Vanuit een gezamenlijk belang,
duurzaam verbinden.

Netwerk van
professionals
bStuurlui is een netwerk van profes
sionals met brede ervaring in de
publieke en private sector. We zijn
een goed op elkaar ingespeeld team,
waarin alle relevante expertises voor het
besturen, ontwikkelen en begeleiden
van (school)organisaties verankerd zijn.
Onze ruime ervaring in domeinen zoals
communicatie, onderwijskunde, facilitair,
personeelsbeleid, financiën en creatief
hebben ons gevormd tot wie we nu
zijn. Mensen met een frisse, nuchtere
blik op de praktijk die met verrassende
invalshoeken organisaties adviseren en
begeleiden.

Oplossingsgerichte
aanpak
Geen organisatie, en dus ook school, is
dezelfde. bStuurlui gaat steeds op zoek
naar de bronnen en mogelijkheden van
de organisatie zelf en de partners die
daar praktisch en creatief op aansluiten.
Het versterken van bestaande kracht
heeft onze voorkeur ten opzichte van
het vormen van nieuwe structuren.
Wij doen het wel graag anders. Juist
omdat we van mening zijn dat het ‘in
the box’ denken en doen al voldoende
gedaan wordt. We denken en doen ‘out
of the box’; uiteraard met waardering
en erkenning voor dat wat goed gaat.
Niet vernieuwen om het vernieuwen en
wel met een bijdetijds en toekomstge
richte blik kijken naar wat voor handen
is en welke aspecten relatief eenvoudig
versterkt kunnen worden.

Ondernemerschap
bStuurlui ondersteunt organisaties bij de
ontwikkeling tot duurzame netwerken
(Eco-systemen) waarin mensen maxi
male kansen krijgen om hun kwaliteiten
en talenten te ontwikkelen. We werken
graag samen met hen die net als wij de
mens, professionaliteit, duurzaam bou
wen aan de organisatiestructuur en een
gezonde cultuur bovenaan hun lijstje
hebben staan.
In ons brede team van professionals zijn
we goed in staat om met de uitdagingen
en kansen van onze samenleving om te
gaan en deze te benutten. We richten
ons hierbij op bredere strategische
perspectieven, nieuwe markten,
doelgroepen en de kracht van diver
siteit. Speerpunten zijn ondermeer

het stroomlijnen van de onderlinge
communicatie en mensen laten doen
waar ze goed in zijn. Ook is het stimu
leren van ondernemerschap een van de
pijlers waar wij in geloven. Met plezier
benutten we deze eigenschap om men
sen hun verantwoordelijkheid te laten
ontdekken, ervaren en inzetten. Vanuit
de gedachte: ‘help mij het zelf te doen’
bouwen we op deze wijze mee aan
professionele organisaties. Dit omdat
wij erin geloven dat eigen invloed van
professionals zelf de medewerker en de
organisatie versterkt.

Brede schooltrajecten
We geloven in de school als krachtige
en vitale motor voor de ontwikkeling
van individuen, de buurt en de wijk. De
toenemende segregatie tussen kinderen
van hoog-en laagopgeleide ouders en
de afname van het bereik en participatie
van ouders vragen om andere school
organisaties. Daarom benaderen we de
school ook als een systeem met open
grenzen waarin er naast de kerntaak
voor onderwijskundigen ook ruimte
geboden wordt voor ondernemerschap,
duurzame verbanden tussen organisa
ties en professionals. bStuurlui benadert
de school als kernpunt. Onze aanpak
is gericht op een volgorde van ‘binnen
naar buiten’. De school is het vertrek
punt voor de buurtontwikkeling hetgeen
betekent dat het in kaart brengen en

versterken van de ‘binnencirkel’ altijd
onze eerste stap is. Stilstaan om daarna
goed voorbereid en toegerust breder
te ontwikkelen. Startend met de direct
aan de school verbonden organisaties
en personen te versterken, waarna een
ruimere omgeving kan aanhaken. We
zien de school daarin vooral als een
waarden-gemeenschap: wat is de
identiteit van de school, welke drijf
veren zijn er, waar zit de inspiratie,
de creativiteit en de eigenheid van
de school. Deze elementen zijn in
onze visie de geheime krachtbron
waarop we graag aansluiten.
In onze aanpak doorlopen we
globaal de volgende stappen
van binnen naar buiten:

Omgevingskaart: in beeld
brengen wat er is en wat er
mogelijk is.
In de eerste fase verkennen we de
mogelijkheden en de bronnen van de
school en de buurt. We brengen de
buurt in kaart als het gaat om specifieke
knelpunten, mogelijkheden, buurtinitia
tieven en vooral ‘waar de energie en de
kracht zit’ en welke behoefte er leeft.
Binnencirkel: de school
versterken.
Alleen een krachtige school kan spil en
regisseur van een brede school zijn. Dat
heeft gevolgen voor de opstelling van de
school naar buiten, het kunnen omgaan
met open grenzen en het zichtbaar zijn
in de buurt. Daarnaast vraagt het speci
fieke competenties die aangereikt dan
wel versterkt dienen te worden in de
professionele organisatiestructuur.

Eerste schil: versterken van de
rol van ouders in de school.
Een belangrijke functie van een open
brede school is het verbinden van de
wereld van de school en de ouders van
de kinderen. Ouders die een actieve
rol spelen in de school brengen de
verbinding bij uitstek tot stand. De
sleutel is dus ouderparticipatie en het
versterken van de rol van ouders als een
onmisbaar element om de school tot
een open platform te ontwikkelen en
verbinding tussen school en de ouders
een duurzaam fundament te geven.
Tweede schil: vlechten van
binnenuit, school verbinden
met de buurt.
Een sterke en open brede school kan
functioneren als logische plek voor
buurtinitiatieven. Dat kan ze doen
door zich actief te richten op de direct

betrokken maatschappelijke organi
saties en personen en door partners te
zoeken in een breed perspectief van
buurtontwikkeling. Een en ander om
de leefwereld zowel op pedagogisch als
op didactisch niveau te verrijken door
inzet van buurtgenoten die zich kunnen
ontpoppen tot bondgenoten.
Derde schil: netwerk vergroten
en versterken: actief burger- en
ondernemerschap stimuleren
In deze fase zoeken we met de school
naar mogelijke nieuwe versterkende
coalities in de buurt en daarbuiten.
Afhankelijk van de structuur van de
buurt kunnen dat andere scholen (met
name het vervolgonderwijs) zijn maar
ook bedrijven, ambachtslieden en
andere lokale ondernemers.
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