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MEER OVER DE STICHTING EDUQUAAT… 
 
De Stichting Eduquaat is ontstaan uit een fusie van de Stichting Katholiek Onderwijs Weert Zuid 
(SKOWZ) en de Bestuurscommissie Openbaar Basisonderwijs Weert (BOBW). Overwegingen die tot 
de fusie geleid hebben, zijn te vinden in de begrippen Educatie, Adequaat en Quality. Samen vormen 
deze begrippen de naam Eduquaat.  

De besturen, scholen zochten naar een duurzame manier om 
kwalitatief goed onderwijs te kunnen bieden, samen met 
hun partners. Door de fusie is er een gezonde en goede basis 
ontstaan om voor de toekomst dat te bieden wat kinderen 
en ouders nodig hebben. Maar ook voor onze medewerkers 
zijn wij een werkgever waar je terecht kunt met je ambities. 
Onze medewerkers maken dagdagelijks het verschil! We zijn 
een Stichting die met een openvisier en daadkracht naar de 
toekomst kijkt. De Stichting Eduquaat is op 26 juli 2010 door 
notaris Mariëlle Gigase vastgelegd in een notariële akte. 

 
Bij de stichting zijn nu acht scholen aangesloten. In de nabije toekomst gaan  de Zevensprong en het 
Nassauhof samen. De scholen zijn gevestigd in Weert, Altweerterheide en Stramproy. 
 

 Basisschool Het Dal 

 Basisschool St. Jozef 

 Basisschool Zevensprong/Nassauhof 

 OBS de Graswinkel (twee locaties) 

 OBS de Duizendpoot 

 OBS de Uitkijktoren 

 OBS Molenakker (twee locaties) 
 
Voorafgaand aan de fusie is een intensief traject voorafgegaan waar een ambitieus meerjaren 
beleidsplan is neergelegd met daarin vastgelegd een heldere missie en visie. Onze missie: 
 

Samen werken aan een krachtige  
onderwijsorganisatie met en voor alle partners 

 
Dit is onze ambitie en richting voor de toekomst. We stimuleren alle medewerkers, kinderen en 
ouders om zich te identificeren met deze missie en hiernaar te handelen. Kernwaarden: 
 

KINDGERICHT 
OUDERGERICHT 
RESULTAATGERICHT  
TOEKOMSTGERICHT 
MAATSCHAPPIJGERICHT 
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Bovenstaande kernwaarden vormen voor de stichting Eduquaat de leidraad bij het formuleren van 
zijn acties en toekomstbeleid. We vragen alle medewerkers op alle niveaus in de organisatie om 
vanuit deze waarden te handelen en elkaar daarop aan te spreken. Het eigen gedrag van 
medewerkers geldt steeds als voorbeeld voor kinderen (en hun ouders). De kernwaarden bepalen 
voor een groot deel het imago en de ‘uitstraling’ van onze organisatie als geheel en iedere school 
afzonderlijk. Onze visie: 
 
 

Onze scholen verzorgen in een veilige omgeving voor alle 
betrokkenen boeiend en kwalitatief goed onderwijs dat past bij deze 

tijd en dat kinderen voorbereidt op de toekomst. 
 
 
Dagelijks krijgen ruim 1800 kinderen uit Weert e.o. onderwijs vanuit de scholen die aangesloten zijn 
bij de Stichting Eduquaat. Eduquaat biedt werkgelegenheid aan ruim 140 medewerkers en heeft een 
omzet van 8.500.000 euro. Op twee locaties zijn wij bezig met het ontwikkelen van nieuwbouw. 
Scholen die samen met onze partner Humanitas (kinderopvang) voor de kinderen en hun ouders 
passende arrangementen bieden. 
 
Er is gekozen voor een open en transparant besturingsmodel van de stichting waarbij besturen en 
toezicht gescheiden zijn. De structuur van de stichting: 
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Planning en controle 
 
Om binnen de stichting de taken te realiseren, wordt 
gebruik gemaakt van een planning en controle cyclus. Naast 
de reguliere verantwoording richting ministerie van 
onderwijs en inspectie, is de cyclus ook van toepassing op 
de interne processen. We proberen ons werk zodanig in te 
richten dat het mechanisme als van nature in de 
werkprocessen zijn opgenomen. Onze activiteiten 
definiëren we als een project met een duidelijk begin en 
eindpunt. 

 

kenmerken van ons onderwijs 
 
De kerndoelen die het ministerie van OC&W heeft geformuleerd, worden optimaal gerealiseerd. 
Onze basisscholen zullen deze doelen met behulp van toetsen en zelfevaluatie waarborgen. Zij zullen 
er alles aan doen om tijdig te signaleren en te communiceren welke leerlingen de kerndoelen niet 

volledig halen. Kwaliteiten benutten op bovenschools niveau 
We bieden onderwijs op maat. Onze scholen houden rekening met de verschillen tussen kinderen. 
Dat geldt voor de leerstijl, de leerontwikkeling, het taalniveau, maar ook voor de culturele afkomst, 
het sociale gedrag, de emotionele vaardigheden, en dergelijke. De uitdaging voor ons onderwijs is 
om zoveel mogelijk rekening te houden met deze verschillen.  
Onze scholen stimuleren de ontwikkeling van kinderen op diverse niveaus, zoals  cognitief, creatief, 
sociaal, motorisch en emotioneel. De ontwikkelingen worden gevolgd en met ouders 
gecommuniceerd. De mogelijkheden van de leerling bepalen de uitstroom naar het vervolgonderwijs.  
 

De zorgstructuur op onze scholen wordt afgestemd met het 
samenwerkingsverband WSNS en zodanig geoptimaliseerd 
dat ze bijdraagt aan de door ons gewenste (veelzijdige) 
ontwikkeling van kinderen. We streven naar de volgende 
resultaten: 
Elk kind heeft recht op passend onderwijs. Het streven is om 
elk kind adequate begeleiding en zorg te bieden via het eigen 
zorgaanbod op de scholen en daarnaast verwijzing naar het 
S(B) O te beperken. 
 

 Binnen de stichting Eduquaat proberen wij het beste uit onszelf te halen om het best te realiseren 
onderwijs neer te zetten voor de kinderen. Onze medewerkers zijn de dragende kracht van de 
organisatie. Samen met de ouders en de andere partners willen we een bijdrage leveren aan de 
ontwikkeling van de kinderen op onze scholen. 
 
Mocht u vragen hebben dan kunt u altijd terecht bij de directie of medewerkers van onze scholen. U 
kunt uw vragen ook via het contactformulier op deze website stellen. 
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Bijlage 1: de aangesloten scholen en het secretariaat van de Stichting 
 

OBS De Graswinkel 0495-540951 

Vivian Berden v.berden@obsgraswinkel.nl  

Graswinkellaan 7-9 6005 KE Weert 

Postbus 10036 6000 GA Weert 

Website: www.obsgraswinkel.nl  

OBS Molenakker 0495-539067 

Jacques Franssen j.franssen@obsmolenakker.nl  

Oude Laarderweg 15 6003 ME Weert 

Postbus 10051 6000 GB Weert 

Webste: www.obsmolenakker.nl  

OBS De Duizendpoot 0495-563305 

Jan Teensma j.teensma@ojbsdeduizendpoot.nl  

Parklaan 24 6039 BD Stramproy 

Postbus 3119 6039 ZG Stramproy 

Website: www.ojbsdeduizendpoot.nl  

OBS De Uitkijktoren 0495-535444 

Andre Vonberg andre.vonberg@intersym2.nl 

Meidoornstraat 2 6002 TZ Weert 

Postbus 340 6000 AH Weert 

Website: www.obsdeuitkijktoren.nl  

Brede School Moesel 0495-536622 

Jos Ramakers j.ramakers@bs-nassauhof.nl  

Stadhouderslaan 21 6006 GJ Weert 

Website: www.bredeschoolmoesel.nl  

Bs St. Jozef 0495-535174 

Jos Ramakers dir@bs-st-jozef.nl  

Herenvennenweg 2 6006 SW Weert 

Website: www.bs-st-jozef.nl  

Bs Het Dal 0495-534518 

Yvonne Vaes y.vaes@bs-hetdal.nl  

St. Jozefslaan 102 6006 JN Weert 

Website: www.bs-hetdal.nl  

CvB Bereikbaar via 0495-539067 

CvB Henk Derks cvb@eduquaat.nl  

Secretariaat Stichting Eduquaat www.eduquaat.nl 

Oude Laarderweg 15 6003 ME Weert 

Postbus 10051 6000 GB  Weert 

 

mailto:v.berden@obsgraswinkel.nl
http://www.obsgraswinkel.nl/
mailto:j.franssen@obsmolenakker.nl
http://www.obsmolenakker.nl/
mailto:j.teensma@ojbsdeduizendpoot.nl
http://www.ojbsdeduizendpoot.nl/
http://www.obsdeuitkijktoren.nl/
mailto:j.ramakers@bs-nassauhof.nl
http://www.bredeschoolmoesel.nl/
mailto:dir@bs-st-jozef.nl
http://www.bs-st-jozef.nl/
mailto:y.vaes@bs-hetdal.nl
http://www.bs-hetdal.nl/
mailto:cvb@eduquaat.nl
http://www.eduquaat.nl/
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Bijlage 2: de kernwaarden aangevuld met kernbegrippen 

 
Kindgericht: ‘elk kind is uniek’ 

- Ieder kind is welkom; 
- Zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van kinderen staat voorop; 
- Ieder kind voelt zich veilig en gewaardeerd; 
- Er is respect voor verschillen tussen kinderen; 
- Kinderen zien we als gelijkwaardige partner. We betrekken hen bij hun eigen 

ontwikkelingsproces 
-  Tolerantie en onderlinge solidariteit komen uitdrukkelijk aan bod 
- We hebben samen met ouders een pro- actieve rol bij het opvoeden van hun kinderen tot 

kritische wereldburgers; 
- In ons onderwijs kunnen kinderen met verschillende culturele en levenbeschouwelijke 

achtergronden elkaar ontmoeten. 

Toekomstgericht: ‘leren door leren’ 

- Onze scholen verzorgen onderwijs dat past bij deze tijd en dat kinderen voorbereidt op de 
toekomst 

- We gebruiken moderne onderwijsmethoden en lesmaterialen; 
- ICT is een belangrijk hulpmiddel; 
- De organisatie is dynamisch; 
- We zijn ambitieus; 
- We spelen in op maatschappelijke ontwikkelingen. 

 
Resultaatgericht: ‘eruit halen wat erin zit’ 

- Ons onderwijs is van hoge kwaliteit; 
- Onze medewerkers zijn professionals die onderwijs op maat bieden; 
- Kinderen worden uitgedaagd hun talenten veelzijdig te ontwikkelen, cognitief,  

creatief én sociaal 
- We bereiden kinderen optimaal  voor op het voortgezet onderwijs. 

 
Maatschappijgericht: ‘jonge mensen hebben de toekomst’ 

- We staan midden in de samenleving; 
- We besteden actief aandacht aan de verscheidenheid in de maatschappij; 
- We respecteren verschillen tussen kinderen; 
- Onze leerkrachten hebben ruime aandacht voor normen en waarden; 
- Ons onderwijs maakt kinderen bewust van maatschappelijke thema’s als natuur en milieu, 

derde wereld, mensenrechten, duurzaamheid en dergelijke.; 
- Onze medewerkers zien ouders als klant. 

 
Oudergericht: ‘ouders zijn klanten’ 

- We hebben samen met ouders een pro-actieve rol bij de opvoeding en ontwikkeling  
van hun kind 

- Communicatie met ouders over de kernwaarden is voor ons zeer belangrijk. 
- De ouders zien we als gelijkwaardige partner 

 


