BELEIDSPLAN ROV
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1 Inleiding
Dit beleidsplan is opgesteld voor de periode van 2016 – 2020. Aan dit eindresultaat is een lang traject
vooraf gegaan. In het voorjaar van 2012 heeft Gijsbert Vonk (beleidsmedewerker bij de VGS, Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs) een visie geformuleerd. Daarin is heel beknopt vastgelegd
waartoe de ROV is opgericht en wat zij voor de reformatorische ouders en scholen kan betekenen.
Vanwege het feit dat we vier jaar verder zijn en er veel gebeurd is, is het noodzakelijk met een nieuw
beleidsplan te komen.
Een aantal leden van het bestuur heeft rond de tafel gezeten om met elkaar te brainstormen en vast
te leggen wat in het beleidsplan moet worden openomen. Dit heeft geresulteerd in het beleidsplan
zoals het nu is geworden.!
Wat is het nut van een beleidsplan? Het beleidsplan zet stippen op de horizon: Wat willen we over
vier jaar bereikt hebben? Waar gaan we ons in de komende jaren mee bezighouden om welke doelen
te bereiken? Op die vragen geeft dit plan antwoord. Het kanaliseert daarmee de energie, creativiteit
en ideeën die onze organisatie rijk is.
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2 Historie
Om het bestaansrecht van de ROV scherp te krijgen, is het goed om terug te gaan naar de notitie die
als basis is gebruikt voor de oprichting van de ROV. Deze notitie is in 2009 opgesteld door de VGS en
aan de hand van deze notitie is de VGS het gesprek aangegaan met aanpalende organisaties om te
komen tot een oudervereniging. Hier worden enkele citaten weergegeven om de motieven die in 2009
speelden om tot de ROV te komen die in 2009 speelden, bloot te leggen.

“Vanuit de overheid wordt al enige jaren gestimuleerd om ook de ouders als zelfstandige stem te laten
meespreken in het onderwijsdebat. In november 2005 hebben besturen-, personeels- en
ouderorganisaties een intentieverklaring ‘versterking school-ouderbetrokkenheid’ ondertekend. Deze
is ook door de VGS ondertekend. Daarin wordt als belangrijk onderdeel van de ouderbetrokkenheid het
opzetten en onderhouden van een ouderorganisatie genoemd. Hieruit blijkt dat het de wens van de
overheid is de stem van de ouders te versterken en te formaliseren. Tevens is het de wens de overheid
dat er een aanspreekpunt komt waar ouders met hun vragen terecht kunnen.”
“Verschillende richtingen hebben reeds hun eigen ouderorganisatie. De overheid spreekt die
ouderorganisaties aan als vertegenwoordigers van de ouders van die richting. Tot op heden gaat de
overheid er van uit dat de reformatorische ouders bij één van deze ouderorganisaties
vertegenwoordigd zijn. Wat betreft identiteit sluiten de bestaande ouderorganisaties echter niet aan
bij de achterban van de reformatorische scholen. Het is daarom van belang dat er een eigen
identiteitsgebonden ouderorganisatie komt.”
“Tenslotte, is het hebben van een ouderorganisatie van belang wanneer de overheid vraagt om het
standpunt van de reformatorische ouders in een bepaalde kwesties. In bepaalde bestuurlijk
overlegstructuren zijn de ouderorganisaties voor de overheid een belangrijke gesprekspartner. Voor de
reformatorische ouders is het belangrijk dat er een eenduidig antwoord en een eenduidige visie wordt
uitgedragen.”
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3 Missie en visie
Onze missie is: “Onderwijs met steun van de ouders”
Het één staat niet los van het ander. Waar een goede samenwerking tussen school en ouders wordt
bewerkstelligt, zorgt dit ervoor dat kinderen zich maximaal kunnen ontplooien. Het is wetenschappelijk bewezen dat kinderen zich beter ontwikkelen wanneer ouders maximaal betrokken zijn bij het
onderwijs.
Vanuit de doelstelling onderscheidt de ROV een drietal onderdelen in de visie die de missie
ondersteunen.
a. Mening achterban vertolken.
De ROV ziet het als haar missie om bij de overheid, in de politiek en andere organisaties de
ouders uit haar achterban te vertegenwoordigen. De mening van ouders wat het onderwijs
aan hun kinderen betreft is heel belangrijk geworden voor de besluitvorming en wetswijzigingen of -voorstellen.
b. Ouderbetrokkenheid bevorderen
Ouderbetrokkenheid is een actueel punt. Vanuit het ministerie van Onderwijs wordt dit punt
al een aantal jaren enorm gestimuleerd. Het blijkt uit onderzoek dat wanneer er op een goede
wijze invulling wordt gegeven aan werkbare vormen van ouderbetrokkenheid dit op een
school een enorm positief effect heeft op de (leer-) prestaties van een kind.
c. Ledengroei
De ROV wil graag groeien wat betreft het ledenaantal. Meer leden geeft meer ‘recht van spreken’ en geeft meer inkomsten om de doelstelling te verwezenlijken.
De contributie van de leden is de meest belangrijke en vaste bron van inkomsten voor de ROV.
Het streven is dat dit in de toekomst ruimte gaat geven om een beperkte dienstverlening (voor
de leden) met een duidelijke focus op te zetten
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4 Doelstellingen
De vereniging stelt zich ten doel:
1. het behartigen van de belangen en het ondersteunen en adviseren van haar leden;
2. het bevorderen van de harmonie tussen de onderwijsinstellingen en ouders;
3. het bevorderen van de bewustwording van haar leden ten aanzien van christelijk onderwijs
op reformatorische grondslag.
De doelstelling van de ROV wordt hieronder concreet vormgegeven.

4.1 BELANGENBEHARTIGING
Het vertegenwoordigen van ouders met kinderen in het christelijk/reformatorisch onderwijs bij de
overheid is één van de hoofddoelen van de ROV. De ROV vindt het belangrijk dat de politiek niet alleen
de stem van de meerderheid in het onderwijs volgt, maar dat ook het geluid van onze reformatorische
denominatie wordt gehoord! Daarom stelt de ROV zicht tot doel om regelmatig gesprekken te
organiseren met o.a. Tweede Kamerleden, het ministerie van OCW en Ouders & Onderwijs (platform
dat alle ouderinitiatieven bundelt en officiële gesprekspartner voor de overheid is).
De laatste vijf jaren is de overheid steeds meer waarde gaan hechten aan de rechtstreekse stem van
ouders op beleid. Hierbij kan gedacht worden aan wetgevingstrajecten, consultaties bij planvorming,
meedenken in beleid, als ook gevraagd en ongevraagd de stem van ouders vertolken. Ook wil de
overheid ouders en ouderorganisaties graag gebruiken om bijvoorbeeld de schoolresultaten van
kinderen op te krikken/te verhogen (wellicht wat minder ‘spreektaal’?). Het blijkt dat ouders enorm
belangrijk zijn bij het welbevinden van kinderen en daarom wil de overheid naast de scholen (en de
schoolbesturen) ook de ouders bereiken. Het ziet ernaar uit dat de trend om rechtstreeks met ouders
te spreken nog wel even zal doorzetten. Eerlijkheidshalve moet worden opgemerkt dat de overheid
anderzijds geen geld meer over heeft voor het organiseren van deze betrokkenheid. In dat
spanningsveld is de ROV enerzijds een organisatie met een goede relatie met de achterban en heeft
de ROV relatief veel leden. Anderzijds staat de ROV volledig op eigen benen en is ze gewend om geen
subsidie te ontvangen. De ROV wil op goede wijze gebruik te maken van deze positie.
De ROV heeft een aantal speerpunten:








Contacten behouden met SGP – Tweede kamer fractie
Op thema contacten zoeken met andere politieke partijen
Contacten onderhouden op het ministerie van OCW
In gesprek blijven met andere ouderorganisaties
Investeren in contacten binnen de overkoepelende organisatie Ouders & Onderwijs (Directeur/ medewerkers)
Investeren in relatie met samenwerkingsverband Berséba (voor het Basisonderwijs) en RefSVO
(voor het Voortgezet Onderwijs)
Investeren in relatie met Basisscholen en Voortgezet Onderwijs scholen.
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De belangenbehartigende taken worden afgestemd met de andere organisaties voor het
Reformatorisch Onderwijs. Dit omdat een deel van de thema’s op hetzelfde terrein liggen.

4.2 DIENSTVERLENING
De ROV heeft naast een belangenbehartigende ook een dienstverlenende taak. Dit betekent dat
ouders met kinderen op de christelijk/reformatorische scholen met alle vragen die ze hebben bij de
ROV terecht kunnen. De vragen variëren van heel praktisch tot het objectief meeluisteren en
meedenken in een situatie waarin een ouder zit. De ROV werkt vanuit het harmoniemodel. Dit wil
zeggen dat we ervanuit gaan dat wanneer er conflictueuze situaties zijn dit toch in harmonie opgelost
kan worden. De ROV verwijst zo nodig door naar deskundige organisaties in de achterban. Daarbij valt
te denken aan: VGS, RMU, Driestar Educatief, het Kerstencentrum en Helpende Handen.
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5 Waar staat de ROV nu en wil de ROV op korte termijn concreet naartoe
5.1 WAAR STAAT DE ROV NU.


Inmiddels is de ROV binnen en zeer zeker ook buiten de christelijke/reformatorische achterban
bekend geworden. Vanaf de oprichting heeft de ROV veelvuldig contacten gelegd bij het
ministerie van OCW. Dit leidde ertoe dat de ROV vanaf het begin bij de oprichting van de
Landelijke Organisatie Ouders & Onderwijs betrokken is geweest. Hierdoor is er veelvuldig en
constructief contact met hen.



De ROV onderhoudt ook regelmatig contact met de Tweede Kamer fractie van de SGP en (in
iets mindere mate) met de CU en het CDA.



De ROV krijgt veel vragen van haar leden over allerlei uiteenlopende onderwerpen aangaande
kinderen in combinatie met de school. Er wordt gebruik gemaakt van de expertise die er is
binnen het bestuur en binnen de dragende organisaties (RMU, Helpende Handen, Driestar
Educatief en Kerstencentrum) De ROV hanteert bij de beantwoording en advisering het
harmoniemodel. Concreet betekent dit dat de ROV samen met de ouders en de school (in
harmonie) naar een oplossing wil zoeken.



De ROV schrijft 3 á 4 keer per jaar een digitale nieuwsbrief die naar de leden wordt gestuurd.
In de nieuwsbrief wordt zowel teruggeblikt als vooruitgeblikt.



De ROV organiseert op aanvraag ouderavonden op scholen over ouderbetrokkenheid en alles
wat daarmee samenhangt.



Het bestuur bestaat op dit moment uit 7 leden. Er wordt regelmatig vergaderd. Een keer per
jaar wordt een ALV gehouden.



De ROV streeft er naar om elke 1-2 jaar een congres te organiseren over een thema dat aansluit
bij de doelstelling van de ROV.



De ROV heeft in elke regio een groep mensen gevormd die als een klankbord dienen tussen de
ouders en de OPR in hun regio. Allerlei zaken en signalen kunnen hier ter tafel komen. (De OPR
= de OndersteuningsPlanRaad rondom het samenwerkingsverband voor passend Onderwijs
Berséba.)



De ROV heeft in samenwerking met Berséba en RefSVO een pilot laten uitvoeren over
‘Ouderbetrokkenheid’. Deze pilot is op 8 basisscholen en 2 VO scholen uitgevoerd. De
distributie en de bespreking van de rapportage van dit project is inmiddels in gang gezet.
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5.2 WAAR WIL DE ROV NAARTOE.
De ROV wil als organisatie in kwaliteit verbeteren en in kwantiteit uitbreiden. Dit betekent concreet
een aantal specifieke doelen:


Elke 1,5 jaar het organiseren van een Congres;



Regionale bijeenkomsten beleggen (in alle 4 regio’s die de ROV onderscheidt) in samenwerking
met de regiogroepen;



Scholen activeren het traject ‘Ouderbetrokkenheid’ af te nemen. De ROV streeft naar jaarlijks
4 scholen;



Ouderbetrokkenheid bevorderen op de VO scholen door het stimuleringstraject af te nemen
met een op maat gemaakt plan. De ROV streeft hierbij naar 2 VO locaties per jaar;



Bekendheid vergroten en ledenwerving door middel van aanwezigheid op:
-

de Familiedagen in Gorinchem en Hardenberg en de Wegwijsbeurs

-

ouderavonden op scholen (VO en basisscholen)



PR en Marketing met artikelen in het RD, Terdege of GezinsGids en andere bladen die bij de
achterban gelezen worden;



Uitbreiden landelijke bekendheid en netwerken bij overheden, kerken, enzovoorts.
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6 Financiële doelstellingen
De ROV staat op dit moment financieel op eigen benen. De ROV ontvangt zijn inkomsten voornamelijk
uit:


het contributiebedrag wat elk lid (middels incasso) betaald;



kleine projectsubsidies van de overheid die via Ouders & Onderwijs ontvangen worden. Het
bedrag wat een congres deelnemer betaald voor deelname aan het Congres.

Omdat de ROV nog relatief jong is, beschikt de organisatie nog niet over hoge financiële reserves en
zal er dus voor uitbreiding van de activiteiten verder inhoud gegeven moeten worden aan het
vaststellen van of het stimuleren van:


giften;



passende contributie;



vergoeding dienstverlening ter bestrijding van de voor de dienstverlening gemaakte onkosten;



kostendekking voor deelname aan het congres.

Vanuit het bestuur van de ROV is de gewenste doelstelling een weerstandsvermogen binnen de ROV
tot de beschikking te hebben van één keer het totaal jaarbedrag van de ledencontributie.
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7 Uitwerkingen en globale planning
Onderwerp
Verzorgen (ouder) avonden op scholen
Verspreiden en onder de aandacht van de
scholen
brengen
van
de
rapportage
Ouderbetrokkenheid.
Contact onderhouden Ouders & Onderwijs
Contact onderhouden politiek
Vragen beantwoorden
Individuele ouders ondersteunen bij hulpvragen
Ledenwerfacties:
a. algemene PR
b. tijdens ouderavonden scholen
c. door leden (voor elk nieuw aangebracht
lid ontvangt aanbrenger een CD)
d. deelname familiedagen Gorinchem
e. deelname familiedagen Hardenberg
Regio avond met thema Pesten
Congres (3e)

Wanneer
2016-2020
Voorjaar 2016 – eind 2016

2016-2020
2016-2020
2016-2020
2016-2020
2016-2020
Voorjaar 2016 – voorjaar 2017
Oktober 2016
Februari 2017
Mei 2016
Maart 2017
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