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Ruimte
voor het onderwijs
van morgen



Kwalitatief sterk onderwijs
Perspecto is een onderwijsgroep die werkt met en voor 

mensen. Onze missie is krachtig en helder: Kwalitatief sterk 

onderwijs bieden op de beste scholen. Voor een optimale 

ontwikkeling van de kinderen, zodat ze goed zijn voorbereid 

op de toekomst. Kwalitatief sterk onderwijs kan alleen  

geboden worden als we de scholen, de schoolleiders,  

de medewerkers en het bestuur binnen onze organisatie de 

ruimte bieden om aan die optimale ontwikkeling vorm en 

inhoud te geven. Alle kinderen hebben recht op kwalitatief 

hoogwaardig en toekomstgericht onderwijs. Dat is er om  

hen voor te bereiden op een plaats in de maatschappij.  

Leerlingen moeten zich optimaal kunnen ontwikkelen in  

een prettige, veilige en uitdagende leeromgeving.

Ruimte voor professionele ontwikkeling
Sterk onderwijs is onlosmakelijk verbonden met goede 

leerkrachten en schoolleiders. Zij vervullen de sleutelrol in het 

primaire proces: het lesgeven. Perspecto biedt graag ruimte 

aan de scholen om eigen keuzes te maken en in praktijk te 

brengen. Respect en vertrouwen zijn de basisprincipes van 

ons handelen binnen de organisatie. Het bieden van ruimte 

vraagt ook om het afleggen van rekenschap. Niet zozeer om  

het handelen te verantwoorden, maar vooral om er lering  

uit te trekken. Perspecto wil organisatiebreed een lerende 

organisatie zijn. Een onderwijsgroep die vernieuwingen 

omarmt, innovaties niet schuwt, maar er ook zorg voor  

draagt dat die vernieuwingen (wetenschappelijk) getoetst 

worden aan educatief rendement.

Wij vinden het belangrijk dat er iets te kiezen is voor ouders,  

als afspiegeling van de samenleving. We streven diversiteit  

en verscheidenheid na. Diversiteit in onderwijsconcepten,  

denominatie, schoolgrootte en samenwerkingsmogelijk-

heden, bijvoorbeeld in de vorm van Integrale Kindcentra. 

Scholen krijgen ruimte om hun concepten vorm te geven, 

geïnitieerd door schoolleiders die hun teams inspireren.

Kernwaarden
Wij vinden het belangrijk ons werk te doen op basis van een 

aantal kernwaarden. Deze waarden versterken het ‘Perspec-

to-gevoel’, het gevoel dat we een dynamische onderwijs-

groep zijn. Maar het is vooral het cement van ons handelen. 

Respect, vertrouwen, verbinding, pluriformiteit en passie zijn 

Vooraf
Perspecto is een dynamische onderwijsorganisatie die haar wortels heeft in het  

Zeeuws-Vlaamse Openbare, Rooms-Katholieke en Protestants-Christelijke onderwijs.  

Onze organisatie staat de komende jaren voor pittige vraagstukken. Zeeuws-Vlaanderen,  

ons werkgebied, is een mooie streek, maar kampt - meer dan welke andere regio in 

Nederland ook - met de gevolgen van leerlingenkrimp. Vergrijzing, ontgroening en 

ontvolking spelen al geruime tijd een rol en nemen in hevigheid toe. De gevolgen voor het 

basisonderwijs doen zich direct voelen: minder leerlingen, minder scholen en daardoor 

minder personeel. Genoemde ontwikkelingen brengen onzekerheden met zich mee,  

maar bieden tegelijk ook kansen op het gebied van onderwijsinnovatie, kwaliteitsverbetering, 

en verdere samenwerking in de regio.

Wat voor organisatie willen we zijn?



Wat gaan we doen?

geen loze kreten, maar de basis van alles wat we doen.  

Ze zijn ingebed in de organisatie. Ze krijgen blijvend aan-

dacht. Onze kernwaarden worden vertrouwde waarden.  

We zijn respectvol naar kinderen, ouders en collega’s en 

respecteren ieders geloofsovertuiging. 

Perspecto kiest voor kwaliteit, ruimte en eigenaarschap als be-

langrijke kenmerken voor de manier van werken. Wij willen in de 

nabije toekomst veel investeren in het lerend vermogen van heel 

de onderwijsgroep, op alle niveaus. Perspecto is faciliterend en on-

dersteunend in, maar ook aanjager van, deze processen. We willen 

deze focus aanbrengen door te kiezen voor 3 kerngebieden en  

6 speerpunten die de agenda voor de komende 4 jaar vormen:
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