pijler 1: Leiderschap
1

De directeur geeft vanuit een duidelijke visie op identiteit inspirerend leiding aan het
team.

0–0–0-0

2

De directeur ontwikkelt samen met het team beleid voor identiteit en stimuleert het
werken aan en vanuit de identiteit.

0–0–0-0

1

Medewerkers worden in de gesprekscyclus bevraagd op de manier waarop zij
bijdragen aan de realisatie van de christelijke identiteit van de school.

0–0–0-0

2

De school heeft regelmatig gezamenlijk en individueel overleg met de medewerkers
over de –vormgeving van de – identiteit waarin ruimte is voor evaluatie en nieuwe
initiatieven.

0–0–0-0

Pijler 6: Waardering Ouders/Leerlingen en Externen
1

De beleving en vormgeving van de identiteit wordt systematisch geëvalueerd met
alle betrokkenen (zoals leerlingen, medewerkers en ouders) en vervolgens verbeterd.

0–0–0-0

2

De school meet, evalueert en viert de resultaten van dit verbeterplan.

0–0–0-0

Pijler 7: Waardering Buurt en Maatschappij
1

De school staat positief bekend in de buurt.

0–0–0-0

2

De school is door ouders en buurtbewoners herkenbaar als gereformeerde school in
beleid en praktijk.

0–0–0-0

Pijler 2: Strategie en Beleid
1
2
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De school heeft een visie op identiteit opgenomen in haar schoolplan en afspraken
over de uitvoering ervan.

0–0–0-0

De school heeft jaarlijks geld beschikbaar gesteld voor het werken aan identiteit.

0–0–0-0

Pijler 8: Kwaliteitsborging
1

Identiteit is een vast onderdeel van functionerings-, beoordelings- en
POP-gesprekken.

0–0–0-0

Pijler 9: Verantwoording afleggen en Resultaten

Pijler 3: Medewerkers
1

Elke leerkracht kan vanuit zijn eigen geloofsovertuiging aangeven hoe hij en het team
bijdraagt aan de vormgeving van de identiteit op de school.

0–0–0-0

2

De teamleden zorgen in het team en in hun lessen voor een klimaat van
vertrouwen en openheid waarin ieder rustig kan uitkomen voor en spreken over zijn
geloofsovertuiging.

0–0–0-0

1

Elke medewerker (op elk niveau) legt verantwoording af.

0–0–0-0

Pijler 4: De Vormgeving van de Identiteit (processen)
1

De geformuleerde visie is in de praktijk in pedagogisch en didactisch opzicht duidelijk
herkenbaar.

0–0–0–0

2

Er zijn in de school herkenbare uitingen van de identiteit te vinden in het
schoolgebouw, vieringen, dagopening, Bijbelverhalen en leerstofkeuze.

0–0–0–0
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Bijlage 3
Bezinboek
Wat kun je met dit boek?
anneer een school werk wil maken van een betere
gereformeerde profilering, dan komt allereerst de
leerkracht in beeld: de man of vrouw voor de klas draagt de
identiteit (uit), laat zien wat het is om als christen te leven
en te werken, en geeft vorm aan allerlei afspraken rond
vieringen, gebeden en omgang.
Om samen werk te maken van de identiteit, is onderlinge
afstemming tussen de collega’s over concrete plannen
en stappen nodig. Het identiteitsberaad is het platform
binnen de school waarop collega’s elkaar regelmatig treffen
om samen na te gaan hoe identiteit in de praktijk van
het dagelijkse werk eruitziet en of collega’s onderling op
hetzelfde spoor zitten.
Dit Bezinboek wil het gesprek over hoe het christen-zijn
vorm krijgt in het werk en in de omgang met collega’s
binnen het identiteitsberaad op gang brengen. Het bevat een
paar handvatten voor het aangaan van deze gesprekken met
elkaar (met collega’s en leerlingen).
In het eerste deel staan algemene aanwijzingen voor het
voeren van zo’n identiteitsberaad.
Het tweede deel bevat concrete voorbeelden voor de aanpak
van verschillende onderwerpen en de manier waarop naar
aanleiding daarvan een echt hart-tot-hart-gesprek gevoerd
kan worden. Het gebed om Gods zegen is bij al deze
gesprekken onmisbaar.

W

Samen in gesprek
Elke dag werk je aan christelijk onderwijs, jij op jouw plek,
je collega’s in andere lokalen en plaatsen: hoe maak je
samen gereformeerd onderwijs op jullie school? Daarvoor
moet je met elkaar in contact komen. Dat kan binnen het
identiteitsberaad. Dat is een regelmatig (bijv. maandelijks)
terugkerend gesprek waarin je ingaat op de manier waarop

jij en hoe je collega’s werk maken van jullie christelijke
identiteit. Maar het kan ook op andere plaatsen en
momenten. Wil je beginnen met het gesprek over identiteit
in je school? Denk dan aan de volgende punten:
■■ Beleg allereerst een startbijeenkomst, het eerste
identiteitsberaad, waar het gesprek start over jullie
identiteit: wie zijn we als school, wie zijn we als christelijke
collega’s, hoe werken we aan identiteit? Je kunt hierbij
de uitkomsten van de Kwaliteitskaart Identiteit gebruiken.
Vervolgens bekijk je dit Bezinboek en ga je na of het jullie
gesprek kan dienen. Maak vervolgens afspraken: wat gaan
we doen, hoe en wanneer? Waarmee beginnen we?
■■ Plan regelmatig het identiteitsberaad om het gesprek te
blijven voeren over identiteit en de vertaling ervan in je
werk.
■■ Reserveer bij andere vergaderingen altijd tijd voor een
Bijbelstudie en een gesprek (voorbeelden vind je in dit
bezinboek).
■■ Plan regelmatig (jaarlijks) een langere vergadering alleen
gewijd aan identiteit; een dag op de hei of een week in de
wei.
■■ Maak in je les tijd en ruimte voor het gesprek met je
leerlingen over identiteit.
■■ Ga bij elkaar in de klas op bezoek om te zien hoe je collega
identiteit vormgeeft.
De leidinggevende zal moeten zorgen voor faciliteiten,
planning en voor een manier om ideeën vanuit het team te
honoreren.
Leiding geven aan het gesprek
Jij bent als leerkracht degene die in gesprek moet gaan
over jouw ideeën ten aanzien van identiteit en hoe die
matchen met die van je collega’s. In de klas ben je zelf
als leerkracht de gespreksleider. Sommige ideeën uit dit
Bezinboek kun je ook in je klas gebruiken. Maar binnen het
team neemt de leidinggevende het initiatief om het gesprek
te structureren en te leiden in het identiteitsberaad en in
andere vergaderingen.

Het gaat er bij identiteit om dat je samen kijkt naar wat
iedereen doet: bidden met leerlingen, gesprekken voeren,
tijd maken voor geloofsvragen, voor verwondering en
vieringen. Maar het gesprek gaat verder dan wat je doet,
of de vormen die je gebruikt. Het gaat erom vanuit welke
drijfveren je deze dingen doet. Immers, waar het hart vol
van is loopt de mond van over. Maar wat zit er in je hart?
Hoe is je relatie met Jezus Christus? In een goed gesprek
heb je het er ook samen over welke beweegredenen ieder
heeft om op zijn manier vorm te geven aan zijn geloof in
zijn werk. Hoe voer je zo’n gesprek?
Een gesprek kan verlopen op een aantal niveaus waarbij je
steeds dieper kunt gaan. Aan de buitenkant heb je het over
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de dingen die je hoort en ziet bij elkaar: een dagopening,
een gebed of een lied. Maar pas wanneer je een laag
dieper steekt, kom je erachter waarom je collega de dingen
doet zoals hij ze doet. Je komt bij iemands overtuigingen
en opvattingen, maar misschien ontdek je ook iets van wie
hij is en hoe hij tot die opvattingen is gekomen. En dat
heeft ten diepste alles te maken met je persoonlijke relatie
met God. Hoe dieper je komt in een gesprek, hoe meer je
je bewust wordt van je eigen motivaties: waarom doe jijzelf
de dingen zoals je ze doet, en waarom doen je collega’s
dat zo?. Zo’n gesprek is een gesprek van hart tot hart over
identiteit. In het overzicht hieronder zie je de verschillende
lagen in een gesprek (naar Bateson).

Niveau

Omschrijving

Voorbeeld

1

De omgeving
of de situatie

Wat kom je tegen? Alles wat buiten de
leerkracht zelf ligt.

Het aantal leerlingen in de groep, de grootte van het lokaal,
problemen.

2

Het gedrag

Wat doe je? Wat zie je en hoor je? Het
concreet waarneembare gedrag van de
leerkracht.

Hoe je leerlingen aanspreekt, hoe je praat over God en je
geloof, hoe je een gebed uitspreekt.

3

Competenties

Wat kun je? De bekwaamheden, het
vermogen van de leerkracht.

Kun je leerlingen inspireren, kun je ze een gevoel van
veiligheid geven, kun je een goed gesprek voeren over
geloofszaken?

4

Overtuigingen

Waar geloof je in?
Waarden, meningen of opvattingen die
het gedrag van de leerkracht aansturen
en hem motiveren.

Ik geef elk kind waar hij recht op heeft.
Over geloof moet je niet zoveel praten, je moet het doen.
Bidden moet je vanuit je hart doen.
Vieringen zijn voor mijn geloof erg belangrijk.

5

Identiteit

Hoe zie je jezelf? De manier waarop de
leerkracht zichzelf en zijn beroep ziet.

Ik ken mijzelf en leef elke dag in afhankelijkheid van God.
Ik praat nooit over mijn geloof.
Ik ben echt een blij christen.

6

Je relatie met
God

Hoe leef jijzelf als christen, wie ben jij
voor God en wie is God voor jou? De
motivatie voor je hele leven.

Mijn werk is een roeping en een manier om God te eren..
In alles vraag ik God mij te helpen; zonder hem kan ik
niets. Zonder God is mijn leven en mijn schoolwerk
zinloos.
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Gespreksregels
Het identiteitsberaad gaat over persoonlijke zaken, zoals je
geloof en de vertaling daarvan naar de praktijk. Het gesprek
moet zorgvuldig en met respect voor elkaars ideeën en
meningen gevoerd worden. De volgende gespreksregels
kunnen helpen om een open en veilig gesprek te voeren.
Spreek direct duidelijk met elkaar af dat je je hieraan wilt
houden.
■■ Gun ieder zijn verhaal.
	Als je naar de ander wilt luisteren, wil je horen wat hij
zegt en interpreteren wat hij ermee bedoelt. Daarvoor
moet je even de tijd nemen en vanuit een open houding
het contact aangaan: concentreer je op de ander, heb een
open luisterhouding en vul niet alvast in wat jij denkt dat
de ander gaat zeggen. Geef hem de tijd zijn verhaal te
doen.
■■ Laat één de interviewer zijn.
	Het werkt het beste als één persoon de interviewer is. Hij
stelt de vragen, varieert erop en vraagt door. Hij probeert
ook diepere lagen te bevragen. Een eventuele volgende
keer kun je van rol wisselen.
■■ Probeer erachter te komen wat de ander bedoelt.
	Probeer precies te achterhalen hoe de situatie eruit zag,
wat er precies gebeurde, welke vaardigheden nu echt aan
de orde waren, welke effecten het optreden exact had,
welke mening de ander er nu precies op nahield en welke
argumenten daarvoor werden aangedragen. Pas dan heb
je een eerlijk beeld van wat de ander beoogde en deed.
■■ Benoem de kwaliteiten die je bij elkaar ontdekt.
	Geef de ander positieve feedback op wat hij denkt en
doet: ‘goed idee, heb je prima aangepakt’, maar ook op
waar de ander goed in is: ‘ik vind je creatief’, ‘jij bent
iemand die aanpakt’ of ‘jij kunt goed luisteren’.
■■ Benoem belemmeringen
	Niet elk gesprek gaat zoals je zou willen. Er zijn zaken
die storend zijn voor jezelf, de ander of de omgeving.
Benoem die en praat erover: ‘ik merk dat je hier moeilijk
over kunt praten.’ ‘Dit zit mij nogal hoog.’ ‘Hé, de sfeer is

nu ineens erg gespannen, hoe kan dat?’
Gun elkaar de ruimte
	Bedenk dat je ook te snel kunt afdalen naar een dieper
niveau, een niveau wellicht waar de ander nog niet aan
toe is. Geef zelf aan wanneer je niet verder wilt of kunt in
het gesprek. Geef elkaar de ruimte om te stoppen op een
bepaald niveau.

■■

Het identiteitsberaad in de praktijk
Het identiteitsberaad gaat over jouw werk en hoe jij dat
doet. Maar ook en vooral om jouw drijfveren. Wat vind
je belangrijk als christen en hoe geef je dat vorm in je
lessen en in de omgang met je leerlingen en collega’s?
De onderwerpen liggen dan ook voor het opscheppen; die
komen namelijk uit je eigen praktijk. Kunst is om vervolgens
tot een gesprek te komen waarin:
■■ je erachter komt hoe ieder vanuit zijn christen-zijn werkt
(herkenning);
■■ je tot afspraken komt over de manier waarop je samen
vormgeeft aan een gereformeerde school (afstemming).
De afstemming kan vorm krijgen in een aantal kernpunten
waarover je het samen eens bent: afspraken over gedrag
passend bij jullie identiteit die door iedereen gedragen
worden. Dat kan bijvoorbeeld zijn dat je elke leerling een
hand geeft bij binnenkomst in de klas, dat je de dag altijd
begint met gebed of de les afsluit met een lied of bij
vieringen ook de buurt uitnodigt. Het zijn de uitingen van
jullie identiteit die ervoor zorgen dat jullie herkenbaar zijn als
christelijke school.

Het beraad vindt plaats tussen collega’s, al zal het soms
ook best op dezelfde manier met leerlingen kunnen
plaatshebben over hun geloof en de manier waarop zij dat
uiten. De voorbeelden hebben als doel je ideeën aan te
reiken; je kunt er zelf op variëren en ze uitbreiden. Steeds is
een voorbeeld van vragen op de gesprekslagen bijgevoegd.
Deze kun je gebruiken als een handvat om in gesprek te
komen, maar gebruik ze niet als een lijstje van af te werken
punten. Vraag door en vraag meer.

Het is de gedeelde taal die verbindt

■■
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Vervolgens trek je samen consequenties uit het gesprek:
-- Herkennen anderen deze situatie in hun eigen werk/
leven?
-- Ben je het eens met de manier waarop de geïnterviewde
ermee om is gegaan?
-- Hoe zou je dergelijke situaties kunnen voorkomen of juist
– laten - herhalen?
-- Past de inbreng/vertaling van je collega bij jouw idee over
de identiteit van de school?
-- Kun je uit dit gesprek een gemeenschappelijke afspraak
maken over omgang met elkaar of de leerlingen?
-- Wat betekent dat voor jullie werk van elke dag?

A	Een voorval uit de klas
De meest voor de hand liggende manier om het gesprek te
beginnen, is aan de hand van een voorval in je klas: hoe gaf jij
handen en voeten aan de identiteit in je eigen klas(sen)?
■■ Eén van de collega’s brengt een situatie in die hijzelf heeft
meegemaakt. Dat kan eventueel aan de hand van een
video of voorwerp, maar ook gewoon als een mondeling
verslag. Hij beschrijft een voorval in de klas of in school
dat hem heeft geraakt of juist geïrriteerd: een situatie in
de les, een gesprek met een leerling in of buiten de klas.
Hij vertelt erbij waarom hij dit een belangwekkend voorval
vond, wat hem erin heeft geraakt, enthousiast of kwaad
heeft gemaakt en waarom.
■■ Een andere collega interviewt hem en probeert meerdere
lagen in het gesprek te bevragen. Bij elke laag past de
waaromvraag. Stel die dus vaak.

Hierna vind je een aantal voorbeelden van de vormgeving
van het identiteitsberaad in de praktijk. De voorbeelden zijn
gebaseerd op de volgende punten:
A. Een voorval uit de klas;
B. Een Bijbelstudie;
C. Het schoolplan;
D. Data.
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Voorbeeld
En collega vertelt over een groep leerlingen die op een
geweldige manier samen hebben gewerkt aan een project.

De interviewende collega gebruikt de volgende vragen om
het gesprek diepgang te geven:

Niveau

Voorbeeldvragen

De omgeving of de situatie

Wat gebeurde er precies, wie waren erbij betrokken, waar was het, wanneer?

Het gedrag

Hoe reageerde jij op de gebeurtenis?
Waarom ben je zo enthousiast?
Wat sprak je precies aan, wat maakte je blij?
Heb je iets concreets gezegd of gedaan?
Waarom wel/niet?
Wat hielp en wat belemmerde?

Competenties

Kon je zelf iets bijdragen aan de situatie, hem beter maken of oplossen?
Hoe heb je je leerlingen zo goed aan het werk gekregen?
Wat hebben zij nodig om dit te kunnen doen?

Overtuigingen

Wat heeft deze situatie te maken met identiteit?
Vind je dat deze situatie bijdraagt aan de vertaling naar de praktijk van de identiteit?
Hoe dan?
Wil je dat dit weer voorkomt of juist niet? Waarom wel/niet?
Wat vond je essentieel in deze situatie?
Hoe kunnen we er als school verder mee komen?

Identiteit

Je relatie met God

Hoe past deze situatie bij jouw ideeën over goed onderwijs? En bij jouw rol als
leerkracht?
Waardoor voel je je plezierig in zo’n setting?
Welke kwaliteiten van jezelf heb je kunnen inzetten?
Hoe past deze situatie bij jouw geloof(sleven)?
Helpt het om beter vorm te geven aan je ideeën over identiteit?
Hoe zou je dit in je verdere werk/leven willen gebruiken?

B 	Een Bijbelstudie
Je kunt het identiteitsberaad ook vormgeven met of vanuit
een Bijbelstudie. Hieronder volgt een rijtje voorbeelden om
je op gang te brengen. We gaan uit van een thema uit de
school. In de tweede kolom staat een Bijbeltekst vermeld

die daarbij past (het is verstandig ook de omliggende
teksten te lezen). En in de derde kolom staan een paar
onderwerpen die je kunt aansnijden in de Bijbelstudie. Je
kunt voor de Bijbelstudies natuurlijk bestaande (dag)boeken
erbij gebruiken.

Thema’s

Bijbeltekst

Ideeën voor invulling

Je persoonlijke
drijfveren

1 Timoteüs 1:
12 Ik dank Christus Jezus, onze Heer, dat
hij mij kracht gegeven heeft en het mij heeft
toevertrouwd hem te dienen, 13 hoewel
ik hem vroeger heb bespot, vervolgd en
beschimpt. Toch heeft hij zich over mij
ontfermd, omdat ik door mijn ongeloof niet
wist wat ik deed.

■■

Johannes 13:
15 ‘Ik heb een voorbeeld gegeven; wat ik voor
jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen.’

■■

Omgaan met
leerlingen

■■
■■
■■
■■

■■
■■
■■

Samenwerken met
collega’s
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1 Timoteüs 4:
12 Sta niemand toe dat hij vanwege je
jeugdige leeftijd op je neerkijkt, maar wees
voor de gelovigen een voorbeeld in wat je
zegt, in je levenswijze, in liefde, geloof en
zuiverheid.

■■
■■
■■

Welke krachten heeft God jou gegeven?
Hoe zet je die in?
Zie je je werk als iets wat God je heeft
toevertrouwd?
Hoe ga je om met je zonden/beperkingen/
belemmeringen?
Hoe leef je vanuit Gods genade?

Hoe is Jezus jouw voorbeeld bij het omgaan
met je leerlingen?
Wat doe je voor hen?
Hoe offer jij je voor ze op?
Kun je de minste zijn?
Welke kwaliteiten zitten er in jullie team?
Is er verschil in hoe oud of jong daarin
bijdraagt?
Zien je collega’s iets van Jezus in jou, in
je levenswijze, je liefde, je geloof en je
zuiverheid?
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Overdragen van
lesinhouden

Romeinen 15:
4 Alles wat vroeger is geschreven, is
geschreven om ons te onderwijzen, opdat wij
door te volharden en door troost te putten uit
de Schriften zouden blijven hopen.

■■
■■
■■
■■

Creëren van een
veilig klimaat

Marcus 10:
16 Hij nam de kinderen in zijn armen en
zegende hen door hun de handen op te
leggen.

■■
■■
■■
■■

Je manier van
werken

Galaten 5:
22 Maar de vrucht van de Geest is liefde,
vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en
goedheid, geloof, 23 zachtmoedigheid en
zelfbeheersing.

■■
■■
■■
■■

Wat geef je je leerlingen mee binnen en
buiten je vak?
Hoe gebruik je de ‘geschiedenis’ en de
Bijbel daarbij?
Wil je ze ook troosten, het goede van God
plaatsen naast andere alternatieven?
Wat is in het belang van de leerlingen?
Hoe geef jij aandacht aan elk kind?
Weet je wat ze echt nodig hebben?
Hoe betrek je hun achtergrond en
thuissituatie daarbij?
Wat/welke zegen wil je bereiken met je
aandacht?
Welke vrucht past bij jou?
Kun je een voorbeeld geven?
Hoe zet je die in in je werk?
Wat typeert jouw manier van werken?

Verantwoordelijkheid voor elkaar

1 Samuel 3:
18 Zonder iets achter te houden vertelde
Samuel hem alles wat hij had gehoord,

■■
■■
■■
■■

Omgaan met
verschillen

Christen zijn in de
wereld/wijk/buurt

Handelingen 6:
3 Kies daarom, broeders en zusters, uit
uw midden zeven wijze mannen die goed
bekendstaan en vervuld zijn van de heilige
Geest. Aan hen zullen we deze taak opdragen,
4 terwijl wij ons zullen wijden aan het gebed
en aan de verkondiging van het woord van
God.’

■■

2 Koningen 5:
3 Zij zei tegen haar meesteres: ‘Ach, kon mijn
meester maar eens naar de profeet in Samaria
gaan, die zou hem wel genezen.’

■■

■■
■■
■■

■■
■■
■■

Gezag en regels;
straffen en
belonen

Matteüs 18:
29 Toen wierp deze zich voor hem neer en
smeekte hem: ‘Heb geduld met mij, ik zal je
betalen.’

■■
■■
■■
■■

Hoe geduldig ben jij?
Wat accepteer je van je leerlingen en wat
niet?
Wat ervaar je zelf van Gods geduld?
Welke rol speelt dat bij de wijze waarop jij
afspraken hanteert?

■■

Genieten van Gods
schepping

Psalm 145:
10 Laten al uw schepselen u loven, HEER, en
uw getrouwen u prijzen.

■■
■■
■■
■■

Gaven en talenten
ontplooien en
inzetten voor
elkaar

Filippenzen 4
8 Ten slotte, broeders en zusters, schenk
aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel
is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is,
alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom,
aan alles wat deugdzaam is en lof verdient.

■■
■■
■■
■■
■■

Welke van deze zaken zie je terug in je
leerlingen?
En welke in je collega’s?
Kun je concrete voorbeelden noemen?
Hoe geef je er aandacht aan?
Wat levert dat op?

Verantwoordelijk
zijn voor Gods
schepping

Psalm 104:
3 u maakt van de wolken uw wagen

■■
■■
■■
■■
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Durf je ook ‘harde’ boodschappen door te
geven aan je collega’s of leerlingen?
Kun je een voorbeeld noemen?
Waarom doe je dat wel/niet?
Wat leer je van Samuel?
Hoe kom je erachter welke gaven er zijn in
je team en de klas?
Hoe kun je ieder honoreren in wat hij kan en
wil?
Zijn er grenzen?
Wat bereik je ermee door verschil te maken?

Wat houdt je tegen om van God te getuigen
in je buurt?
Wat stimuleert je?
Wat zou het effect zijn als je als school gaat
getuigen in de buurt?
Waarom zou je het doen?
Wat leer je van de slavin van Naäman?
Wat zie je van Gods grootheid in de
schepping?
Hoe geniet je van de schepping?
Geniet je dan ook van de Schepper zelf?
Hoe doe je dat samen met je leerlingen of
collega’s?
Zie je God wel in de schepping?
Hoe kun je hem daarin eren?
Hoe ga je om met zijn schepping?
Wat leer je je leerlingen?
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Voorbeeld
■■ Start de vergadering met het lezen van Romeinen 12:
 Met een beroep op de genade die mij geschonken is,
3
zeg ik u allen dat u zichzelf niet hoger moet aanslaan
dan u kunt verantwoorden, maar verstandig over uzelf
moet denken. Denk overeenkomstig het geloof, dat is de
maatstaf die God u heeft gegeven. 4 Zoals ons ene lichaam
vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie
hebben, 5 zo zijn we samen één lichaam in Christus en
zijn we, ieder apart, elkaars lichaamsdelen. 6 We hebben
verschillende gaven, onderscheiden naar de genade die ons
geschonken is. Wie de gave heeft te profeteren, moet die in
overeenstemming met het geloof gebruiken. 7 Wie de gave
heeft bijstand te verlenen, moet bijstand verlenen. Wie de
gave heeft te onderwijzen, moet onderwijzen. 8 Wie de
gave heeft te troosten, moet troosten. Wie iets weggeeft,
moet dat zonder bijbedoeling doen. Wie leiding geeft, moet
dat doen met volle inzet. Wie barmhartig voor een ander is,
moet daarin blijmoedig zijn.

■■

Vorm tweetallen en bevraag elkaar op de gelezen tekst. Gebruik de volgende voorbeeldvragen:
Niveau

De omgeving of de
situatie

Voorbeeldvragen
■■
■■
■■

Het gedrag

■■
■■
■■

Competenties

■■
■■
■■
■■

Overtuigingen

■■
■■
■■
■■
■■
■■

Identiteit

■■
■■
■■
■■

Je relatie met God

■■
■■
■■

■■
■■
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Welke gaven heb jij?
Welke gaven hebben we samen?
Wat doen we ermee in ons team, onze klas?
Wat doe jij met je gaven in je werk of je studie?
Wat doe je met de gaven van een ander uit de klas, het team?
Kun je een paar voorbeelden noemen?
Kun je je gaven goed inzetten in je werk?
Wat hebben anderen aan jouw gaven?
Kun je de gaven van anderen goed gebruiken?
Wat helpt, wat belemmert?
Ben je trots op je gaven?
Hoe vind je dat je ze moet inzetten?
Geef je je gaven weg zonder bijbedoeling?
Ben je blij met de gaven van anderen?
Hoe zou jij die moeten gebruiken?
Vind je anderen waardevoller dan jezelf?
Wat is jouw grootste kwaliteit?
Hoe bepaalt dat jouw professioneel handelen?
Durf je gaven van anderen te gebruiken?
Welke collega vind jij waarde(n)vol? Waarom?
Ben je God dankbaar voor je collega’s en leerlingen?
Hoe ziet die dankbaarheid eruit?
Hoe past Gods liefde bij de manier waarop jij met jouw gaven en die van anderen omgaat?

Trek consequenties uit het gesprek: wat betekent dit gesprek voor ons werk van elke dag?
Plenair: maak evt. afspraken.
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C Het schoolplan
Ook jullie school heeft een document waarin beschreven
is wat voor soort school er beoogd wordt, namelijk
het schoolplan en koersplan GPO-WN. Je kunt in het
identiteitsberaad ook heel goed uitgaan van dit soort
documenten. Het doel is niet het beleid ter discussie te
stellen maar om na te gaan wat ieders mening erover is,
op welke overtuigingen die mening is gebaseerd en hoe je
met het beleid omgaat in de praktijk van elke dag. Hoe doe
je dat?
■■

■■
■■

■■

Kies een centrale uitspraak uit het identiteitsdocument
over bijvoorbeeld jullie visie op het kind, het onderwijs,
het omgaan met elkaar of met ouders.
Start een interview of een groepsgesprek. Houd
rekening met de gesprekslagen.
Trek consequenties uit het gesprek:
-- Ben je het eens met de mening van de geïnterviewde?
-- Welke overtuigingen liggen onder het handelen van de
geïnterviewde?
Plenair:
-- Past deze uitspraak bij de manier waarop wij christelijke
school willen zijn?
-- Vinden we dit samen een belangrijke uitspraak?
-- Moeten we de uitspraak misschien herformuleren?
-- Wat betekent dit gesprek voor ons werk van elke dag?
-- Maak evt. afspraken.

Voorbeeld
In jullie beleidsdocumenten staat de uitspraak: ‘We hebben
hart voor alle kinderen.’ Je gaat hierover met elkaar in
gesprek.
Je werkt in tweetallen: een collega interviewt een ander en
probeert meerdere lagen in het gesprek te bevragen.

Niveau
De omgeving of
de situatie

Voorbeeldvragen
■■
■■
■■

Het gedrag

■■
■■

Competenties

■■
■■
■■

Overtuigingen

■■
■■
■■
■■

Identiteit

■■
■■
■■
■■

Je relatie met
God
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■■
■■
■■
■■

Welke verschillen zie jij tussen de kinderen?
Welke overeenkomsten zijn er?
Wat betekent ‘hart hebben voor alle kinderen’?
Hoe reageer jij op de uitspraak ‘We hebben hart voor alle kinderen’? Wat deed het me je:
werd je boos, bang, blij, enthousiast? Waarom, waardoor?
Hoe ga je om met verschillen tussen kinderen? Doe je er iets concreets mee? Waarom
wel/niet? Wat hielp en wat belemmerde?
Wat kun je zelf met deze uitspraak?
Kun je alle verschillen in je klas honoreren? Welke wel en welke niet?
Wat zijn belemmeringen en wat helpt je?
Elk kind is uniek: vind je dit een wenselijke of onwenselijke uitspraak?
Wat vind je er essentieel aan?
Waarmee ben je het eens of juist oneens en waarom?
Hoe zou je het anders/beter willen?
Past deze uitspraak bij jou?
Zie je jezelf als uniek wezen? Waarin dan?
Hoe wil je dat anderen met jouw gaven omgaan?
Kun je dat voldoende in deze school? Waardoor wel/niet?
Hoe kijkt God naar ons: als unieke wezens of zijn we voor hem allemaal hetzelfde?
Hoe gaat God om met specifieke gaven en talenten?
Hoe zou jij het willen?
Hoe zou je dit in je werk/leven willen gebruiken?
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D Data
Elke school krijgt regelmatig gegevens binnen over
bijvoorbeeld het gedrag van leerlingen of gegevens
over de mening van bijvoorbeeld ouders, leerlingen of
collega’s. Denk aan enquêtes, tevredenheidsonderzoeken
en Cito-scores. Deze gegevens laten zien hoe jullie als
(gereformeerde) school ervoor staan. Er is dan ook alle
aanleiding om deze data in je team te gaan bespreken:
wat doen ze met ons, hoe reageren wij erop vanuit onze
identiteit, wat doen we goed, wat kan (nog) beter? Ook de
resultaten van de Identiteitskaart kun je zo bespreken. De
bespreking kan op de volgende manier aangepakt worden:
■■

■■
■■

Plan een teamoverleg waar de data voor iedereen
beschikbaar zijn (let wel: het gaat niet om de conclusies
of de aanbevelingen, maar louter om de resultaten van
een onderzoek of enquête).
Start een interview of een groepsgesprek aan de hand
van de data. Houd rekening met de lagen.
Trek consequenties uit het gesprek:
-- Wat gaan we doen met de uitkomsten van het
onderzoek of de enquête ?
-- Hoe kunnen we onze identiteit ermee versterken, zowel
in het beleid als in het handelen van elke dag?
-- Maak evt. afspraken.

Voorbeeld
■■ In het team toon je de leerlingenprestaties
(rapportcijfers, Cito-gegevens) zodat ieder de data uit het
onderzoek tot zijn beschikking heeft.
■■ In de eerste ronde bevraag je elkaar in drietallen
op de data uit het onderzoek. Gebruik daarbij de
voorbeeldvragen uit het schema hieronder.

Niveau
De omgeving of de
situatie

Voorbeeldvragen
■■
■■
■■
■■

Het gedrag

■■
■■
■■
■■

Competenties

■■
■■
■■

Overtuigingen

■■
■■
■■

Identiteit

■■
■■
■■
■■
■■

Je relatie met God

■■
■■

■■

■■
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Over welke data hebben we het?
Wie heeft het onderzoek uitgevoerd en onder wie?
Is het betrouwbaar?
Kunnen we dit onderschrijven?
Hoe reageer jij op deze gegevens?
Wat doet het me je: word je boos, bang, blij, enthousiast? Waarom, waardoor?
Wat sprak je aan, wat maakte je blij of wat irriteerde je precies?
Doe je er iets concreets mee? Waarom wel/niet? Wat helpt en wat belemmert?
Wat kun je zelf met deze gegevens?
Kun of wil je er zelf iets aan bijdragen?
Waarom wel/niet?
Wat vind je essentieel aan het beeld dat dit onderzoek oproept?
Wat vind jij de belangrijkste achtergrond van de uitkomst? (positief of negatief)
Hoe zou je het anders/beter willen?
Hoe verbind je dit onderzoek met de christelijke identiteit?
Wat heeft het te maken met jouw geloof of de manier waarop je dat vormgeeft in je werk?
Welke kwaliteiten of goede bedoelingen van anderen hebben bijgedragen aan dit resultaat?
Hoe kun je de kwaliteiten in het team (dus ook die van jezelf) inzetten?
Wat ontbreekt er in ons team? Hoe kunnen we dat aanvullen?
Wat heeft jou ten diepste geraakt in deze situatie?
Hoe zou je dit in je werk/leven willen gebruiken?

In het plenaire gedeelte kan vervolgens iedereen zijn
mening over de uitkomsten geven en aangeven wat hem
het meest aanspreekt of zorgen baart. Op deze manier
worden de prioriteiten van alle teamleden duidelijk. Laat
ieder teamlid aangeven hoe hij vanuit de eerste ronde tot
deze beredenering is gekomen en wat zijn persoonlijke
afwegingen daarin zijn.
Trek daarna gezamenlijk conclusies over de stand van
zaken rond de identiteit, bijvoorbeeld: het onderzoek
maakt duidelijk dat wij (wel of niet) ….. zijn, (wel of niet)
…. doen, …

■■

■■

Formuleer tot slot als team aandachtspunten en
actiepunten voor het beleid en de vormgeving,
bijvoorbeeld: gezien de resultaten van het onderzoek
moeten wij … gaan aanpakken, … veranderen, …
verbeteren…
Verwoord hoe dat samenhangt met jullie identiteit.
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Bijlage 4
LEIDRAAD
SOLLICITATIEGESPREK
LEERKRACHT

■■
■■

■■
■■

■■

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Wie is God voor jou en wat betekent Hij voor jou?
Binnen GPO-WN hanteren we de Bijbel van kaft tot kaft
als leidraad. Gods Woord is onze Inspiratiebron. Hoe ga
jij daar mee om?
Welke plek heeft de Bijbel in jouw leven?
Wij geloven dat God als eerste naar ons is toegekomen,
al voordat wij voor Hem kozen. Dit komt tot uitdrukking
in de doop. Hoe zie jij dat?
Wij leven, uit genade door Jezus Christus, als blijde
verloste christenen. Wat betekent dit voor jou? Hoe
ervaar jij genade?
Wij leven uit besef van de wederkomst van Christus, hoe
zie jij dat?
Wat kun je bijdragen aan de identiteit van GPO-WN?
Sta je achter het beleid van GPO-WN?
Ben je bereid verantwoording af te leggen en de
verklaring te ondertekenen?
Hoe geef je invulling aan het lidmaatschap van je
gemeente?
Hoe ziet een kind aan jou dat je gelooft?
Hoe verbind je je geloof met de (onderwijs)praktijk?

Bijlage 5
LEIDRAAD KERNVRAGEN
IN FUNCTIONERING-,
BEOORDELINGS- EN
POPGESPREKKEN

Bijlage 6
LEIDRAAD VRAGEN
Motivatiegesprek
OUDERS

Medewerker = identiteitsdrager
■■ Hoe draag je bij aan de identiteit van de gereformeerde
school?
■■ Hoe zien kinderen, ouders, collega’s dat jij (blijmoedig)
christen bent?
■■ Wat betekent ‘hart hebben voor alle kinderen’ voor jou in
de praktijk?
■■ Hoe ben je aanspreekbaar op je gedrag?
■■ Hoe ben je ambassadeur van GPO-WN?
■■ Hoe geef je invulling aan de kernwaarden van het
koersplan van GPO-WN: liefde, passie, verbinding,
vertrouwen en eigenaarschap?

In deze geseculariseerde samenleving kan het zijn dat
ouders voor een GPO-WN-school kiezen omdat deze de
enige christelijke school in de omgeving is. Het is belangrijk
een gastvrije en liefdevolle houding vanuit je christen-zijn
uit te stralen naar alle mensen. Ga vanuit die houding het
gesprek aan.
■■ Stel vragen over de overtuiging van de ouders (‘Wat is
voor u de zin van het leven?’)
■■ Stel vragen over hun geloof (‘Hebt u een verlangen naar
God?’)
■■ Stel vragen over betrokkenheid van de ouders.
■■ Probeer er achter te komen of ouders en school op 1 lijn
zitten:
-- Ondersteunt u de (geloofs)opvoeding vanuit de school?
-- Staat u daar neutraal in of
-- Gaat u er tegenin?
■■ Stel vragen over de wederzijdse verwachtingen
(‘Wat verwacht u van de school en wat mogen we van
u verwachten`?)
■■ Stel de identiteit aan de orde (‘Onderschrijft u het
identiteitsdocument?’)
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