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PCO Gelderse Vallei: 
Bouwen aan de school van de toekomst 

Strategisch beleidsplan   ||   Ontwikkeltrajecten   ||   Implementatiekracht 

“Bouw mee aan de school voor de toekomst”. Dat is het uitnodigende motto van het strategisch be-
leidsplan 2012-2016 van PCO Gelderse Vallei. Een organisatie die volop in beweging is en waar onder-
wijs anders organiseren een majeur thema is en leiderschaps- en managementontwikkeling in relatie 
tot innovatie veel aandacht krijgt. In gesprek met directeur-bestuurder Martin van den Brink over de 
impact van passend onderwijs, waarden gedreven onderwijs en kinderen leren leren. 

Ruim drie jaar geleden trad Martin van den Brink 
aan als directeur-bestuurder bij PCO Gelderse Vallei 
(14 scholen; 3500 leerlingen; 300 medewerkers). In 
2011-2012 vormde de ontwikkeling van het strate-
gisch beleidsplan het kompas voor een nieuwe en  
ambitieuze koers. Martin van den Brink: “We zijn 
een financieel gezonde organisatie. Financiën was 
niet het motief om deze ontwikkeling in te gaan. 
Wel was een heel belangrijk element de voorberei-
ding van de stelselwijziging Passend Onderwijs. Dat 
betekent dat je op de werkvloer mogelijk te maken 
krijgt met kinderen met een andere ondersteu-
ningsvraag. Hamvraag is: op welke manier kunnen 
we daaraan tegemoet komen en recht doen aan 
de individuele mogelijkheden van alle kinderen? 
Dan komt ook dat begrip ‘leren in de 21e eeuw’ om 
de hoek kijken. Onze samenleving is niet meer te 
vergelijken met die van de 20e eeuw. Deze samen-
leving vraagt dus ook om andere vaardigheden en 
kwaliteiten van ons personeel.” 

UITDAGEN TOT LEREN 
In ons gesprek staat Martin van den Brink uitgebreid 
stil bij de maatschappelijke context van ‘zijn’ organi-
satie en de missie, visie en doelen van PCO Gelderse 
Vallei.  Tegelijkertijd legt hij steeds de verbinding 
naar de specifieke contexten van de 14 scholen en 
dat maakt het interview ook aangenaam concreet. 
Helder zijn ook de opvattingen van de directeur-be-
stuurder over de huidige focus in het Nederlandse 
onderwijs op toetsen, meten en verantwoorden.  
Martin: “Ik ben niet van het ‘toetsregime’. Het is 
goed om met enige regelmaat vast te stellen wat 
kinderen aan ontwikkeling hebben doorgemaakt. 
Het is ook goed dat je daar een onafhankelijke 
toets voor gebruikt. Maar als je kijkt wat het leer-
lingvolgsysteem en de cito- toetsen met zich mee-

brengt aan tijdsinvestering en data, dan denk ik: 
we zijn hierin ver doorgeslagen. We zijn op zoek in 
onze organisatie naar hoe we ouders goed kunnen 
informeren over de vorderingen van hun kinderen, 
maar dat hoef je niet altijd te staven aan de hand 
van toetsen. We willen meer kijken naar leerlijnen. 
We willen vooral kinderen leren zichzelf te blijven 
ontwikkelen en hen nieuwsgierig maken naar wat er 
in de maatschappij om hen heen gebeurt.” 

INSPIRATIEBRON TEX GUNNING 
Als belangrijke inspiratiebron voor de nieuwe koers 
van PCO Gelderse Vallei noemt Martin van den Brink 
de naam van Tex Gunning, de huidige bestuurs-
voorzitter van TNT Expresse, en diens opvattingen 
over ‘waarden gedreven onderwijs’. De topman 
uit het Nederlandse bedrijfsleven nam een paar 
jaar geleden in een aantal lezingen en presentaties 
krachtig afstand van de toetscultuur en pleitte voor 
onderwijs dat veel meer uitgaat van de mogelijkhe-
den en interesses van het kind, hen leert keuzes te 
maken en de verantwoordelijkheid voor die keuzes 
te dragen. Martin: “Communicatie en samenwerken 
zijn hierbij ontzettend belangrijke elementen die we 
in ons onderwijs erg graag willen vormgeven. Het 
motto van onze organisatie is ‘PCO Gelderse Vallei 
ontdekt, ontmoet, ontwikkelt’. Daar zit elke dimen-
sie van verbinden en leren in. Je hebt elkaar nodig, 
je moet elkaar ontmoeten, dan word je uitgedaagd 
tot ontdekken en daardoor ga je je ontwikkelen. Als 
we dat expliciet maken, dan ontwikkelen kinderen 
een positievere houding om te leren. Zo krijg je voor 
elkaar dat kinderen niet moeten leren, maar juist 
willen leren.” 
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TUSSENBALANS 
Op ons verzoek maakt de directeur-bestuurder 
halverwege de beleidsperiode 2012-2016 de tus-
senbalans op van het ontwikkeltraject dat met 
ondersteuning van verschillende adviseurs van KPC 
Groep in volle gang is. “We zijn nu twee jaar op weg 
en merken dat de organisatie echt in beweging is 
gekomen. Onderwijs anders organiseren is hierbij 
een geweldig belangrijk thema. Dat heeft allemaal 
effecten op het personeelsbeleid, de scholingstra-
jecten, de keuzes bij het inrichten van ruimtes en 
gebouwen en de verbinding met voorschool en 
naschool.” (PCO De Gelderse Vallei heeft een eigen 
kinderopvang- en peuterorganisatie die verbonden 
is aan de onderwijsstichting, red.).

In de optiek van Martin zijn andere onderwijs-
kundige concepten onontbeerlijk om meer aan te 
sluiten bij de persoonlijke talenten van mensen. “In 
het onderwijs is te lang uitgegaan van ‘gemiddelde 
kinderen’. Bij de helft van onze scholen is de transi-
tie zichtbaar aan het worden in het primair proces 
en wordt meer en meer de groepering van kinderen 
afgestemd op de ontwikkeling van kinderen. Een van 
onze scholen gaat de kanteling maken van het jaar-
klassensysteem naar het werken in grotere units. 
Het TOM-concept van werken in grotere units zorgt 
ervoor dat je makkelijker kwaliteiten van mensen 
kunt delen en kunt spreiden over grotere groepen 
kinderen. Dat geeft inspiratie, bij de medewerkers 
meer voldoening en kinderen ervaren dat medewer-
kers in hun kracht staan en die dingen doen waar 
ze echt goed in zijn en gemotiveerd voor zijn. Dat 
is enorm belangrijk voor je intrinsieke houding en 
authenticiteit als leerkracht. Die etaleer je immers 
het beste op het moment dat je weet: ik heb iets te 
vertellen.” 

IMPLEMENTATIEKRACHT 
Uit het gesprek met Martin komt een beeld naar 
voren van een strategisch beleidsplan dat krachtig 
richting geeft aan de schoolontwikkelingstrajec-
ten en een vitale organisatiecultuur die zorgt voor 
implementatiekracht. Zo is een belangrijk onderdeel 
van de ambities van PCO Gelderse Vallei de omvor-
ming van de scholen tot integrale kindcentra. Een 
ambitie die niet in woorden blijft hangen. Momen-
teel telt PCO De Gelderse Vallei één (fysiek) IKC 
maar het aantal neemt in een stevig tempo toe. In 
augustus komt de teller op 3. De prognose is dat in 
2016 op zeker 6 locaties fysiek geïntegreerde inte-
grale kindcentra operationeel zijn. Martin spreekt 
van een grote doorbraak. “Door de verbinding met 
voorschoolse voorzieningen waarvan we ook zelf 
inhoudelijk eigenaar zijn, kan de aansluiting naar het 
leren in het basisonderwijs nog beter plaatsvinden. 

Want dan heb je echt een doorgaande lijn gecre-
eerd. Ook de uitwisseling van de expertise van leer-
krachten en pedagogisch medewerkers kun je dan 
bijvoorbeeld beter realiseren rond kinderen met 
achterstanden. We willen ouders in ieder geval de 
mogelijkheid bieden hun kinderen in de voorschool-
se periode al een stukje ontwikkeling aan te bieden. 
Als kinderen er aan toe zijn al vóór hun vierde jaar al 
stapjes te zetten in hun ontwikkeling,  waarom zou-
den we ze afremmen? De flexibiliteit in leren is niet 
gekoppeld aan leeftijd maar aan ontwikkeling.”  

LEERKRINGEN 
PCO Gelderse Vallei zet in het transformatieproces 
stevig in op professionalisering en het creëren van 
leerkringen. KPC Groep speelt ook hierin een on-
dersteunende en adviserende rol. Het hogere doel 
hierbij is zoals Martin van den Brink het omschrijft 
“een betere match tussen de persoonlijke kwali-
teiten van mensen en het aanwenden hiervan ten 
goede van de organisatie.” “In onze afgelopen twee-
daagse met directeuren is veel gesproken over het 
samen leren in leerkringen als vliegwiel van profes-
sionalisering. Die leerkringen gaan een belangrijke 
rol vervullen om die leerkrachten in hun kracht te 
zetten en gebruik te maken van de talenten. Ik sprak 
bijvoorbeeld laatst met een medewerker die dys-
lexiespecialist is en een stevige post-HBO opleiding 
heeft gevolgd. Ook telt onze organisatie mensen die 
bijvoorbeeld masters hebben gevolgd op het gebied 
van leren en innoveren. Benutten we die kennis 
nou voldoende? Ik denk dat hierin nog de nodige 
winst te behalen is en dat we met de kennis die in 
huis is tegemoet kunnen komen aan de professio-
naliserings-vraagstukken die in de praktijk omhoog 
komen vanuit de scholen en voor grote groepen van 
ons personeel mogelijk relevant zijn. Als je dat op je 
radar hebt, kun je hier op stichtingsniveau centrale 
in-company scholingstrajecten voor organiseren.”

CONGRUENTIE 
Wat is cruciaal bij de veranderingen in PCO Gel-
derse Vallei? In de vernieuwingsstappen die zijn en 
worden gezet is veel oog nodig voor het ‘waarom’ 
van de veranderingen, vertelt Martin van den Brink 
tot slot. “Als het alleen iets van de schoolleiding is, 
is het gedoemd te mislukken. Je hebt een coalitie 
nodig in je organisatie om mensen mee te nemen 
in het ontwikkeltraject. Leidende coalities om het 
schoolontwikkeltraject te ondersteunen, te bege-
leiden maar ook om te communiceren. Zo bouw je 
verbindingen en ervaren mensen de relatie tussen 
schoolontwikkeling, het strategisch beleidsplan en 
onze missie en visie. Die congruentie en consistentie 
is cruciaal bij innoveren.” 



KPC Groep ondersteunt PCO Gelderse Vallei en 
verschillende van haar scholen bij het realiseren 
van de strategische agenda 2012-2016. Betrokken 
adviseurs is: Simone Hoogenboom.
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Simone
Hoogenboom

06-12858802

S.Hoogenboom@kpcgroep.nl

MEER INFORMATIE?

www.kpcgroep.nl

http://www.kpcgroep.nl/simonehoogenboom
mailto:s.hoogenboom%40kpcgroep.nl?subject=
http://www.kpcgroep.nl

