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Inhoudsopgave

Wij richten ons op verbinding met onze stakeholders en  
samenwerkingspartners. Samen hebben we een passie voor  
onderwijs en haar leerlingen/studenten. We gaan en blijven in gesprek 
met elkaar om onze klanten nog beter te kunnen bedienen.

Verbinding krijgt ook gestalte in onze keuze om te werken met  
zelforganiserende teams. Iedereen brengt eigen kwaliteiten en  
talenten in en niemand is belangrijker dan het team. Samen zorgen we 
ervoor dat we toegevoegde waarde leveren richting onze klanten. 

Om die toegevoegde waarde te kunnen blijven leveren, zijn wij 
steeds alert op trends en ontwikkelingen binnen het onderwijs.  
Op het gebied van innovatie en productontwikkeling werken  
wij graag in co-creatie met onze klant. Vanuit de relatie staat ook  
hier de verbinding centraal. Zo is ook dit strategisch beleid tot  
stand gekomen. In gesprek met elkaar en met onze stakeholders,  
partners en klanten. 

Yvonne van den Berg, 
directeur
 

NB. Vanwege de impact van de COVID-19 pandemie op het onderwijs, 
heeft er in 2021 een lichte herijking plaatsgevonden van dit beleid. 

Voorwoord

In ons strategisch beleid neemt het woord verbinding een centrale plek in. 

Allereerst geeft verbinding ons een unieke positie binnen de onderwijs-

advieswereld. CPS verbindt als geen ander kwaliteit met onze veelzijdigheid 

aan expertises. Doordat wij de verbinding tussen deze expertisegebieden 

weten te maken met datgene wat binnen het onderwijs speelt, leveren wij 

maatwerk aangaande vele onderwijskundige vragen binnen alle sectoren in 

het onderwijs.

IdentiteitVerantwoordingVoorwoord

Slotwoord

SpeelveldUniciteit Strategische
speerpunten

54

12 14

3

8

19

32



IdentiteitVerantwoording

In dit strategisch beleidsplan schetst CPS de strategische punten waarop  

wij ons de komende jaren willen ontwikkelen. CPS krijgt waardering op vele  

fronten. Wij staan bekend om onze expertise in combinatie met de hoge 

kwaliteit die wij leveren. En dit doen wij al 75 jaar lang. Zeker op het gebied 

van didactiek en pedagogiek zijn wij sterk. Binnen het primair onderwijs staan 

wij qua naamsbekendheid op nummer 2 en binnen het voortgezet onderwijs 

op nummer 1. 

Deze positie willen wij behouden. Dit vraagt naast 
leer- en denkkracht ook om commerciële slagkracht 
van CPS. Oog hebben voor de behoefte van klanten 
en kritisch kijken naar onszelf. Wie zijn wij en  
wat onderscheidt ons van onze concurrenten?  
Maar ook: Wat zijn de trends en ontwikkelingen  
die zich voordoen in de wereld van onderwijsadvies 
en hoe kan CPS hierop inspelen? 

In dialoog met stakeholders, partners en klanten  
in combinatie met een marktanalyse van onszelf, 
hebben wij antwoorden proberen te vinden op 
bovenstaande vragen. Dit verslag is daarvan het 
resultaat. Het geeft ons houvast en brengt focus  
aan op de punten waarop wij de komende jaren  
onszelf verder willen ontwikkelen.
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• de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen en te 
ontdekken wie zij kunnen zijn.

• hun wereldbeeld verruimen in de ontmoeting met 
anderen en daarvan leren.

• gelijke kansen krijgen om als actieve en betrokken 
burgers deel uit te maken van een inclusieve  
samenleving.

Dat doen we door:

• kennis en deskundigheid te ontwikkelen over 
het primaire proces van leren en over relevante 
secundaire processen in scholen: we weten wat 
effectief is en wat het verschil maakt.

In dit hoofdstuk vertellen wij u 

graag meer over onze organisatie.  

Waar vindt CPS zijn  oorsprong,  

wat is goed onderwijs in onze ogen,  

waar willen we naartoe en vanuit 

 welke  waarden en  kwaliteiten  

handelen wij?  

Lees meer over onze identiteit,  

visie, missie, merkbelofte, 

 kernwaarden en -kwaliteiten.

Identiteit

CPS is een organisatie met protestants-christelijke 
wortels. Voor ons, in deze tijd, betekent het dat wij 
ons laten inspireren door het mensbeeld uit deze 
traditie. Wij geloven dat:

• ieder mens telt;
• ieder mens zich ontwikkelt in relatie met anderen; 
• ieder mens verantwoordelijk is voor de wereld  

 van nu en van morgen. 

Missie

Wij zetten ons in voor beter onderwijs voor de 
leerlingen van nu en de samenleving van morgen.  
We werken samen met scholen om hun ambities  
te benoemen en te realiseren en zetten ons in  
voor blijvend resultaat.

Visie 

Docenten en leidinggevenden realiseren samen  
met leerlingen en studenten goed onderwijs.  
De bedoeling van goed onderwijs is dat leerlingen  
en studenten:

• kennis te vertalen en te verbinden naar de  
schoolpraktijk.

 Door onderwijskundige kennis te verbinden  
met de kennis van professionals op de school,  
met de kennis van samenwerkingspartners, 

 met de kennis van elkaar: zo helpen we om  
ambities waar te maken.

• bij voorkeur integraal te werken. Het is onze 
visie dat echte verbetering, die blijvend betere 
onderwijs resultaten oplevert, een integrale  
aanpak van schoolontwikkeling vraagt. 

• Te werken vanuit een visie op leiderschap.  
Leiderschap dat gericht is op het goede doen  
voor jezelf en voor anderen.

Kernwaarden

Onze identiteit en het mensbeeld van waaruit  
we werken bepalen onze kernwaarden:

• Ontwikkelingsgericht
 Wij willen het beste uit onszelf en de ander  

halen om daarmee een zo optimaal mogelijke 
invloed te hebben op het leren en het delen  
van kennis van scholen.

 We vinden het belangrijk talenten maximaal 
te ontwikkelen en te benutten, door ruimte te 
creëren voor leren, met oog voor het unieke van 
ieder mens, gericht op vandaag en morgen.

• Betrokken
 Wij zijn zeer betrokken op onze missie, ons werk 

en de mensen met wie wij werken. We willen 
werken vanuit verbinding en verbondenheid 
binnen een wederzijdse afhankelijkheid.  
Waarbij het ontwikkelen en het versterken/
verbinden van de relatie centraal staat.  
Wij hebben passie voor het onderwijs, tonen 
engagement en hebben idealen.

• Verantwoordelijk 
 Wij zijn betrouwbaar en aanspreekbaar. We vinden 

het belangrijk verantwoordelijkheid te nemen 
voor ontwikkeling en resultaat. We nemen onze 
maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus. 

Kernkwaliteiten

Onze unieke kracht laten we zien in onze 
kernkwaliteiten:

• Samenwerken
 Wij werken aan verbinding in alles wat we doen. 

Het verbinden van onze jarenlange expertise  
en ervaring maakt ons een interessante en  
betrouwbare partner in het onderwijs.  
Wij verbinden ons aan elkaar en werken in  
verbinding en partnerschap met de klant.  
Daarbij sluiten we aan bij de bestaande kennis  
en kwaliteiten van de school. 

• Onderzoeken
 Wij leren samen. Wij zijn nieuwsgierig en open,  

willen leren en zijn vernieuwend. We analyseren  
relevante trends, we houden relevante kennis bij. 
We weten wat effectief is in de praktijk.  
We werken aan onze ontwikkeling en de  
ontwikkeling van onze partners, we delen  
onze kennis en ervaring met anderen.  
Wij zijn gericht op continue verbeteren.

• Ondernemen
 Wij nemen verantwoordelijkheid voor resultaten 

en tonen initiatief en eigenaarschap. We durven 
fouten te maken, grijpen kansen en tonen lef. 
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om de ontstane behoefte in te vullen. Het verbinden 
van de Why en What is dan ook een sterk punt van 
CPS. Vervolgens begeleiden wij als implementatie-
experts het proces (How). Deze rol kunnen we door 
onze jarenlange ervaring binnen het onderwijs als 
geen ander vervullen. Door deze integrale manier 
van werken met een duidelijk einddoel voor ogen, 
zetten wij ons in voor blijvend resultaat.

Uniciteit

De onderwijsadvieswereld is dynamisch. Concurrenten 
verdwijnen en veelal komen hier kleinere zzp’ers voor 
terug. CPS onderscheidt zich door haar expertise, 
kwaliteit en veelzijdigheid. Klanten vinden dat wij 
kwaliteit leveren op gebieden als didactiek, (persoonlijk) 

leiderschap, pedagogiek en ouder betrokkenheid. 
Wij weten deze gebieden  onderling met elkaar te 
verbinden, waardoor wij voor alle vraagstukken 
binnen het onderwijs een goede partner zijn. Daarbij 
weten we door onze jarenlange ervaring wat werkt. 

CPS krijgt waardering op vele fronten en is een bekende naam in de wereld 

van onderwijsadvies. Maar wat maakt ons anders dan anderen?

Kwaliteit en veelzijdigheid aan expertise

Strategie 

De strategie die CPS hanteert is Thought Leader ship.  
Dit houdt in dat wij op specifieke thema’s gekend en 
herkend willen worden in de markt.  
CPS is een kenniscentrum en ziet het als haar taak  
om kennis te verspreiden binnen het onderwijs.  
Om als thought leader te kunnen opereren i s het nodig 
om een kennisvoorsprong te hebben. Èn om deze 
kennisvoorsprong om te zetten in impactvol aanbod 

Figuur 1: De Golden Circle van Simon Sinek

Why

How

What

voor scholen teneinde het onderwijs duurzaam te helpen 
verbeteren. Jaarlijks beoordelen we op welke thema’s 
we thought leader willen zijn. Deze thema’s passen 
binnen de domeinen die genoemd staan in het hoofdstuk 
Strategische speerpunten (Portfolio: Versterken en 
vermarkten). Onze (potentiële) klanten zien ons als 
leidende partij en weten ons goed te vinden op deze 
thema’s, net als strategisch belangrijke partners. 

Integrale manier van werken

Wij werken op een integrale manier. We baseren 
ons hierbij op de Golden Circle, een methodiek van 
Simon Sinek. De Golden Circle (figuur 1) bestaat 
uit drie cirkels (Why, How en What) die doorlopen 
moeten worden van binnen naar buiten.  
Daarbij staat de Why voor het waarom: Waarom doe 
je iets? Vanuit welke ambitie of overtuiging?  
Om van daaruit te kijken naar het naar het proces: 
Hoe kom je daar (How)? En naar de resultaten en 
producten die je daarvoor nodig hebt (What).

Adviseurs van CPS werken altijd met de ambitie van 
de school als vertrekpunt: de waarom-vraag (Why). 
Wij vinden het zoeken naar de verbinding met deze 
ambitie waardevol, omdat we graag een bijdrage 
willen leveren aan het realiseren ervan.  
Wij helpen scholen dan ook om hun visie (Why) 
scherp te krijgen. Wanneer deze helder is, leveren 
wij kennis en expertise op diverse gebieden (What) 
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Door onze veelzijdigheid vinden wij op iedere 
laag binnen de school onze gesprekspartners.  
De zandloperfiguur op de volgende pagina (figuur 2)  
geeft de verschillende vraagstukken binnen het 
onderwijs weer. 

Boven in de zandloper worden de vragen van de 
bestuurstafel/bovenschoolse schoolleider zichtbaar. 
Het gaat daarbij vaak om vraagstukken die een 
gevolg zijn van overheidsbeleid of (landelijke of 
regionale) maatschappelijke ontwikkelingen.  
Denk aan nieuwe governance, samen zorg dragen 
voor passend onderwijs, personeelstekort, krimp of 
groei. Dit soort vragen zijn voor veel scholen nieuw 
en complex, omdat ze samenwerking met andere 
partijen vragen en, omdat de school de expertise 
die nodig is voor de oplossing zelf niet in huis 
heeft. Voor dit type vragen, hebben scholen vooral 
organisatieadvies nodig. Het gaat hierbij dus om een 
zuivere adviesrol, die wij als CPS kunnen vervullen 
voor de school. Ook visievraagstukken komen 
hier aan de orde (Why). Wat wil de school zijn en 
waarom? Wat zijn de waarden van waaruit de school 
onderwijs vorm wil geven? De CPS-adviseur helpt 
deze waarden scherp te formuleren en van daaruit 
onderliggende thema’s te adresseren. Voor bestuur 
en directie vervult de CPS-consultant de rol van 
adviseur, procesbegeleider, coach en critical friend. 
Vanuit onze inhoudelijke kennis stellen wij daarbij de 
juiste vragen.
 
Onderin de zandloper bevinden zich de vraagstukken 
die zich meer richten op het primaire proces 
en het proces dat onderwijs mogelijk maakt. 
De binnenwereld is hierin dominant. Denk aan 
vraagstukken rondom klassenmanagement, kwaliteit 
van het onderwijs, hoe houd ik leerlingen en team 
gemotiveerd, omgaan met ouders, vernieuwing in 
het onderwijs, optimaliseren vaksecties, hoe geef 
ik leiding versus kansengelijkheid, burgerschap, 
persoonlijk leiderschap enzovoort. Dit zijn vragen 
die al decennialang een rol spelen, maar die 
gezien de dynamiek van het onderwijsveld om een 
andere aanpak vragen dan voorheen. We ervaren 
dat thema’s als bijvoorbeeld kansengelijkheid, 

Van advies tot begeleiding en uitvoering

Figuur 2: Vraagstukken binnen het onderwijs (Bron De Nieuwe Meso, september 2018)

Opdrachtgever 

De adviesvraag is sterk 
afhankelijk van waar 
uit de  organisatie deze 
 gesteld wordt. Bovenin de 
 zandloper wordt de vraag 
veel meer bepaald door een 
 benadering van  buiten naar 
binnen; de regio waar de 
scholen deel van  uitmaken, 
het  extern  toezicht, uiteen-
lopende samen werkings-
verbanden en nieuwe 
 uitdagingen vanuit de  
overheid en de samen leving 
 bepalen vaak de vraag: a) hoe  
kom je tot een  verant woorde  
keuze en b) hoe vertaal je deze 
naar/ verbind je deze met de  interne 
 organisatie. De opdrachtgever is vaak  
de  bestuurder of de  (bovenschoolse)  
leiding gevende.

Onderin de zandloper komt de vraag  
veel meer van binnen uit, vanuit de  
dagelijkse onderwijs praktijk:  
een  onvoldoende voor de kwaliteit  
op het vwo omzetten in een 
 voldoende, de  professionalisering 
van de docent, het werken aan 
een beter klassenmanagement, 
samenwerken in teams, enz.  
De vraag komt vaker van 
de rector, de conrector, 
 locatiedirecteur of de 
 teamleider.

Regelgeving/financiën/
inspectie

Docenten

Beleid

Regio

Leiderschap

Teamleiders

School- 
leiding

Bestuur

Adviseur 

Bovenin de zandloper zit  
de adviseur vooral om tafel 

met de bestuurder en/of de 
(bovenschoolse) leiding-
gevende. In veel gevallen 

heeft hij hier te maken met 
ene bredere context  

(de regio) en dus met 
 meerdere spelers. De vraag 

wordt vaak bepaald door 
nieuw beleid van bovenaf en/

of nieuwe ontwikkelingen 
vanuit de samenleving.

Onderin de zandloper zit de adviseur 
vaak met de rector, de conrector, de 

locatiedirecteur, de team leider en/
of de docent aan tafel. De vragen 

worden vooral bepaald door interne 
 samen werkingsvormen (werken 
in teams), professionaliserings-

vragen, pedagogisch-didactisch 
 handelen en onderwijs kwaliteit.  

De adviseur werkt vaak actief 
diep in de organisatie, hij  
werkt met een team of is 

werkzaam in het klaslokaal.
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burgerschap, zelfregulering en het omgaan met 
achterstanden, vanwege de gevolgen van de 
COVID19 pandemie binnen het onderwijs, meer 
aandacht krijgen. CPS vindt het belangrijk om hier 
een bijdrage aan te leveren. CPS spant zich in voor 
het creëren van gelijkwaardigheid in het onderwijs. 
Deze thema’s spelen in alle sectoren een belangrijke 
rol. Onderwijs bereidt leerlingen van nu immers voor 
op de toekomst van morgen. Het is de missie van 
CPS om hier een duurzame bijdrage aan te leveren.
Daarnaast signaleren wij de opkomst van gedeeld 
leiderschap. Bevoegdheden worden lager in 
de organisatie belegd. Schoolleiders nemen 
bijvoorbeeld besluiten die voorheen op de 
bestuurstafel werden genomen.  
Docenten nemen een belangrijkere plaats in 
de besluitvorming dan vroeger. Ook de invloed 
van leerlingen binnen het onderwijs neemt toe. 
Scholen signaleren knelpunten op het gebied van 
doorlopende leerlijnen, gepersonaliseerd leren, 
het ontwikkelen van hybride docentschap, het 
ontwikkelen van zelfregulatie van leerlingen en 
ga zo maar door. Ook hier voorziet CPS in een 
behoefte. De doelgroep van CPS, voor vraagstukken 
die gericht zijn op het primaire proces, zijn veelal 
schoolleiders en docenten. Wij vervullen hier als 
adviseur de rol van inhoudelijk deskundige c.q. 
trainer en/of procesbegeleider. Iedere CPS-adviseur 
zal bij een vraag over het resultaat/product (What) 
altijd vragen naar het waarom (Why) en proberen hier 
de verbinding op te vinden. Daarbij proberen wij ook 
de vraagstukken boven- en onderin de zandloper 
met elkaar in verbinding te brengen.

Kortom, wij bundelen al 75 jaar lang onze kennis  
en ervaring en staan bekend om onze hoge  
kwaliteit en veelzijdigheid aan expertises en rollen.  
Het feit dat wij kennis op alle lagen in de Golden 
Circle met elkaar verbinden, maakt ons een 
interessante en betrouwbare partner in de 
onderwijsadvieswereld. In het verbinden van deze 
veelzijdigheid aan expertises en rollen met onze 
hoge kwaliteit, zit de toegevoegde waarde van CPS. 

Dat maakt ons dé partner voor iedere school. 

 

CPS beschikt over de exclusieve licentie van 
Franklin Covey voor het onderwijs in Nederland. 
CPS hanteert zelf het gedachtegoed van de 7 
gewoonten. Wij werken met een duidelijk einddoel 

voor ogen, stellen prioriteiten en richten ons in 
de samenwerking met anderen op de win-win om 
zodoende synergie te creëren. Deze wijze van 
werken is herkenbaar voor CPS.
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Speelveld Voor het bepalen van de strategische kansen hebben we onszelf de vraag 

gesteld hoe het werkveld voor onderwijsadviesorganisaties er over drie jaar 

uit zou kunnen zien. Dat dit heel anders zal zijn dan vandaag de dag is zeker. 

Hoe het er echter precies uit zal zien, is onzeker.  

In dit hoofdstuk bespreken wij de trends en ontwikkelingen die daar naar ons 

idee invloed op zullen hebben.  

Vandaag de dag zien we de opkomst van veel zzp’ers 
die zich richten op een deelgebied binnen het 
onderwijs. Zoals aangegeven is er meer aandacht 
voor persoonsvorming, kansengelijkheid en 
burgerschap. Passend bij een cultuur die verandert 
van meten naar groeien. Binnen deze dynamiek 
spelen onderwijsadviseurs een grote rol. 

Ook advisering op het niveau van docenten, 
teamleiders, middenkader, schoolleiders, bestuur  
en beleid zijn aan veranderingen onderhevig.  
Zo zien we de afgelopen jaren een beweging van 
focus op het individu naar aandacht voor het 
team of de organisatie in het algemeen; voor 
verbreding en verankering. Het gaat het niet 
meer om het aanreiken van een bepaald concept 
of nieuwe benadering (aanbodgericht). De vraag 
en het verhelderen van die vraag vormt juist het 
uitgangspunt (vraaggericht). 

Ook in de manier waarop tegen leren wordt 
aangekeken zien wij een verschuiving. Zo vindt 
professionalisering niet meer plaats buiten de  
deur, maar op de werkplek, waarbij aandacht is  
voor netwerken, informeel, maar ook blended  
leren. De focus is daarbij verschoven van  
find & fix naar predict & prevent. Vanwege de 
werkdruk en het lerarentekort zien we  
daarnaast meer vraag naar kortere trainingen  
en het gericht vullen van studiedagen. 

COVID 19 heeft ons geleerd dat onderwijs niet altijd 
op de traditionele manier in de klas ingevuld hoeft 
te worden. Het onderwijs is toe aan een nieuwe 
invulling die recht doet aan leren en ontwikkelen. 
Digitaal werken en leren werd ineens noodzaak 
en daarmee de norm. Dit heeft een enorme 

verschuiving met zich mee gebracht in de advisering 
en begeleiding van scholen. Blended en online 
trainingen zijn niet meer weg te denken uit ons 
aanbod. De impact van de pandemie zal zorgen voor 
blijvende verandering.

Op deze én nieuwe veranderingen zal CPS als 
vraaggerichte organisatie tijdig in moeten spelen. 
Dit doen wij door goed te luisteren naar onze  
klanten en de verbinding te leggen en houden met 
andere partijen binnen het onderwijs. Daarom zijn  
wij in gesprek gegaan met onze stakeholders, 
partners en klanten om te praten over de huidige 
trends en ontwikkelingen die we in dit hoofdstuk 
hebben geschetst. 

De volgende kansen zien wij voor CPS:

• het uitbouwen en vasthouden van onze goede 
positie als specialist op het gebied van didactiek 
en pedagogiek;

• het creëren van synergie tussen Driestar  
Educatief en CPS;

• het versterken van onze positie op het gebied  
van visievorming en (persoonlijk) leiderschap;

• het ontwikkelen van zelfregulatie en/of 
persoonsvorming/kansengelijkheid/burgerschap 
binnen alle sectoren van het onderwijs; 

• hulp bieden bij gepersonaliseerd leren en  
doorlopende leerlijnen;

• ondersteuning bieden bij de ontwikkeling van de 
docent. Dit kan zijn het ontwikkelen van docent 
naar professional, maar ook het ontwikkelen van 
alleen docent naar het hybride docentschap. 

Deze kansen hebben we vertaald naar strategische 
speerpunten. In het volgende hoofdstuk gaan we 
daar nader op in. 
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Strategische
speerpunten

Als CPS zijn wij op de goede weg, maar er is altijd ruimte voor verbetering.  

In het vorige hoofdstuk hebben wij die groeimogelijkheden al kort  

aangestipt, door de kansen te benoemen die voor ons interessant zijn   

en waar wij op in spelen. In dit hoofdstuk werken we deze kansen nader uit  

tot strategische speerpunten. 

Trends en ontwikkelingen, gesprekken met stakeholders, partners en klanten 

in combinatie met de huidige positie van CPS hebben ertoe geleid dat wij voor 

de komende jaren focus aanbrengen op de volgende speerpunten: 

Klantbeleving 

Wij zijn een commerciële organisatie en richten ons 
op de vraag uit en de behoefte van de markt.  
Wij willen van onze klanten onze ambassadeurs 
maken (hoge NPS-scores). Dit betekent dat wij:. 

• de klantenvraag goed onderzoeken en de 
klantervaring goed evalueren om van te leren;

• een lerende organisatie zijn die haar 
dienstverlening continu verbetert;

• de klant centraal zetten en wij voor of samen 
met de klanten in co-creatie producten/advies/
coaching ontwikkelen om tegemoet te komen aan 
de (latente) behoefte;

• altijd vragen naar de bedoeling (Why);
• ook werken vanuit de What, maar voor verbinding 

zorgen met de Why. Dit houdt in dat wij ook 
tegemoet zullen komen aan de  behoefte om 
korte trajecten uit te voeren. Wij stellen echter 
altijd de Waarom-vraag, omdat wij  geloven dat 
een integrale aanpak tot een beter en duurzaam 
resultaat leidt;

• streven naar dusdanig tevreden klanten dat zij  
ons aanbevelen bij anderen en zelf openstaan 
voor cross-selling en deep-selling; 

• kwaliteit hoog in het vaandel hebben staan.  
Onze kennis en expertise houden wij op peil  
en wij worden door klanten gewaardeerd om  
onze kwaliteit;

• onze expertises verbinden door met elkaar  
samen te werken. Dit stelt ons in staat om  
maatwerk te leveren bij complexe vraagstukken.
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Vanuit ons huidige productportfolio richten we ons op 
het versterken en beter vermarkten van een aantal 
domeinen. We streven naar Thought Leadership op 
thema’s binnen deze domeinen. Deze thema’s kiezen 
we jaarlijks. Dit betekent dat wij op deze expertise 
gekend en herkend willen worden. Onze ambitie is  
om altijd vanuit een kennisvoorsprong (gebaseerd  
op onderzoek) up-to-date te zijn. 
We sluiten niet uit dat wij geen andere dingen doen, 
maar onze focus ligt op alles wat te maken heeft met 
leraarschap en leiderschap.

CPS focust zich binnen leraarschap en leiderschap  
op de volgende domeinen: 

• De rollen van de leraar. Passend bij vraagstukken 
als de hybride docent, gepersonaliseerd leren,  
zelfregulering, doorlopende leerlijnen, beroeps-
gerichte MAVO/HAVO en Sterk Techniek binnen 
het MBO. De doorontwikkeling van de 6e rol van  
de leraar en De Nieuwe Leerweg passen hierbij.

• Effectief lesgeven in deze tijd. Activerende 
didactiek: formatief handelen/toetsen, differen
tiëren, activeren, ICT in de les, lesson study.  
Deze domeinen sluiten aan bij de rollen van de 
leraar als ontwerper van een goede les. CPS staat 
bekend om de inhoudelijke kwaliteit op dit gebied 
en dit willen wij vasthouden door hierop door te 
ontwikkelen en dit gebied expliciet te vermarkten.

• CPS beschikt over de exclusieve licentie 
vanuit Franklin Covey voor het onderwijs. 
De 7 gewoonten zijn een goed antwoord op 
vraagstukken rondom (persoonlijk) leiderschap, 
burgerschap, zelfregulatie, doorlopende leerlijnen 
en gepersonaliseerd leren.

• Leiderschap/midden-management. Naast de 7 
gewoonten bieden wij ook andere trajecten aan 
op het gebied van leiderschap. Wij zijn sterk in de 
verbinding tussen onderwijskundig en persoonlijk 
leiderschap. Daarbij gaan wij onze positie richting 
bestuur en directie versterken door ons te 
positioneren als een speler in de markt die werkt 
vanuit de het waarom-vraagstuk (Why).

• Taal en Examentrainingen. Taal en Taligheid spelen 
een belangrijke rol in ons gehele portfolio.  
Binnen PO gaan wij onze positie op dit gebied 
verder versterken.

Vanuit bovenstaande focus leveren wij een bijdrage 
aan de duurzame ontwikkeling van de scholen in 
zowel PO, VO, (V)MBO. Wij zijn op deze thema’s 
zichtbaar bij klanten en niet-klanten. Daarbij biedt de 
samenwerking met Driestar-Educatief ons de  
mogelijkheid om ons productportfolio te versterken. 

Dat doen we door verbindingen te leggen, 
bijvoorbeeld op het gebied van ZIEN en Covey.  
Wij streven dan ook naar synergie door elkaars  
markt te verkennen.

In de marktonderzoeken zien wij de behoefte 
aan teamleren, (onderwijskundig) leiderschap, 
leidinggeven (VO), kansengelijkheid, burgerschap, 
achterstanden, kwaliteitszorg, ICT-werkvormen (PO) 
en blended en online learning. Binnen onze Academie 
en in-company trajecten heeft blended en online 
learning blijvend vorm gekregen. CPS zet in op een 
goede balans tussen fysiek en online leren. 

Als trend signaleren wij het verschuiven van de 
meetcultuur naar de groeicultuur, waarbij de leerling 
aan zet is.

Als antwoord op deze ontwikkelingen richten wij  
ons in 2021 / 2022 op de volgende kansen:
 
• In het MBO zien wij kansen voor het vermarkten 

van ons productenportfolio (met name effectief 
lesgeven in deze tijd en de rollen van de leraar).

• Gezien de behoefte in de markt, die door de 
COVID 19 pandemie versterkt is, zullen we nog 
meer gaan inzetten op blended en online learning 
CPS is één van de twee partijen op de markt die 
examentrainingen aanbiedt. Dit product willen wij 
verder uitbouwen, zodat we kunnen voorzien in 
een behoefte van veel klanten.

• Leiderschap kan sterker in de markt worden gezet. 
Daarbij zien we dat midden management blijvend 
een sterke positie inneemt binnen onze Academie.

• Wij investeren blijvend in het domein Taal en het 
Jonge Kind. Met de komst van Oracy, ontwikkeld in 
samenwerking met de Cambridge University, heeft 
CPS nieuw aanbod op het gebied van mondelinge 
taalvaardigheid ontwikkeld (voor in eerste instantie 
het PO).

Bovenstaande kansen krijgen in de jaarplannen  
van de teams een plek.

CPS is in alles gericht op samenwerking. Zo ook bij de 
verzilvering van kansen. Wij hebben een open houding 
richting mogelijke samenwerkingspartners.  
Het ontwikkelen van kennis en aanbod kan 
plaatsvinden door samen te werken met experts van 
andere organisaties. Ook uitvoering kan plaatsvinden 
door met externe partijen samen te werken.  
Zeker met scholen komt, op basis van co-creatie,  
de samenwerking tot stand. 

Portfolio: Versterken en Vermarkten Innovatie 

CPS wil vernieuwend en onderscheidend zijn.  
Dit doen wij door:

• een relevant aanbod aan te bieden wat aansluit  
bij de (latente) behoeften van onze klanten;

• oog te hebben voor trends in de markt en deze 
tijdig te vertalen naar producten en diensten.  
Dit doen wij op basis van gedegen onderzoek.  
CPS speelt hiermee in op de actualiteiten van nu  
en (over)morgen. Dit houdt in dat wij vernieuwende 
oplossingen binnen het onderwijs aanbieden en 
scholen helpen met het implementeren daarvan. 
Ook onze producten en diensten hebben een 
bepaalde levenscyclus.  
Dit betekent dat wij tijdig moeten ontwikkelen en 
innoveren. Zo zien wij momenteel een behoefte 
om van de meetcultuur binnen het onderwijs te 
veranderen naar een groeicultuur. 

Duurzaamheid

Bij CPS zijn wij ons bewust van onze ecologische 
footprint:

• Wij zullen voor trainingen op de Academie onze 
klanten zoveel mogelijk stimuleren gebruik te 
maken van het openbaar vervoer. Onze locatie 
dichtbij het station helpt hierbij. 

• Wij werken zoveel mogelijk papierloos en 
beperken het printen tot een minimum.

• Voeding kan een belangrijk middel zijn om 
duurzaamheid inhoud te geven. Binnen CPS 
bieden wij onze cursisten gezonde voeding aan. 
Dit betekent dat wij continue met onze cateraar in 
overleg zijn over het aanbod.

• vanuit het perspectief van de leraar aan te haken  
op nieuwe gewoonten binnen het VO;

• de nieuwe propositie Narrare, gebaseerd op het 
aangaan van de dialoog binnen het thema relatie 
met ouders;

• het ontwikkelen van de propositie Levende 
Kwaliteit in het kader van het anders kijken naar 
kwaliteitszorg op scholen

• op een agile wijze aan de slag te gaan, waarbij 
wij kleine pilots ontwikkelen en op basis daarvan 
beslissen over een go of no go. Hierin zoeken wij 
synergiemogelijkheden met onze partner Driestar 
Educatief, maar ook met andere partijen.

• Als CPS streven we naar een duurzaam resultaat 
en geloven we in een integrale aanpak.  
Bij de kortere trajecten houden wij contact over 
het duurzame resultaat, zodat datgene wat 
wij doen een blijvende plaats krijgt binnen het 
onderwijs.

• Wij zoeken aansluiting bij de SDG’s (sustainable 
development goals) vanuit de Verenigde  
Naties Specifiek te weten het 4e doel van  
inclusief, gelijkwaardig en kwalitatief onderwijs 
voor iedereen.

I not only use all the brains that I have,
but all that I can borrow.

Woodrow Wilson
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Gezond CPS 

Binnen CPS werken wij vanuit de eerder genoemde 
kernwaarden en kernkwaliteiten . Daarbij zien we dat 
er ruimte is voor verbetering in onze effectiviteit van 
werken en in het realiseren van doelen.  
Daarom werken we de komende jaren met 
zelforganiserende teams aan een professionele 
cultuur. . 

Onder een professionele cultuur verstaan wij het 
volgende:

• Wij zoeken de juiste match voor onze klanten.
• Wij spreken elkaar aan en geven feedback 

en feedforward op basis van waarderend 
onderzoeken.

• Appreciative Inquiry.
• Wij leren van elkaar en verbinden ons aan elkaar. 
• Wij halen doelen en leggen verantwoording af  

over de voortgang. Daarbij werken we met het 
einddoel voor ogen.

• Wij nemen verantwoordelijkheid en 
eigenaarschap.

• Wij zijn gericht op continue verbetering.
• Het teambelang gaat boven het individuele  

belang.

Strategisch HR beleid krijgt de komende jaren 
veel aandacht. Instroom van nieuwe, goed 
gekwalificeerde medewerkers is van essentieel 
belang voor de continuïteit van CPS.

(Ver)binden en boeien

Als CPS zetten we sterk in op samenwerking en 
verbinding met elkaar. Wij gaan van een ik-gerichte 
cultuur naar een wij-gerichte cultuur en werken aan 
verbetering van vertrouwen en samenwerking.  
Wij werken samen in teams en over teams heen om 
onze klant het beste te kunnen bieden. Als CPS willen 
wij groeien en CPS wil een goede werkgever zijn voor 
haar medewerkers. Dat betekent dat wij:

• passie hebben voor ons vak en er trots op zijn  
dat wij bij CPS werken;

• binnen CPS de ruimte ervaren om te werken  
aan onze eigen ontwikkeling; individueel  
en gezamenlijk;

• proactief zijn in ons handelen. Binnen CPS geven 
en nemen we onze verantwoordelijkheid;

• persoonlijk leiderschap belangrijk vinden.  
Er is binnen de teams ruimte voor ieders inbreng 
en we denken in win-winsituaties;

• het belang van CPS boven het individuele  
belang plaatsen en we samen voor het beste 
resultaat gaan. Wij geloven in het motto:  
Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. 
Dat is de reden waarom we in zelforganiserende 
teams gaan werken;

• waarderend willen leren en daarvoor  
 Appreciative Inquiry inzetten als middel  
om dit te bewerkstelligen. 

Ook extern zijn we gericht op samenwerking. 
Wij hebben een open houding richting mogelijke 
samenwerkingspartners. Het ontwikkelen van kennis 
en aanbod kan plaatsvinden door samen te werken 
met experts van andere organisaties. 

Slotwoord

In dit strategisch beleidsplan hebben we focus aangebracht op de punten 

waarop CPS zich de komende jaren verder gaat ontwikkelen. In feite is dit de 

start van de beleidscyclus. Wij gaan de voortgang monitoren, blijven praten 

en leren met elkaar door te observeren, feedback en feedforward te geven en 

waar nodig bij te sturen. 

Daarbij zorgen we ervoor dat de verbinding met het speelveld om ons heen 

goed vorm krijgt. We hebben een einddoel voor ogen, maar vinden het ook 

belangrijk om te genieten van de reis hiernaartoe.

NB. Naar aanleiding van de COVID pandemie en de verschuivingen die dit teweeg heeft gebracht,  
heeft er dan ook een herijking plaatsgevonden.

We are not a team 
because we work together.

We are a team  
because we respect, trust 

and care for each other.
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