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PROLOOG

‘ Niemand in het onderwijs kan
het alleen. Geen medewerker,
geen team, geen school.’

Met deze strategische visie zetten we koers voor de komende
vier jaar. Mensen uit de schoot van Stichting Sint Josephscholen
hebben daarover meegedacht: leerkrachten, directeuren, bestuur,
leerlingen, ouders en anderen. Meegedacht over waar het naar
toe kan. We geloven ten diepste in ons onderwijs, de kracht
daarvan. Dat is ook dat het morgen nog beter kan dan vandaag.
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M

aar we krijgen dat niet alleen

Niemand in het onderwijs kan het alleen.

voor elkaar, die overtuiging

Geen medewerker, geen team, geen

daalt steeds meer in. Als

school. Zelfs de Josephscholen, zo

onderwijsorganisatie zijn we afhanke-

divers en zo sterk als dertien scholen

lijk van de samenleving waarvoor we

kunnen zijn (zie de beelden in deze

werken. Daar hebben we naar gehan-

strategische visie), kunnen het niet

deld bij het bepalen van onze koers.

alleen. Dat is een belangrijke bood-

Tal van vertegenwoordigers uit de

schap bij de start van een nieuwe

Nijmeegse samenleving hebben

beleidsperiode. Dit plan telt meer dan

tijdens een reeks bouwsteensessies

honderd auteurs. Zonder hun inbreng

hun vragen en meningen gedeeld over

tijdens bouwsteensessies hadden de

wat de komende jaren goed is voor de

tekeningen niet gemaakt kunnen

Josephscholen. Professionals van KION,

worden. Zonder de tekeningen waren

Bindkracht 10, Stromenland, gemeente

deze woorden niet geschreven. Wat

Nijmegen, sociaal wijkteam, Sterker

we nu gaan doen, behoort velen toe.

Sociaalwerk, VO, Pabo, HAN, Reflexief,

Dat maakt trots.

Radboud Universiteit, collega-bestuurders Primair Onderwijs en andere
organisaties.

|
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‘Vaak gaat het bij ons over de Joseph Scholen,
over de binnenkant. Maar wat gebeurt er
met de maatschappij? Hoe is de verbinding
met de wijk? Die vragen kwamen naar boven.’

Mozaïek gemaakt door de buurt

DE WIEKEN
FLORAWEG 69
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DE KLEINE WERELD
NEWTONSTRAAT 50
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KLEIN HEYENDAAL
PROFESSOR HUIJBERSSTRAAT 1-3

‘Spelende kinderen’ door Albert Meertens (1956)

‘We hebben op verschillende manieren
naar de visie gekeken. Het is de
kunst om te komen tot een verhaal.’
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DE BOOG
Het spannendste teken in de muziek moet wel de boog zijn.
Op het muziekblad verbindt dit teken de afzonderlijke noten
– als dak erboven of als vangnet eronder. Dit teken maakt
samenhang, waardoor een compositie zoveel groter wordt
dan wat afzonderlijke noten voor elkaar krijgen. Dat moet
zijn omdat bijna iedereen de ervaring kent, dat je samen
zoveel meer bent, het gevoel dat je er niet alleen voor staat.

Stichting Sint Josephscholen spiegelt

De boog zegt ons hoe we deze punten

zich in deze strategische visie aan de

de komende jaren verder gaan ver-

boog. Daarmee trekken we tegelijk

sterken.

grenzen, want in een muziekstuk bakent

Daarbij is de essentie deze: we komen

de boog ook af. Wat wel en wat niet,

verder als we in verbinding staan.

dat maken we duidelijk in deze visie.

Allereerst in ons onderwijs, dat groeit

We stellen hierbij vast welke drie

door interactie en afstemming. Inter

punten wezenlijk zijn voor ons, zeker

actie tussen leerkrachten, kinderen en

in de komende vier jaar:

ouders. Tussen leerkrachten en niet-

- gewoon goed onderwijs;

onderwijzend personeel. Maar ook –

- vakmanschap;

meer nog dan tot nu toe – tussen onze

- de menselijke maat.

scholen onderling.

|
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‘Het was een heel grote groep bij ons. Zo’n
dertig mensen. We merkten dat elke school eigen
speerpunten heeft. Daar moet ruimte voor zijn.’

En met onze onderwijspartners, uit
het voortgezet onderwijs, kinder
opvang, speciaal onderwijs plus andere
organisaties voor primair onderwijs.
Bij dit alles houdt deze strategische
visie zich bij de globale lijnen, want
vanuit onze verbinding bieden we ook
een zekere vrijheid. Onze organisatie
bestaat uit een mooi palet aan scholen,
een rijke schakering aan professionals
met eigen ideeën en overtuigingen
– onder hetzelfde dak. Vanuit deze
eigenheid is het aan iedereen van de
Josephscholen om deze visie meer
kleur te geven. Dankzij meer verbinding
– want dat wordt de maat van ons
onderwijs voor de komende vier jaar.
De maat van de Josephscholen.
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DE DRIEMASTER
CORTENAERPAD 32

Peach, de schoolkat

|
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DE AKKER
AKKERLAAN 40

‘Ik vond het een zinvolle sessie.
Dat je in interactie met elkaar bent op
wat de nieuwe visie moet worden’

10
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DE SAMENLEVING
Niet in de laatste plaats willen de Josephscholen sterker met de
samenleving in verbinding zijn. Die band is er natuurlijk altijd al,
op een organische manier. Met onze kinderen die elke dag binnen
onze schoolmuren leren en groeien, die hardop nadenken of
zwijgend naar hun schoenen staren.
Het is diezelfde samenleving waarop we

onderwijsinspecteurs. Het is alles

onze kinderen voorbereiden. We helpen

bij elkaar niet gering. Soms lijkt het

hen om de bagage te verwerven die ze

onderwijs het panacee voor vraag

nodig hebben voor een leven in een

stukken in de samenleving. Soms

technologisch hoogwaardige en sociaal

lijkt het alsof iedereen verstand heeft

complexe samenleving. Het is onze taak

van onderwijs.

om een basis te leggen waarmee zij
succesvol het vervolgonderwijs en de

Waarom willen we dan toch sterker

samenleving tegemoet kunnen treden.

met diezelfde samenleving in verbinding staan? Laten we openhartig zijn:

En wat te denken van ouders – ook zij

we kijken soms teveel naar onze eigen

komen dagelijks bij ons over de vloer,

schoenen. Wij helpen onszelf als we

waar ze dat nodig vinden laten ze hun

boven vandaag durven uit te stijgen

mening horen. Of ambtenaren, politici,

en vanuit een helikopterblik de toe-

beleidsmakers, zorgverleners en

komst bezien.

|
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‘De scholen zijn niet echt verbonden met elkaar,
realiseerden we ons. Het zijn teveel losse eilandjes.
We weten te weinig van elkaar.’

Die blik wordt scherper als we dat doen

Angst om de regie op ons eigen werk

vanuit het perspectief van die samen

te verliezen is begrijpelijk, maar niet

leving. Want de wereld is flink in be-

nodig. Zeker als we zelf regie pakken

weging, met een scala aan gelijktijdige

in de verbinding met de samenleving

ontwikkelingen; soms waardevol, soms

in plaats van dat de buitenwereld onze

moeilijk op waarde te schatten. Laten

agenda en ons onderwijsprogramma

we daarom meer naar buiten durven

regisseert.

te kijken, naar ideeën en visies van

Dat verlangt een duidelijke positione-

‘anderen’. Laten we meer nieuwsgierig

ring. Wij zullen helder moeten zijn in

zijn. Want wij hebben zelf ook nog

wat wij – de Josephscholen zijn van het

genoeg te leren.

onderwijs – in onze maatschappelijke
rol kunnen betekenen en wat we nodig

We staan nog maar aan het allereerste

hebben om die rol waar te maken.

begin van deze ontwikkeling. Meer

Geven en nemen. Het vergt een luis-

ramen zullen opengaan als we ver-

terend oor en een open houding, maar

trouwen dat onze externe partners

ook zelfbewustzijn en een sterke wil.

ons kunnen helpen met alle soorten
vragen en dan allereerst de vragen
die ons onderwijs raken. We zijn er
van overtuigd dat deze weg – als
we dit goed aanpakken – ons verder
brengt en organisatorische verlichting
brengt.
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|

Stichting Sint Josephscholen Strategische visie 2020-2024

JENAPLAN
BASISSCHOOL
SINT-NICOLAAS
ANTOINETTE VAN PINXTERENLAAN 4

|
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BREDE SCHOOL
BRAKKENSTEIN
HEIJENDAALSEWEG 235
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GEWOON GOED
ONDERWIJS
Laten we focus leggen op de kern van de zaak. Gewoon goed
onderwijs. Als we de begrenzende kracht van de boog ergens
nodig hebben, dan is het hier, in onze kerntaak. Dat zit ’m al
in het eerste woord: gewoon. We bedoelen daarmee: zonder
frutsels en fratsen. We zijn gegrond in een rijke onderwijs
traditie. We weten hoe je dat doet: kinderen in hun ontwikkeling
verder brengen.

Gewoon goed onderwijs gaat bij de

Naast de kernvakken staat, gelijk

kernvakken in elk geval over: leren

waardig, een brede vorming. De eerste

lezen, leren schrijven en leren rekenen.

verkenning van wie een kind kan en wil

Met niet alleen het accent op de vak-

zijn – een kompas voor later, ‘als je

inhoud maar juist ook op het ontwikke-

groot bent’. Elk van de Josephscholen

len van het leren. Het is bagage die je

legt hierbij andere accenten. Denk

het kind voor een heel leven meegeeft.

aan kunst of creativiteit, maar ook

Vaardigheden en inzichten die weer-

het samen leven. Daar bloeien onze

baar maken en – letterlijk bijna – helpen

onderlinge verschillen. Dat stimuleren

om beter te zien: begrijpend lezen,

we ook – ouders mogen wat te kiezen

cijfers doorgronden. Wij leggen de

hebben. De overeenkomst bij de Sint

basis, na ons doet niemand het meer.

Josephscholen is deze: ons onderwijs

|
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staat op beide benen, het leren in de

als in de brede vorming. We hopen

op zijn, want gewoon goed onderwijs

kernvakken en de brede vorming.

dat onze kinderen later die beweging

is allesbehalve ‘gewoontjes’, en al

Dan is het des te belangrijker dat

blijven herhalen, dat ze verder proberen

helemaal niet ‘middelmatig’. Op dit

we die andere keuze ook maken: wat

te komen, omdat ze geloven in zichzelf.

middelpunt verwijzen we graag naar

we niet doen. Steeds vaker hebben

onze Bijbelse naamgever, bij wijze van

we het daarover. Het heeft ons verder

Laten we nog twee voorbeelden geven

inspirerend voorbeeld. Sint Joseph

gebracht in ons denken over ons eigen

van keuzes. Ja, we zijn een voorstander

wordt tot de dag van vandaag geroemd

onderwijs; nu is het zaak het expliciet

van passend onderwijs. Kinderen, op

om zijn gewoonheid.

te maken.

achterstand gezet door welke omstandigheid dan ook, gedijen het beste

Nieuwe ideeën en leuke plannen zijn

in een schoolomgeving als de onze.

prachtig, maar mogen niet ten koste

Maar het moet wel mogelijk zijn,

gaan van de kernvakken en de brede

onderwijskundig en organisatorisch.

basis. Het eerste reserveren we voor

16

als er tijd over is. Dat doen we omdat

En wat te denken van onderwijs op

de Josephscholen ambitieus zijn.

maat? Prachtige gedachte, maar doe

Gewoon goed onderwijs vergt nu

het maar eens: 27, 28 kinderen precies

eenmaal tijd en dat zijn alle contact

op hun eigen maat bedienen. De be-

uren met leerlingen die er voor staan.

grenzende kracht van de boog is

We vragen veel van kinderen, en

hier ook het realisme van de Joseph

daarmee indirect ook van onszelf.

scholen. We geven onderwijs op maat

Kinderen leren beter als ze worden

als kinderen dat nodig hebben, maar

uitgedaagd om verder te komen,

niet per definitie. Ons onderwijs moet

alle wetenschappelijke onderzoeken

van zo’n grote kwaliteit zijn dat het

onderstrepen dat. Het is een van de

genoeg is voor de zeer ruime meerder-

mooiste bewegingen die een mens

heid van de kinderen.

maken kan: verder reiken dan gisteren.

Zie daar de contouren van wat wij

Daar gaat het dus ook om in onze

– steeds meer – tot de kern van de zaak

klaslokalen, zowel in de kernvakken

gaan beschouwen. We mogen er trots

|
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DE HAZESPRONG
BISONSTRAAT 3 & DINGOSTRAAT 71

‘De tekeningen hielpen bij het nadenken
over de visie. Je kon makkelijker van
perspectief wisselen.’

|
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‘In verbinding zijn kwam best vaak
aan bod. Zo is het gek dat elke school
een eigen oudercommunicatie bedenkt.’

BREDE SCHOOL
HET KLEURRIJK
THIJMSTRAAT 40C

18
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HET VAKMANSCHAP
Onze naamgevers uit de negentiende eeuw moeten zich ook
gespiegeld hebben aan het vakmanschap van Sint Joseph.
Hij was een timmerman die vorm gaf aan hout, zoals zij – onze
naamgevers en voorgangers meer dan een eeuw geleden –
al kinderen vormden.
En dat is onderwijs voor ons nog steeds:

nele ruimte te nemen. Zij mogen meer

een vak. Misschien wel meer dan ooit.

nog de baas zijn over hun vak en

Met opvattingen over het afnemende

besluiten nemen in wat zij denken dat

belang van de leerkracht in de wereld

goed is voor een kind. Als daarvoor

van het internet, daar hoef je bij ons

afgeweken moet worden van onderwijs-

niet mee aan te komen. De leerkracht

methoden, dan doen wij dat.

is een van de sleutelberoepen in onze
samenleving, zo zien wij het.

De begrenzende kracht van de boog

Die focus op vakmanschap maakt ons

uit zich via ons vakmanschap in een

misschien ook wat onderscheidend.

rolbewustzijn dat we verder willen uit-

De komende jaren gaan we hier nog

bouwen. Leraren zijn leraren, directeuren

verder in. We gaan de trots op dat

zijn directeuren, conciërges zijn con-

vakmanschap versterken. Dat doen we

ciërges, ouders zijn ouders. En zo verder.

heel concreet door onze leerkrachten

Wie zich bewust is van de eigen rol kan

te stimuleren nog meer hun professio-

betere keuzes maken en afbakenen.

|
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Natuurlijk kun je dan nog steeds af-

Laten we meer van elkaar leren in dat

wijken van jouw rol, soms, maar dan

uitdagende en prachtige vak: onder-

wel als een weloverwogen keuze.

wijs. Laten we nog ambitieuzer zijn in
ons vakmanschap. Ook door meer op

Rolbewustzijn legt een stevig funda-

te pikken van wat zich buiten onze

ment onder het besef van verantwoor-

schoolmuren afspeelt, zoals alle tech-

delijkheid. We willen dat medewerkers

nologische vernieuwingen die ons

bij de Josephscholen verantwoordelijk-

onderwijs verder kunnen brengen. Maar

heid nemen. Voor hun individuele

wel – het kan niet genoeg benadrukt

prestaties, maar ook de prestaties –

worden – vanuit eigen kracht. Anderen,

via de kracht van de verbinding – van

van buiten het onderwijs, mogen ons

hun team. Je doet het nooit alleen bij

best vertellen wat ze ervan vinden.

ons. Vaak sta je weliswaar alleen voor

Dat kan soms bijzonder verfrissend

de klas, maar je bent samen met je

zijn, maar uiteindelijk gaan we daar

collega’s verantwoordelijk voor het

zelf over: over wat goed is voor ons

onderwijs dat de Josephscholen voor

vak. Het is ons vakmanschap, niet van

ogen staat.

ouders, beleidsmakers of anderen.

Naar verder reiken – zoals we van de

Zoals gezegd: wij nemen de regie.

kinderen op onze scholen elke dag
vragen – zal onze leerkrachten en
anderen zelf nog beter afgaan vanuit
deze verbinding. We worden beter als
we elkaar uitdagen om boven onszelf
uit te stijgen. Als een team binnen een
school, maar ook tussen de scholen
onderling, doordat ze meer met elkaar
delen, bijvoorbeeld een succesvolle
aanpak.

20
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‘Soms zag je tweespalt tussen
enerzijds samenwerking en
anderzijds eigen speerpunten.
De ene school wilde de rol van ict
uitbreiden; de andere school vond
juist dat er niet teveel ict mag zijn.’

Groene creativiteit bij onze school in Nijmegen-Oost

JENAPLANSCHOOL
DE STERREDANS
UBBERGSEVELDWEG 97

|
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MONTESSORI KINDCENTRUM
NIJMEGEN-OOST
HEYENDAALSEWEG 6

‘Je kunt je niet alleen op het onderwijs
en de inhoud daarvan richten. Ouders
komen de klas in en brengen de
samenleving mee, ze hebben allerlei
ideeën over dat onderwijs.’

22
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DE MENSELIJKE MAAT
Wie in verbinding wil zijn, kan niet zonder de menselijke maat.
Want dat bedoelen we in essentie: we willen in verbinding met
mensen zijn. Verbinding als mensenwerk over en weer. Dan wordt
dialoog mogelijk, een echt contact. Het stelt grenzen aan onze
schaal, die we hebben gedefinieerd als de menselijke maat. Voor
het aantal kinderen per school hebben we een cijfer aan die maat
verbonden van – om en nabij – vijfhonderd kinderen. Voor de
directeur bij de poort is iedereen dan nog een bekend gezicht;
ouders die met hun kind mee naar binnen lopen ook.
Met een bovengrens van zo’n vijf

oppervlakte als een noodzakelijk

honderd kinderen kan een team van

kwaad. Dat is niet wie wij zijn. Wil je

medewerkers ook nog echt een team

bij de Josephscholen weten of iemand

zijn. Een organisatorische eenheid,

goed functioneert, dan kun je dat

waar collega’s op elkaar betrokken

vragen. Dan ga je het gesprek aan.

zijn en elkaar aanvullen, waar moeilijk

Helemaal niet moeilijk. Daar heb je geen

heden gezamenlijk uit de weg geholpen

systeem voor nodig. Onze werkcultuur

worden.

is gegrond in vertrouwen. We vertrou-

Als je de menselijke maat opgeeft,

wen elkaar dat we goed zijn in ons vak,

komen formele procedures aan de

dat de ander de beste bedoelingen

|
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‘Sommige scholen houden heel erg vast aan hun
eigenheid. Maar hoe ver ga je daarin?’

heeft. Controle is de uitzondering als

omdat we minder werk dubbel doen,

echt gesprek met elkaar voeren als

er indicaties zijn dat het nodig is, niet

omdat we meer leren van elkaars

ze samen aan tafel zitten. Om die

bij voorbaat, in geen geval.

successen en deze kopiëren waar

gemeenschap te waarborgen, kan het

Waar het wordt gevraagd, gaan we

dat kan. Zodat wij binnen de Joseph

aantal scholen maar tot op zekere

– meer nog dan vroeger – liefdevol

scholen meer tijd overhouden om met

hoogte uitbreiden. Zo blijven we wie

duidelijk zijn. Dat is het tegenoverge-

elkaar in gesprek te zijn, het gesprek

we zijn en houden onze menselijke

stelde van liefdevolle vermijding: er

waarbij je elkaar in de ogen kijkt.

maat vast voor de toekomst.

omheen draaien, woorden inslikken,

Deze maat houdt ons onderwijs gewoon

een collega sparen. De bekende zachte

De menselijke maat is ook nodig om

en ons vakmanschap hoog. Omdat we

heelmeester. Vanuit de relatie, de

het onderwijs dat ons voor ogen staat

vanuit onze kracht werken, als mensen

menselijke maat, zeggen we waarop

te beschermen. Alle besluiten die we

met en voor elkaar, kinderen allereerst.

het staat. Deze liefdevolle duidelijkheid

nemen, moeten goed zijn voor het

Als muzieknoten binnen onze eigen

zal onze professionele cultuur verder

onderwijs. Of – als de meest minimale

verbindingsboog.

versterken.

eis – ons onderwijs niet tegenwerken.
Dat is mogelijk omdat er niet veel

We gaan wel meer werken met syste-

hiërarchie is. Bestuurders en directeuren

men, ICT-systemen om precies te zijn.

weten of een besluit aan deze standaard

Juist omdat we meer met elkaar in

voldoet, als het hart van de zaak geen

verbinding willen zijn. Werkmateriaal

geweld wordt aangedaan. Ze staan

en voorbeelden kun je veel makkelijker

immers met hun benen op de werk-

met elkaar delen, over de muren van

vloer, letterlijk zeer regelmatig.

een enkele school, via digitale routes.

24

Daarin hebben we, laten we er niet

De menselijke maat limiteert het aantal

omheen draaien, een achterstand

scholen. De stichting telt nu veertien

opgebouwd in vergelijking met de

scholen. Dan kun je een gemeenschap

mogelijkheden van dit moment. Reken

zijn, waar het gevoel van ‘samen’ een

er op dat we een inhaalslag gaan

dragende kracht is, waar directeuren

maken. ICT gaat ons tijd besparen

niet alleen vergaderen, maar ook een

|
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BASISSCHOOL
PETRUS CANISIUS
ST. STEVENSKERKHOF 37-38

Petrus Canisius ligt midden
in het centrum van Nijmegen
achter de Stevenskerk

|
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Artist impressions nieuwbouw BS Het Octaaf

BS HET OCTAAF
FANFARESTRAAT 51-53

‘Er zijn veel mensen geraadpleegd. Om zo breed
informatie op te halen, dat werd duidelijk verwoord
door de tekeningen. Dat resulteerde in drie pijlers.’

26
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De eerste school van de Joseph
scholen in Nijmegen-Noord (start
bouw januari 2020)

DE BOOMGAARD
ITALIËSTRAAT, NIJMEGEN-NOORD

|
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EPILOOG

D

eze strategische visie wordt

Van deze woorden naar echt doen –

geen papieren tijger. Wacht

dat gaat niet van de ene op de andere

op het vervolg op de werkvloer

dag. Tegelijk heeft alleen al het formu

van onze scholen. We gaan deze visie

leren van deze visie ongetwijfeld een

concreet vertalen: een vierjarenplan

effect in onze organisatie en cultuur.

en vervolgens steeds een jaarplan voor

Dat hopen we ook. Niettemin nemen

elke school afzonderlijk en – boven-

we de tijd om het proces naar daden

schools – voor onze hele stichting.

goed op te zetten. Een compleet

Naar plannen die de Josephscholen

schooljaar maar liefst.

verder brengen in de dagelijkse praktijk.
In verbinding, meer dan ooit, gaan we

Daarom is deze visie gemaakt in de

verder investeren in gewoon goed

eerste helft van 2019. Zodat we het

onderwijs, vanuit ons vakmanschap

de aandacht kunnen geven die het

en vanuit onze menselijke maat.

verdient. Zodat we het kunnen vertalen
naar uitvoeringsplannen waar we voor
en achter staan, die deze tijger tanden
geven. Op weg naar onze meest nabije
toekomst: de schooljaren 2020–2021
tot en met 2024–2025.
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‘Bij de laatste tekening, op het
eind van de dag, ontstond er een
soort verwondering. We herkenden
ons in het plaatje: dit zijn wij.’
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