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lichtjes in de ogen onmiddellijk verdwijnen.
Bezuinigen doet pijn en lijkt tegenstrijdig
aan onze ambities. Het maakt voor mij des te
duidelijker dat er focus nodig is: elke euro die
we uitgeven moet dienend zijn aan wat onze
kinderen op school ervan merken!

Vooraf heb ik me niet kunnen voorstellen dat
mijn eerste periode bij Voila zo zou zijn. Begin
van dit jaar benoemde ik dat 2020 weleens een
kanteljaar zou kunnen worden voor ons werk in
het primair onderwijs. Wie had toen de impact
van COVID-19 kunnen voorzien…

“Ik heb het nog
nooit gedaan,
dus ik denk dat
ik het wel kan”
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Op 16 maart 2020 sloten de deuren van onze
scholen. Gebaande paden waren ineens
afgesloten. Zonder aarzeling gingen we op zoek
naar nieuwe wegen. We wisten wat ons te doen
stond. Onze bedoeling was immers klip en klaar.
In mijn contacten met de scholen, waar
medewerkers hard aan het werk waren, zag
ik lichtjes in de ogen. Ik zag samenwerking
ontstaan die eerder niet vanzelfsprekend was. Ik
zag mensen met de moed om aan te geven dat
zij niet wisten hoe iets moest. En anderen die een
helpende hand toestaken. Onverwachte talenten
werden zichtbaar. Ondanks de afstand was de
onderlinge binding hechter dan ooit, en waren

we nabij onze kinderen. Ondanks de beperkingen
klaarden we een onmogelijke klus. Ondanks alles
-of is het dankzij dit alles?!- hebben wij en met
ons de kinderen, ontzettend veel geleerd.
Alleen door de sterke basis van Voila en enorme
veerkracht, creativiteit en saamhorigheid van
onze medewerkers hebben we dit voor elkaar
gekregen, in samenwerking met ouders en
partners in gemeente Leusden. En dat is best iets
waar we trots op mogen zijn!
Tegelijkertijd zie ik ook uitdagingen binnen Voila.
Denk aan het op alle scholen neerzetten van één
gezamenlijke sterke basis van onderwijskwaliteit
voor al onze kinderen; ruimte en aandacht creëren
voor elk kind, iets dat alleen mogelijk is als we
ook ruimte maken voor onze medewerkers.
En dát in een situatie waarin we ons financiële
huishoudboekje op orde moeten krijgen. Geen
eenvoudige opdracht. Dat is me duidelijk. Als
ik gesprekken voer over keuzes die gemaakt
moeten worden met minder geld, dan zie ik de

Met minder middelen, toch dichter bij de
bedoeling komen… De meerjarenstrategie zal
deze focus brengen en ons helpen de juiste
keuzes te maken. Het zal de komende tijd
veel van ons vragen. En, naar ik hoop ook veel
brengen. Zoals een van de leerkrachten zei, die
ik laatst sprak over een concept van dit plan: ‘Ik
merk dat ik er echt weer zin in krijg. Samen, echt
beter worden in ons vak!’ Dan zie ik die lichtjes
gelukkig weer verschijnen.
Met de bedoeling voor ogen,
vinden we altijd een weg.
Ons unieke potentieel, is onze kracht.
We hebben hierin nog te ontdekken,
te leren, stap voor stap.
Voor en met onze kinderen.
Samen sterk.
Voila, dit is de bedoeling!
Akke Wiersma

De afgelopen maanden zijn veel mensen
betrokken bij de ontwikkeling van dit
nieuwe strategisch beleidsplan: onze koers
voor de komende jaren. Leerkrachten,
ouders, bestaande relaties, nieuwe relaties,
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad,
Raad van Toezicht, College van Bestuur,
directeuren, maar ook kinderen hebben
meegewerkt om een strategische koers te
bouwen, waar we op vertrouwen, zin in
hebben en als stichting met 11 scholen, zo’n
200 medewerkers en ruim 2050 leerlingen een
volgende stap mee gaan zetten.
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Een volgende stap die met het schrijven van
dit plan een eerste impuls heeft gekregen. En
een koers die de komende vijf jaar (2020-2025)
richting geeft in ons handelen in de praktijk,
elke dag weer. Met deze koers willen we elk
van onze kinderen het onderwijs geven dat zij
verdienen, onderwijs passend bij het unieke
potentieel van elk kind.

‘Ik voel me welkom’… ’Ik hoor erbij’…
‘Ik voel me veilig’ … ‘Ik voel me gezien’.
Dit zijn doorslaggevende momenten en ervaringen.
Stuk voor stuk voorwaardelijk om elk kind tot leren
te brengen.

Wat is onze bedoeling met ons onderwijs binnen de scholen
van Voila? Met onze bedoeling laten we zien wat we met ons
onderwijs willen realiseren en waar ons hart sneller voor gaat
kloppen.
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Wij willen in ons onderwijs elk kind zien in zijn
unieke potentieel. Wij geven dit unieke potentieel
van elk kind ruimte in het leren. We gaan samen met
kinderen op ontdekking naar wie ze zijn, waar ze van
een ander verschillen en hoe ze zich tot een ander
verhouden. We leren kinderen hoe ze hun eigen
talenten in kunnen zetten in hun omgeving: nu en
later. We zien elk kind daarbij in zijn geheel, met oog
voor alle mogelijkheden die hij in zich heeft: hoofd,
hart, handen. We laten kinderen ervaren dat leren
belangrijk is en bestaat uit vallen en opstaan. Dit
kunnen we niet alleen, we hebben ouders en onze
partners nodig om samen het verschil te maken.
De kracht van Voila is dat onze scholen samenwerken,
maar ook verschillen. Elk van de Voila-scholen heeft

een eigen profiel (vanuit een concept, methodiek of
denominatie), waardoor er voor ouders en kinderen
echt iets te kiezen valt. Verschillen dus, maar geen
verschillen in kwaliteit. Elke Voila-school realiseert
tenminste de basiskwaliteit die we van elke school
verwachten en onderscheidt zich daarbovenop
met eigen ambities. Op deze manier komt elk kind
binnen Voila tot ontwikkeling.
De bedoeling geeft overigens ook richting aan de
manier waarop we met elkaar werken binnen Voila.
Dit betekent dat ook elke medewerker weet wie hij
of zij is in uniek potentieel en hoe dit tot uiting komt
in zijn of haar professionele vakmanschap.

‘Eerst het kind,
dan de leerling’

LEIDENDE
PRINCIPES

Vijf leidende principes helpen ons de ‘bedoeling’ waar te maken in de praktijk. Zie deze
principes als vuistregels die richting geven aan ons handelen. Ze versterken elkaar in
onderlinge zin en vormen opgeteld de geest waarin we binnen en buiten Voila willen
samenwerken. Ze zijn niet alleen voor directies, leerkrachten en leerlingen, maar ook
voor staf, bestuur, Raad van Toezicht en (Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad.
Voor iedereen dus.

1 De bedoeling staat voorop bij keuzes die ik maak.
2 Ik maak het verschil met mijn handelen.
3 Ik ga eerlijk in gesprek met de ander, altijd respectvol.
4 Ik leer elke dag weer, over mezelf en over de ander.
5 Samen komen we tot andere en betere mogelijkheden.
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WERKEN
MET
DILEMMA’S
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Een belangrijk uitgangspunt bij de ontwikkeling
van onze meerjarenstrategie is ‘dilemmagericht
werken’. Dilemmagericht werken maakt het
mogelijk in lastige situaties tot andere en
creatieve oplossingen te komen.
‘Grijp ik in? Of laat ik het gaan?’ ‘Schrijf ik voor?
Of geef ik ruimte?’ ‘Daag ik uit? Of houd ik het
veilig’.
Dit zijn enkele voorbeelden van dilemma’s.
Bij een dilemma is sprake van spanning tussen
twee uitersten. En die spanning mag niet zomaar
verdwijnen omdat beide uitersten een waarde
hebben. Daarom kent een dilemma vaak geen
‘enkelvoudige’ ‘enige’ en ‘juiste’ oplossing.
Dilemma’s vragen dan ook niet om een oplossing,
maar om een optimale balans tussen de twee
uitersten. Deze balans kan in de ene situatie
anders zijn dan in de andere. Kortom: van ‘of-of’
naar ‘en-en’.
Naar aanleiding van een analyse van
verschillende documenten van Stichting Voila

wordt zichtbaar dat de volgende vijf dilemma’s
regelmatig terugkomen in verschillende
vraagstukken en thema’s:
•
•
•
•
•

Behouden - Vernieuwen
Samen - Apart
Sturing - Ruimte
Resultaatgericht - Relatiegericht
Hetzelfde - Verschillend

Er zit spanning tussen deze uitersten. Deze
spanning kan zich tonen in allerlei concrete
situaties, of het nu gaat om de aanschaf van een
nieuwe lesmethode of het samen werken met
ouders/verzorgers. Noodzaak is om de komende
jaren alert te zijn op deze spanning, te balanceren
tussen de uitersten en tot slimme ‘en-en’
oplossingen te komen.
In onderstaande afbeelding geven we de dilemma’s
weer die impliciet of expliciet vaak terugkomen
in keuzes, afwegingen en gesprekken rondom
(onderwijs)ontwikkeling binnen de scholen van
Stichting Voila.
BALANCEREN

Doel

Kern Leerstof (Cognitief)

Leerplek

In de klas

Leerstof

Methoden

Organisatievorm

Klassikaal / Jaarklassen

Differentiatie

Leerstof centraal (Methode)

Toetsen

Summafief

Leiderschap

Voorkeursstijl

Cultuur

Volgend

Kwaliteitszorg

Curatief

Betrokkenheid kinderen

Volgen

Ouderbetrokkenheid

Informeren

←→
←→
←→
←→
←→
←→
←→
←→
←→
←→
←→

Brede ontwikkeling
Overal
Kerndoelen en leerlijnen
Flexibel
Kind centraal (eigen leerlijn)
Formatief
Situationeel
Lerend
Preventief
Meeregisseren
Partnerschap

DE ZES
STRATEGISCHE
THEMA’S

Op basis van verschillende gesprekken met allerlei betrokkenen bij Voila en een aantal
analyses zijn zes strategische thema’s bepaald. Deze thema’s vormen de kern waar wij
aan gaan werken de komende jaren.
In willekeurige volgorde zijn dit:
• Het kind zien
• De leerkracht als regisseur
• Ruimte voor het vak
• Integrale leer- en ontwikkelomgeving
• Samen duurzaam ontwikkelen
• Het hele dorp
Deze thema’s dragen elk op zich, maar ook in onderlinge samenhang, het sterkst bij aan
het waarmaken van onze bedoeling: dat wat we werkelijk belangrijk vinden. We lichten de
thema’s hierna kort toe.
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THEMA 1
Wij willen binnen Voila elk kind tot bloei laten komen in zijn ontwikkeling. Dit vraagt
erom dat we oog hebben voor alle vaardigheden en talenten die elk kind in zich heeft.
Het draait in het leven niet alleen om cognitieve vaardigheden, maar ook om fysieke
ontwikkeling, hart, emoties en creativiteit. Als elk kind binnen Voila voelt dat hij of zij
gezien wordt, ontstaat werkelijke aandacht en verbinding. Als duidelijk is wat een kind
nodig heeft, wordt het mogelijk daarop af te stemmen in pedagogische en didactische
aanpak. Op deze manier werken we samen met het kind aan ontwikkeling en halen we
het maximale uit elk kind.
Speerpunten zijn:
• Binnen Voila werken in elke klas leerkrachten
die over de kennis en vaardigheden beschikken
om de ontwikkeling van elk kind bewust te
observeren, te analyseren, te duiden en de
vertaalslag te maken naar het eigen handelen
(zelfreflectieve houding). Specifieke aandacht
is daarbij voor: het werkelijk zien van een
kind, keuzes durven maken en zoeken naar
mogelijkheden.

‘Complimenten zijn
nooit op!’

• Binnen elke school en groep is een veilig
leerklimaat (pedagogisch klimaat) waar elk
kind zich veilig en gezien voelt in zijn/haar
mogelijkheden, ook diegene voor wie dit niet
vanzelfsprekend is.
• Kinderen worden in elke school gestimuleerd
actief te participeren in hun eigen leren: met
ruimte voor de stem van elk kind. Uiteraard
passend bij het profiel of concept van de eigen
school.

HET
KIND
ZIEN
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THEMA 2
Leren is een proces dat je samen doorloopt, afgestemd op de onderwijsbehoeften van
elk kind en passend bij de visie van de school. In dit proces is de leerkracht regisseur. Het
gedrag van de leerkracht is immers cruciaal en bepalend voor de wijze waarop kinderen
tot leren komen. De leerkracht regisseert het leerproces van kinderen in de school, samen
met betrokkenen in de omgeving van het kind. De leerkracht beïnvloedt deze omgeving
ten behoeve van de ontwikkeling van de leerling.

Speerpunten zijn:
• Elke Voila leerkracht is in staat om vanuit kennis
en eigen regie bewuste en beredeneerde
keuzes te kunnen en durven maken in het
vormgeven van een onderwijsaanbod voor elk
kind. En is hierbij in staat om beredeneerd af te
wijken van de methoden.
• Met een integraal, rijk en betekenisvol
onderwijsaanbod geeft de leerkracht de
mogelijkheden en talenten van elk kind (hoofd,
hart en handen) ruimte. Dit onderwijsaanbod
krijgt vorm met de schoolambities als basis.

‘Ik stop met onnodig
werk, zodat ik kan doen
wat nodig is’

• Elke Voila leerkracht is, vanuit sterke
communicatieve vaardigheden, in staat tot
een effectief en krachtig samenspel met
samenwerkingspartners, in het bijzonder
met ouders/verzorgers, ten dienste van de
ontwikkeling van het kind.

LEERKRACHT
ALS
REGISSEUR
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THEMA 3
Ruimte voelen om je vak uit te kunnen oefenen en daarin werkplezier ervaren is belangrijk. In
de eerste plaats voor elke leerkracht binnen Voila. De leerkracht voor de groep is essentieel,
hij speelt de belangrijkste rol als het gaat om ontwikkeling bij kinderen. Leerkracht zijn vraagt
om vakmanschap, bijvoorbeeld in het geven van goede instructies, effectief gebruik van de
onderwijstijd, hoge verwachtingen en vertrouwen uitstralen. In de praktijk zien we nog te vaak
dat niet de leerkracht en zijn vakmanschap centraal staan, maar de methode leidend is. Ook
vakmanschap van alle medewerkers om de leerkrachten heen is van belang, denk aan bestuur,
staf, directeuren, intern begeleiders en ondersteunende medewerkers.
Speerpunten zijn:
• Strategisch personeelsmanagement: Elke
medewerker ontwikkelt zijn vakmanschap.
Hiertoe wordt binnen Voila het strategisch
personeelsmanagement versterkt. Dit gaat
over: het versterken van de samenhang tussen
professionalisering, functieomschrijvingen,
de gesprekkencyclus en instrumenten die
in dit proces ondersteunen. Maar gaat ook
over de manier van werving en selectie
(aannamebeleid), begeleiding starters, zijinstromers en invallers, teambuilding en interne
mobiliteit.
• Investeren in de basis: Binnen Voila is een
duidelijk kader dat richting geeft aan wat
tenminste van elke leerkracht wordt verwacht
in kennis en vaardigheden (bv. op terreinen als
didactisch handelen, pedagogisch handelen,
klassenmanagement, handelingsgericht werken
etc.). Gerichte aandacht is er voor het op peil
brengen van de kennis en vaardigheden bij
leerkrachten die (nog) niet aan deze basis
voldoen.
1

Met de term ‘eiland’ wordt in deze tekst gedoeld op scholen

van Voila die samen gehuisvest zijn of gaan worden in één
(multifunctioneel) gebouw.

• Investeren in leiderschap: Leidinggevenden
binnen Voila zijn een bepalende en
doorslaggevende factor in de ontwikkeling
van de stichting en scholen, de samenwerking
op eilandniveau1 en de realisering van de
strategie. Hier gaan we de komende jaren
extra op investeren. Specifieke accenten
liggen in de ontwikkeling naar de integrale
verantwoordelijkheid als schooldirecteur en het
leiderschap aan een team in een professionele
(kwaliteits)cultuur en (bovenschoolse)
samenwerking.

RUIMTE
VOOR
HET VAK

• We gaan op zoek naar ruimte en meer tijd
door slimme verbindingen te leggen, vanuit de
gedachte less is more en 1 + 1=3. (Zie hiervoor
integrale leer- en ontwikkelomgeving.)
• Teamontwikkeling: Leidinggevenden (Voilabreed en binnen de scholen) geven leiding
aan de ontwikkeling van groepen mensen
naar teams waar medewerkers elkaar
professioneel (leren) kennen en verschillen
(in talenten) benutten. Dit in een omgeving
waar professionele ontwikkeling en plezier/
voldoening uit het werk hand in hand gaan.

‘Wie leert er vandaag meer:
jij of de kinderen?’
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THEMA 4
We streven naar een leeromgeving waar elk kind tot bloei komt. We hebben onze
omgeving nodig om een leeromgeving te creëren waar de integrale ontwikkeling van elk
kind tot zijn recht komt. Op schoolniveau is soms sprake van beperkte speelruimte in het
organiseren van deze leeromgeving. In samenwerking ontstaat meer ruimte en zijn meer
mogelijkheden. Daarom willen we de komende jaren stapsgewijs en al ‘werkende weg’
onderzoeken hoe we binnen elke school van Voila vorm kunnen geven aan een optimale
integrale leer-en ontwikkelomgeving. Dit vraagt om maatwerk én samenspel: inhoudelijk
kwaliteitsrijke keuzes vanuit de bedoeling staan hierbij voorop.
Speerpunten zijn:
• De school maakt duurzame afspraken met een
beperkt aantal samenwerkingspartners die
bijdragen aan het realiseren van een integrale
leer- en ontwikkelomgeving. Hierover is
afstemming Voilabreed.
• Met de onderwijsinhoudelijke ambities als
basis, ontwikkelen scholen zich met hun
partners stapsgewijs naar een optimale
integrale leeromgeving op eilandniveau.
Scholen op eilandniveau nemen een
gezamenlijke paragraaf op in hun schoolplan,
met ambities die zij in samenwerking met elkaar
(1e cirkel), met PSZ, KDV en BSO (2e cirkel)
en met andere partners en scholen (3e cirkel)
willen bereiken.

‘Zullen we samen een
wiel gaan uitvinden?’

• Scholen onderzoeken in onderlinge afstemming
mogelijkheden tot innovaties in het onderwijs,
gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.
De infrastructuur rondom ‘samen duurzaam
ontwikkelen’ ondersteunt scholen hierin.

INTEGRALE LEER EN ONTWIKKEL
OMGEVING
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THEMA 5
De ambities die we hebben voor onze kinderen vragen om een alerte manier van
organiseren en een krachtige samenwerking binnen Voila. Een belangrijke vraag hierbij
is: draagt de manier waarop we ons intern georganiseerd hebben (nog) bij aan onze
bedoeling? Hier hebben we belangrijke stappen in te zetten omdat we in de praktijk
zien dat gewoontes soms (te) sterk bepalend zijn voor de keuzes die we maken in ons
handelen. Dit vraagt van iedereen om alertheid, om lef en het samen zoeken van andere
manieren waar dat waardevol is. Uiteraard met oog voor onze kracht en behoud van het
goede en de bereidheid kritisch naar je eigen handelen te kijken.
Speerpunten zijn:
• Scholen hebben hun schoolspecifieke ambities
verwoord op het gebied van ‘een professionele
(kwaliteits)cultuur’ en geconcretiseerd in
beleid (schoolplan en jaarplan), met i.i.g.
specifieke aandacht voor ‘samen duurzaam
ontwikkelen’.
• Binnen de stichting is een schooloverstijgende
infrastructuur doorontwikkeld, die gaat over
samen duurzaam ontwikkelen, afgestemd
op de ontwikkeling van de scholen. Deze
infrastructuur bevat formele en informele,
traditionele en nieuwe vormen voor kennis- en
vaardigheidsontwikkeling en kent een sterke
verbinding met actueel (wetenschappelijk)
onderzoek.

‘Leer je vandaag iets
of doe je er
morgen twee?’

• Binnen de stichting voeren we de komende
jaren het vakinhoudelijke gesprek
over belangrijke vragen in lijn met de
onderwijskwaliteit: Bv. Wat verstaan we onder
een goede les? Wat verstaan we onder een
goede leerkracht?
• Leidinggevenden van Voila zijn zich bewust van
hun belangrijke (voorbeeld)rol in het vergroten
van reflectie en lerend handelen, kennen hun
sterke en zwakke punten hierin en ontwikkelen
zich hier verder in. Ook steunen en stimuleren
ze hun medewerkers dit te doen - dit in lijn met
de leidende principes.
• De strategie van Voila is binnen de stichting en
scholen vertaald naar ambitieus en realistisch
beleid. Hier wordt planmatig en cyclisch aan
gewerkt (schoolplan, project- of verbeterplan,
jaarplan).

SAMEN
DUURZAAM
ONTWIKKELEN
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THEMA 6
It takes a village to raise a child. De gemeenschap in het dorp vormt een belangrijk onderdeel
in het leven van onze kinderen. Onze bedoeling is hen te leren hoe ze hun unieke potentieel
waardevol voor zichzelf en anderen kunnen inzetten in onze samenleving: nu en later.
Kinderen die zich verbonden voelen met de gemeenschap en hun omgeving. Zich gezien
voelen in hun omgeving en een plek weten te realiseren in de gemeenschap waarin zij leven.
De gemeenschap (Leusden, Achterveld en Stoutenburg) kan ons helpen bij onze bedoeling.
We zijn een unieke stichting in het land, één onderwijsstichting in één gemeente met daarin
verschillende denominaties verweven. Dit biedt unieke kansen in de samenwerking met
het hele dorp. Er zijn al veel mooie initiatieven. Tegelijkertijd zien we mogelijkheden om de
verbinding vanuit wederkerigheid te versterken.
Speerpunten zijn:
• Scholen en ook eilanden geven -met hun
onderwijsinhoudelijke ambities (zoals in hun
meerjarenbeleid verwoord) als basis- vorm
aan duurzame samenwerking met partners uit
het dorp. Hierbij gaat het verbreden van het
onderwijsaanbod (in lijn met kerndoelen) hand
in hand met het ontlasten van leerkrachten.
Aan de basis hiervan ligt: een meerwaarde voor
kinderen, een gevoelde urgentie en gezamenlijk
doel, met winst voor elke betrokken partner.

Wil je me helpen?

• Binnen Voila is een organisatie-infrastructuur
ingericht die de scholen ondersteunt in de
organisatie van een eenduidige samenwerking
met partners uit het dorp.
• Binnen Voila onderzoeken we de mogelijkheden
een vrijwilligerspool op te zetten, ter
ondersteuning van de schoolteams. Hierbij
leren we van partners met vergelijkbare
ervaring.

HET
HELE
DORP
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Belangrijk is ook dat onze organisatie en werkwijze ondersteunend zijn aan het
realiseren van deze strategie.
Speciale aandacht is er voor de besturingsfilosofie en een planmatige implementatie
van de strategie.
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BESTURINGS
FILOSOFIE

De besturingsfilosofie van Voila gaat
uit van integraal schooldirecteuren die
verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse
aansturing en ontwikkeling van hun eigen
school. Zij leggen rechtstreeks verantwoording
af aan het bestuur. Het College van Bestuur
draagt de eindverantwoordelijkheid. In deze
verantwoordelijkheid fungeert het strategisch
beleidsplan als een belangrijk kader. Ook valt de
combinatie van denominaties2 hierbinnen.
Naast de eigen verantwoordelijkheid is er ook
een gezamenlijke verantwoordelijkheid, voor alle
scholen en alle kinderen binnen Voila. Centrale
afspraken worden gemaakt en gedragen vanuit
transparantie en solidariteit. Samenwerken,
leren van en met elkaar en eigenaarschap op alle
niveaus, zijn kenmerkend voor Voila.
Per 1 augustus 2020 gaat Voila naar een platte
structuur. De laag van clusterdirecteuren
komt te vervallen. Dit vergt nieuw samenspel
tussen bestuur, directie en staf. De volgende
richtinggevende uitgangspunten gelden voor de
doorontwikkeling van de organisatie:

2

De combinatie van verschillende denominaties binnen

Voila brengt met zich mee dat het College van Bestuur
verantwoordelijk is voor het functioneren van de statutair
vastgelegde Identiteitscommissie (IDC). De IDC is erop gericht dat
scholen bewust en doelgericht invulling geven aan hun taak om
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op levensbeschouwelijk vlak invulling te geven aan het onderwijs
passend bij hun denominatie.

•	De bedoeling (het realiseren van het potentieel
van elke leerling, elke leerling op de juiste plek)
staat voorop. Het stafbureau ondersteunt de
scholen bij het realiseren van de bedoeling.
	Dit in een beweging van:
- Reactief naar proactief
- Signaleren naar voorkomen
- Beheersen naar duurzaam ontwikkelen
- Afhankelijk naar zelfstandig
Dit vraagt om een samenhangende aanpak,
waarin beleidsterreinen elkaar binnen Voila
versterken.
•	Nieuw en zuiver samenspel tussen bestuur,
schoolleiding en staf:
-	Duidelijk onderscheid tussen staf
(stafbureau) en sturing/besluitvorming
(bestuur en management).
-	Directies hebben Voila-brede directietaken
waarmee ze bijdragen aan gezamenlijke
beleidsontwikkeling.
-	Bovenschoolse staftaken (ook wanneer van
directeuren) worden functioneel belegd
binnen het stafbureau.
•	Directies komen binnen afzienbare tijd in
positie als integraal schooldirecteur.
•	Aandacht voor zuiverheid in rolopvatting en
-uitvoering van alle gremia (directie, staf,
bestuur, RvT, (G)MR).
•	Een professionele kwaliteitscultuur (zie ook
leidende principes) wordt zichtbaar in ons
handelen en vergt nauw samenspel in de
driehoek (bestuur, schooldirecties en staf).
•	We komen financieel in control en krijgen onze
financiën op orde.

IMPLEMENTATIE
VAN
STRATEGISCH
BELEID
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Een meerjarenstrategie op papier komt pas
tot leven in de praktijk. Echter, die praktijk
is weerbarstig en de uitdagingen die op het
onderwijs afkomen zijn divers en complex. De
meerjarenstrategie geeft richting en vormt een
leidraad, zodat de grenzen van het ‘speelveld’
helder zijn. Wat werkelijk het verschil zal maken
de komende jaren is dat bestuur, directies en
leerkrachten deze strategie gaan vertalen
in hun praktijk. Het om kunnen gaan met
dilemma’s die zich voordoen, is daarbij cruciaal.
Onze meerjarenstrategie vormt de basis voor
de verdere ontwikkeling van de stichting en
scholen. Wij geven hier cyclisch invulling aan
vanuit Plan Do Check Act (PDCA). Dit doen we op
verschillende manieren:
• V
 ia de lijn in de scholen. Schooldirecteuren
zullen via hun schoolplan (2021-2025)
en jaarplannen een vertaalslag maken
naar operationeel niveau en daarmee op
schoolniveau uitvoering geven aan de
realisatie van de strategische thema’s.
•	Via de lijn van de eilanden. Schooldirecteuren
binnen een eiland onderzoeken vanuit
onderwijsinhoudelijke ambities, de
mogelijkheden tot meer samenwerking en
integratie op alle beleidsterreinen (onderwijs,
huisvesting, personeel en leiderschap). Ze
stemmen en bepalen vervolgstappen (op korteen lange termijn) vanuit een gezamenlijke
visie op de ontwikkeling van het eiland. De
uitkomsten van deze gesprekken krijgen een
weerslag in een specifieke paragraaf over de

ontwikkeling van het eiland, als onderdeel van
het schoolplan (2021-2025).
• V
 ia de lijn van Voila-breed beleid.
Stafmedewerkers met specifieke portefeuilles
zullen via beleids- en jaarplannen nadere
invulling geven aan de speerpunten en
zorgen voor de vertaling naar uitvoerings- en
implementatieplannen binnen Voila.
Het precieze pad gaan we de komende vijf jaar
gaandeweg uitstippelen. Hierbij geldt dat de
wijze waarop we speerpunten willen realiseren
(het ‘hoe’) niet eenvormig, maar juist divers zal
zijn. Passend bij het betreffende speerpunt.
Jaarlijks brengen we middels een stichtingsbreed
jaarplan en een jaarplan per school focus aan
en maken we concreet welke doelstellingen we
binnen Voila en binnen scholen willen realiseren
en op welke wijze we dit precies gaan doen. De
focus en snelheid kunnen hierbij verschillen al
naar gelang de uitgangspositie van een school. In
onze planning bouwen we evaluatiemomenten in
en kijken we waar we staan. Van daaruit brengen
we opnieuw focus aan. Zo zetten we planmatig
en cyclisch als stichting en afzonderlijke scholen
stappen in de goede richting.

VOILA!
...DIT IS DE BEDOELING
Heeft u vragen, suggesties of wilt u meer weten?
Neem gerust contact met ons op!

BIJLAGEN: MATRIX
PER STRATEGISCH
THEMA
In de bijlagen is per strategisch thema een matrix weergegeven. Hierin herhalen we
de speerpunten: waar zetten we op in. Vervolgens benoemen we welke resultaten
we nastreven: wat is merkbaar en wat is meetbaar. Tot slot geven we aan welke
vragen we onszelf stellen de komende jaren om alert te blijven.
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COLOFON
Deze publieksversie van het strategisch
beleidsplan 2020-2025: Voila! ...dit is de
bedoeling, is een uitgave van:
Stichting Voila | ’t Erf 1 | 3831 NA Leusden
T 033 43 35 010
E info@voilalaeusden.nl
I www.voilaleusden.nl

Ontwerp: Concreet geeft vorm

THEMA 1 HET KIND ZIEN
Speerpunten: Waar zetten we op in?

Binnen Voila werken in elke klas leerkrachten die over de kennis
en vaardigheden beschikken om de ontwikkeling van elk kind
bewust te observeren, te analyseren, te duiden en de vertaalslag
te maken naar het eigen handelen (zelfreflectieve houding).
Specifieke aandacht is hier voor: het werkelijk zien van een kind,
keuzes durven maken en zoeken naar mogelijkheden.

Binnen elke school en groep is een veilig leerklimaat
(pedagogisch klimaat) waar elk kind zich veilig en gezien voelt
in zijn/haar mogelijkheden, ook diegene voor wie dit niet
vanzelfsprekend is.

Resultaten: naar welke resultaten streven we?

Vragen: Waarop zijn we alert?

Wat is merkbaar?

Wat is meetbaar?

• Elke Voila-leerkracht is in staat de ontwikkeling van elk

• Vaardigheidsgroei (analyses)

• In hoeverre lukt het een leerkracht om achter het gedrag van het

kind bewust te observeren, te analyseren, te duiden en de

• Groepsplannen (PDCA en HGW)

vertaalslag te maken naar het eigen handelen.

• C ompetenties zijn zichtbaar in observaties (kijkwijzer).

• Weet ik waar mijn leerling vandaan komt, nu staat en heen gaat?

• Brede (talent)ontwikkeling van het kind is zichtbaar in rapport

• In hoeverre ziet een leerkracht zijn eigen doorslaggevende rol in

• D e schoolleiding van elke school heeft zicht op de ontwikkeling
van elke leerkracht binnen dit aandachtsgebied. Sterke punten

kind te kijken?

of portfolio.

de ontwikkeling van een kind?

en leerdoelen worden verbonden met de gesprekkencyclus.

• Wat is nodig om een leerkracht benodigde vaardigheden te
helpen ontwikkelen?

• Binnen elke Voila-school is aantoonbaar sprake van een veilig
pedagogisch klimaat.
• Elke leerling wordt binnen de school begeleid in het ontdekken
van eigen mogelijkheden en talenten.

• Het aantal tussentijdse overstappers (tussen scholen van Voila)
neemt af.

• Wat zijn de talenten van kinderen die zich niet aanpassen aan
het onderwijssysteem?

• L eerlingen, ouders en medewerkers zijn aantoonbaar tevreden
binnen dit thema.

• Welke kinderen verlaten de school tussentijds, en welke
argumentatie ligt hieraan ten grondslag?

• C ompetenties van de leerkracht zijn zichtbaar in observaties
(kijkwijzer).
• Brede (talent)ontwikkeling van het kind is zichtbaar in rapport
of portfolio.

Kinderen worden in elke school gestimuleerd actief te
participeren in hun eigen leren: met ruimte voor de stem van elk
kind. Uiteraard passend bij het profiel of concept van de eigen
school.

• K inderen hebben een actieve stem in hun eigen leren.

• Er is een vorm van medezeggenschap voor kinderen ingericht.

• Welke stem heeft het kind zelf in zijn of haar ontwikkeling?

Schoolbreed beleid stimuleert kinderen hierin een steeds

• K ind gesprekken en ouder-school-kind gesprekken

• Hoe nodigt de school of leerkracht kinderen uit om actief te

grotere eigen verantwoordelijkheid te nemen.

• L eerlingen, ouders en medewerkers zijn aantoonbaar tevreden

• K inderen krijgen inspraak in -voor hen relevante- veranderingen
in de school.

over dit thema.

participeren in hun eigen leren?
• B en je onlangs iets op een andere manier gaan doen door te
luisteren naar de stem van een leerling?
• Hoe leert de school van ervaringen van oud-leerlingen die
terugkijken op hun basisschoolperiode?
• Hoe geef je vorm aan een betekenisvol kind gesprek?
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THEMA 2 LEERKRACHT ALS REGISSEUR
Speerpunten: Waar zetten we op in?

Elke Voila leerkracht is in staat om vanuit kennis en
eigen regie bewuste en beredeneerde keuzes te

Resultaten: naar welke resultaten streven we?
Wat is merkbaar?

Wat is meetbaar?

• Elke Voila-leerkracht maakt bewuste en beredeneerde keuzes in het

• Competenties zichtbaar bij observaties (kijkwijzer)

• Op grond waarvan maak je keuzes in je onderwijsaanbod?

• Vaardigheidsgroeipercentages, hoeveel kinderen

• Wat gaat je makkelijk af in het regisseren van het

onderwijsaanbod, afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerlingen.

kunnen en durven maken in het vormgeven van een

• Elke leerkracht beschikt over uitgebreide kennis van de kerndoelen en leerlijnen.

onderwijsaanbod voor elk kind. En is hierbij in staat om

• De schoolleiding heeft zicht op de ontwikkeling van elke leerkracht binnen

beredeneerd af te wijken van de methoden.

Vragen: Waarop zijn we alert?

hebben geprofiteerd van het aanbod?

onderwijsleerproces en wat heb je nog te leren?

• Onderwijsresultaten

• Heb je de ontwikkeling van alle leerkrachten in beeld binnen dit

dit aandachtsgebied. Sterke punten en leerdoelen worden verbonden met de

aandachtsgebied?

gesprekkencyclus.

• In hoeverre is er een doorgaande lijn (samenwerking) binnen het
team?

Met een integraal, rijk en betekenisvol onderwijsaanbod geeft de leerkracht de mogelijkheden en
talenten van elk kind (hoofd, hart en handen) ruimte.
Dit onderwijsaanbod krijgt vorm met de schoolambities

• De school heeft in haar schoolplan eigen ambities verwoord m.b.t. het vormgeven van
een breed en betekenisvol onderwijsaanbod voor de kinderen van de school.
• Deze schoolambities worden vertaald in concrete activiteiten in de klas of in de
school.

• Ambitieuze en realistische ambities in schoolplan

• Hoe behoud je je eigen identiteit als school, ook in het leren?

• Competenties zichtbaar bij observaties (schooleigen
kijkwijzer)
• Onderwijsresultaten

als basis.
Elke Voila-leerkracht is, vanuit sterke communicatieve
vaardigheden, in staat tot een effectief en krachtig
samenspel met samenwerkingspartners, in het

• Leerkrachten geven duurzaam vorm aan het partnerschap en samenwerking met
ouders.
• Leerkrachten zijn vaardig in het omgaan met lastige situaties en het bewaken van

bijzonder met ouders/verzorgers, ten dienste van de

grenzen. Zijn communicatief vaardig in het helder onderbouwen van afwegingen en

ontwikkeling van het kind.

keuzes en het beïnvloeden van lastige gesprekssituaties.
• Leerkrachten leggen – wanneer er signalen zijn in de ontwikkeling van het kind die

• Ouders en medewerkers zijn aantoonbaar tevreden op
dit thema.
• Ouders zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van
• Competenties zijn zichtbaar.

extra aandacht vragen - vroegtijdig verbinding met partners (bv. ouders of SWV).

met de leerkracht en de school?
• Welke informatie heb ik nodig van de ouders?
• Wat maakt een gesprek een lastig gesprek? Wat kun je hierin
• Wat maakt een gesprek een waardevol gesprek? En wat valt

binnen dit aandachtsgebied en legt hierin de verbinding met de gesprekkencyclus.

hiervan te leren?

Medewerkers geven vorm aan een ononderbroken en

• De school zorgt aantoonbaar voor een ononderbroken ontwikkelingslijn voor elk kind.

• Onderwijsopbrengsten (trendanalyse)

doorgaande ontwikkelingslijn binnen de school en

• Heroriëntatie op instrumenten, om ruimte te scheppen

• Schoolbreed beleid is vastgelegd.

Instrumenten worden hierbij als middel ingezet.

• Welke tevredenheid leeft er bij ouders over het partnerschap

leren en van wie kun je dit leren?

• De schoolleiding van elke school heeft zicht op de ontwikkeling van elke leerkracht

hebben zo zicht op de levensloop van elk kind.

partnerschap met ouders?

• Ouders voelen zich gezien en gewaardeerd als partner.
hun kind.

• Op welke manier geeft de school vorm aan duurzaam

• Welke aandachtspunten zijn er in de school op dit gebied? Hoe
wordt hieraan gewerkt?
• Welke informatie deel je in een overdracht na een schooljaar,
over individuele kinderen en over de groep als geheel?
• Welke verantwoordelijkheid draag je voor leerkrachten in
andere groepen?
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THEMA 3 RUIMTE VOOR HET VAK
Speerpunten: Waar zetten we op in?

Strategisch personeelsmanagement: Elke medewerker ontwikkelt zijn

Resultaten: naar welke resultaten streven we?
Wat is merkbaar?

Wat is meetbaar?

• Binnen Voila is stichtingsbreed beleid ontwikkeld,

• Minder ziekteverzuim van medewerkers, op

vakmanschap. Hiertoe wordt binnen Voila het strategisch personeels-

waarmee uitwerking wordt gegeven aan het strategisch

management versterkt. Dit gaat over: het versterken van de samenhang

personeelsmanagement.

tussen professionalisering, functieomschrijvingen, de gesprekkencyclus en
instrumenten die in dit proces ondersteunen. Maar gaat ook over de manier
van werving en selectie (aannamebeleid), begeleiding starters, zijinstromers en invallers, teambuilding en interne mobiliteit.

Vragen: Waarop zijn we alert?

• Het stichtingsbrede beleid geeft richting aan de persoonlijke
ontwikkeling van medewerkers binnen scholen.
• Professionele groei en werkplezier, ervaren door de leerkracht,
elk jaar weer

• Durven leerkrachten zich kwetsbaar op te stellen?

schoolniveau en stichtingsniveau

• Hoe begeleiden we onze startende leerkrachten?

• Minder uitval van startende leerkrachten

• Hoe maken we leren aantrekkelijk en mogelijk in elke fase van

• Elke leerkracht voldoet tenminste aan de gestelde
basiskwaliteit.

een carrière?
• Hoe behouden we de goede leerkrachten?

• Aantoonbaar werkplezier
• Behouden van leerkrachten/minder uitstroom

• Afspraken op het gebied van professionele ontwikkeling (in de
gesprekkencyclus) worden opgevolgd en nagekomen.
Investeren in de basis: Binnen Voila is een duidelijk kader dat richting geeft
aan wat tenminste van elke leerkracht wordt verwacht in kennis en vaardigheden (bv. op terreinen als didactisch handelen, pedagogisch handelen,
klassenmanagement, handelingsgericht werken etc.). Gerichte aandacht is
er voor het op peil brengen van de kennis en vaardigheden bij leerkrachten
die (nog) niet aan deze basis voldoen.
Investeren in leiderschap: Leidinggevenden binnen Voila zijn een

• Elke Voila-leerkracht voldoet minimaal aan de basiskwaliteit
zoals omschreven of ontwikkelt zich binnen afzienbare termijn
naar dit niveau.

• M.b.v. instrument voor competentie-ontwikkeling
van medewerkers

• Wat verstaan we onder deze minimale basiskwaliteit binnen Voila?

• Leerkrachtportfolio (als meetinstrument)

• Hoe vaak kijkt een directeur gedurende een schooljaar in de klas

• Directeuren observeren en beoordelen het functioneren/de

bij zijn/haar leerkrachten?

ontwikkeling van medewerkers bij klassenbezoeken en doen

• Waar kijk je naar in de klas?

het nagesprek. In het kader van samen duurzaam ontwikkelen

• Hoe krijgen lesobservaties een vertaalslag naar de

kunnen directeuren hier samen in optrekken (maatjes).
• Voila-leidinggevenden zijn effectief in de uitvoering en

gesprekkencyclus?
• M.b.v. instrument voor competentie-ontwikkeling

bepalende en doorslaggevende factor in de ontwikkeling van de stichting

realisering van hun beleid. Ze maken in hun handelen de

en scholen, de samenwerking op eilandniveau en de realisering van de

verbinding tussen persoonlijke ontwikkeling en organisatie-

• Medewerkerstevredenheid groeit.

strategie. Hier gaan we de komende jaren extra op investeren. Specifieke

ontwikkeling vanuit de gezamenlijke strategie. Zij geven daartoe

• Schoolopbrengsten verbeteren.

accenten liggen in de ontwikkeling naar de integrale verantwoordelijkheid

richting en ruimte voor ontwikkeling en professionalisering

• Zelfstandigheid en autonomie van medewerkers

als schooldirecteur en het leiderschap aan een team in een professionele

(leren) van medewerkers.

(kwaliteits)cultuur en (bovenschoolse) samenwerking.

• Hebben we in beeld welke leerkrachten dit betreft?

• Voorbeeldgedrag, zelfreflectie, verbinden, samenwerken,

van medewerkers

• Durf ik me als directeur kwetsbaar op te stellen?
• Kan en mag ik zeggen wat ik niet kan?

groeit.
• Samenwerking op eilandniveau intensiveert.

aanspreken, afspreken -in lijn met de leidende principes- is
zichtbaar in het handelen van elke Voila-leidinggevende.
We gaan op zoek naar ruimte en meer tijd door slimme verbindingen te

• Combi-functies

• Minder versnippering in functies

leggen, vanuit de gedachte less is more en 1 + 1 = 3. (Zie hiervoor integrale

• Hoe kunnen we binnen ons team het werk anders organiseren,

• Slimme verdeling van taken

• Minder werkdruk

leer- en ontwikkelomgeving.)

• Andere manier van organiseren

• Meer efficiëntie

• Wat kan ik achterwege laten en zo ruimte creëren?

Teamontwikkeling: Leidinggevenden (Voila-breed en binnen de scholen)

• Plezier, vertrouwen en meerwaarde in de samenwerking met

• Tevredenheid van leidinggevenden en medewerkers

• Heb je je collega’s op een andere manier leren kennen?

geven leiding aan de ontwikkeling van groepen mensen naar teams waar

collega’s

medewerkers elkaar professioneel (leren) kennen en verschillen (in talenten)

• Teambuilding/teamontwikkeling

benutten. Dit in een omgeving waar professionele ontwikkeling en plezier/

• Erkende ongelijkheid

voldoening uit het werk hand in hand gaan.

over dit thema

waardoor er ruimte komt voor het vak?

• Weten we verschillen te benutten binnen het team?
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THEMA 4 INTEGRALE LEER - EN ONTWIKKELOMGEVING
Speerpunten: Waar zetten we op in?

De school maakt duurzame afspraken met een beperkt aantal
samenwerkingspartners die bijdragen aan het realiseren van een integrale
leer- en ontwikkelomgeving. Hierover is afstemming Voilabreed.

Resultaten: naar welke resultaten streven we?
Wat is merkbaar?

Wat is meetbaar?

• De school heeft duurzame afspraken met een beperkt aantal

• De keuzes in partners

partners gemaakt.
• De duurzame initiatieven vanuit partners ondersteunen de
leerkrachten in de school.

Met de onderwijsinhoudelijke ambities als basis, ontwikkelen scholen zich

Vragen: Waarop zijn we alert?

• Vanuit kenmerken en behoeften van de leerlingpopulatie

• Tegen welke mooie ad hoc initiatieven die langskomen, is het

• Aantal partners waarmee duurzaam wordt samen

toch belangrijk ‘nee’ te zeggen?

gewerkt
• Minder adhoc, meer tijd
• Meer ruimte/tijd, meer mogelijkheden voor de

• Welke tevredenheid is er onder leerlingen, ouders, medewerkers

met hun partners stapsgewijs naar een optimale integrale leeromgeving op

(kwantitatief en kwalitatief) en onderwijsinhoudelijke ambities

eilandniveau. Scholen op eilandniveau nemen een gezamenlijke paragraaf

zoeken Voila-scholen naar een passende schaal (eilandniveau

• Schaalvergroting

• Krijgen alle kinderen gelijke kansen?

en/of Voilabreed).

• Meer afstemming en gezamenlijke werkwijzen

• Wat is werkelijk het doel van de samenwerking?

op in hun schoolplan, met ambities die zij in samenwerking met elkaar (1e
cirkel), met PSZ, KDV en BSO (2e cirkel) en met andere partners en scholen
(3e cirkel) willen bereiken.
Hierbij is aandacht voor:
• Intensiveren samenwerking op het gebied van onderwijs, opvoeding,
ontspanning en ontwikkeling;
• Eén pedagogische aanpak (gedragsaanpak), vanuit integratie en
samenwerking;

bedoeling

• Er is samenwerking tussen scholen op eilandniveau op

en leidinggevenden in de samenwerking?

• Gebruiken we alle mogelijkheden die er zijn?

verschillende beleidsterreinen: onderwijskundig, personeel,
leiderschap, huisvesting.
• Deze samenwerking wordt gefaseerd en planmatig uitgebouwd
in lijn met ambities.
• Onderling contact tussen scholen is meer vanzelfsprekend.
• Gezamenlijke werkafspraken zijn geborgd.

• Slimme inzet van personeel (minder versnippering in taakverdeling,
groepsdoorbrekend, schooloverstijgend, combi-functies);
• Eenduidige samenwerking met partners; Eenheid van leiderschap en meer
eenheid in de samenwerking in andere functies, denk aan specialismen,
onderwijsondersteuners.
Samen (bestuur, directie en partners) onderzoeken we deze ambities,
stemmen ze af en bepalen vervolgstappen (op korte- en lange termijn).
Maatwerk en ambitie gaan hierbij hand in hand.
Scholen onderzoeken in onderlinge afstemming mogelijkheden tot

• De school experimenteert binnen grenzen onderbouwd en

• Nieuwe initiatieven

innovaties in het onderwijs, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. De

doelgericht met nieuwe initiatieven en innovaties in het

• Andere werkwijzen

infrastructuur rondom ‘samen duurzaam ontwikkelen’ ondersteunt scholen

onderwijs.

• Welke instrumenten dragen niet meer bij aan de bedoeling?

hierin.
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THEMA 5 SAMEN DUURZAAM ONTWIKKELEN
Speerpunten: Waar zetten we op in?

Scholen hebben hun schoolspecifieke ambities verwoord op

Resultaten: naar welke resultaten streven we?
Wat is merkbaar?

Wat is meetbaar?

• Elke school ontwikkelt zich in lijn met de schoolspecifieke ambities op het gebied van een

• Evaluatie van activiteiten i.r.t.

het gebied van ‘een professionele (kwaliteits)cultuur’ en

professionele (kwaliteits)cultuur die gaan over professioneel handelen (bv. communicatie,

geconcretiseerd in beleid (schoolplan en jaarplan), met i.i.g.

eigenaarschap, feedback, aanspreken en afspreken).

specifieke aandacht voor ‘samen duurzaam ontwikkelen’.

Vragen: Waarop zijn we alert?

• In elke school is structureel tijd gereserveerd en een infrastructuur ingericht om samen
duurzaam te ontwikkelen (denk aan: samen (elkaars) lessen voorbereiden, uitwisseling over

school- en jaarplan.

• Welke verbinding is er tussen het ‘samen duurzaam ontwikkelen’ en de

• Tevredenheid van

strategie?

medewerkers en directies

• Welke noodzaak is er in de school en binnen Voila om het ‘samen

hierover.

duurzaam ontwikkelen’ verder te brengen? In hoeverre voelen elke

inhoudelijke vraagstukken, collegiale consultatie of intercollegiale/schooloverstijgende

medewerker en directeur deze urgentie?

uitwisseling).
Binnen de stichting is een schooloverstijgende infrastructuur
doorontwikkeld, die gaat over samen duurzaam ontwikkelen,
afgestemd op de ontwikkeling van de scholen. Deze infrastructuur bevat formele en informele, traditionele en nieuwe
vormen voor kennis- en vaardigheidsontwikkeling en kent een
sterke verbinding met actueel (wetenschappelijk) onderzoek.

• Binnen Voila is structureel tijd gereserveerd en een infrastructuur ingericht om samen
duurzaam te ontwikkelen (denk aan: intervisie, leerkringen en peer-learning etc.).
• Vanuit deze infrastructuur komen onderbouwde nieuwe inzichten voort die benut worden in de
(door)ontwikkeling van de scholen.
• Er is meer contact tussen medewerkers over scholen heen (binnen eilanden of binnen de

• In hoeverre leer je ook met mensen buiten je school?
• Evaluatie van activiteiten i.r.t.

• Hoe behoud je je eigen identiteit als school, ook in het leren?

school- en jaarplan.
• Tevredenheid van
medewerkers en directies
hierover.

stichting).

Binnen de stichting voeren we de komende jaren het

• We gaan in gesprek over inhoudelijke vraagstukken en onderwerpen.

vakinhoudelijke gesprek over belangrijke vragen in lijn

• Er is meer eenduidigheid (gemeenschappelijke betekenis) bij wat een goede les, goede

met de onderwijskwaliteit: Bv. Wat verstaan we onder een

• Hoe stimuleren de school en Voila ‘samen duurzaam ontwikkelen’?

leerkracht en goed onderwijs is.

• Vastgelegde

• Wat verstaan we onder een goede leerkracht?

gemeenschappelijke

• Welke basiskwaliteit mag je verwachten?

betekenissen

• Wat verstaan we onder goed onderwijs?

goede les? Wat verstaan we onder een goede leerkracht?
Leidinggevenden van Voila zijn zich bewust van hun

• Elke leidinggevende binnen Voila heeft zicht op de kwaliteit van zijn eigen reflectie en (lerend)

• M.b.v. instrument voor

• Heb je – als leidinggevende – elke medewerker goed in beeld?

belangrijke (voorbeeld)rol in het vergroten van reflectie

handelen. Dit in lijn met het werken vanuit de leidende principes. De leidinggevende stimuleert

competentie-ontwikkeling

• Wat is de meest waardevolle feedback die je onlangs hebt ontvangen?

en lerend handelen, kennen hun sterke en zwakke punten

medewerkers dit ook te doen.

van medewerkers

• Hoe stimuleer je leren en ontwikkeling bij elke medewerker?

hierin en ontwikkelen zich hier verder in. Ook steunen en
stimuleren ze hun medewerkers dit te doen – dit in lijn met

• Medewerkers van Voila zijn vaardig in reflectie en lerend handelen, zowel in de klas als in de
school.

• Feedback van collega’s
(systematisch) inzetten

de leidende principes.

• Het kwaliteitsteam speelt een preventieve en proactieve rol i.r.t. reflectie en lerend handelen in

De strategie van Voila is binnen de stichting en scholen

• De stichting en scholen werken vanuit een afgestemde en samenhangende cyclus van beleids-

• Voila scholen zijn allemaal

ontwikkeling, -realisatie en -evaluatie (PDCA) aan de ontwikkeling van de stichting en scholen.

goede scholen, volgens de

vertaald naar ambitieus en realistisch beleid. Hier wordt
planmatig en cyclisch aan gewerkt (schoolplan, project- of
verbeterplan, jaarplan).

• Hoe organiseer je je eigen feedback? Wat kan hierin beter?
• Wie gaf je het laatst feedback? Hoe werd dit door jou ontvangen? Wat
kan hierin beter/anders?

de scholen van Voila.

• De stichting en scholen werken integraal samen aan hun ontwikkeling door de samenhang te
versterken tussen beleid(skeuzes), overlegmomenten en scholing.
• Het kwaliteitsteam speelt een preventieve en proactieve rol i.r.t. risico-signalering en
kwaliteitsontwikkeling binnen de scholen van Voila.

richtlijnen van inspectie.
• Evaluaties van school- en
jaarplan

• In hoeverre is de strategie vertaald in het schoolplan?
• Welke beargumenteerde eigen inkleuring geeft de school aan het
beleid, op basis van de eigen uitgangssituatie?
• Welke dilemma’s spelen in het beleid van de school?
• Welke samenhang is er zichtbaar tussen schoolplan en jaarplan?
• Welke evaluaties zijn cruciaal om stevig neer te zetten?
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THEMA 6 HET HELE DORP
Speerpunten: Waar zetten we op in?

Scholen en ook eilanden geven – met hun onderwijsinhoudelijke ambities
(zoals in hun meerjarenbeleid verwoord) als basis – vorm aan duurzame
samenwerking met partners uit het dorp. Hierbij gaat het verbreden van het
onderwijsaanbod (in lijn met kerndoelen) hand in hand met het ontlasten
van leerkrachten. Aan de basis hiervan ligt:

Resultaten: naar welke resultaten streven we?

Vragen: Waarop zijn we alert?

Wat is merkbaar?

Wat is meetbaar?

• Scholen en eilanden vragen partners om een duurzame rol te

• Uit tevredenheidsonderzoeken blijkt dat de

spelen in de school.
• Het onderwijsaanbod voor kinderen wordt verbreed en verrijkt,
passend bij de ambities van de school.

motivatie van kinderen groeit.
• De doelen van de samenwerking worden
gerealiseerd.

• Verrijking van betekenisvol leren

• Zien/weten/ervaren kinderen waarom ze leren?
• Binnen Voila is bekend welke initiatieven er vanuit verschillende

• Lijst partners met wie wordt samen gewerkt

scholen zijn met het dorp.

partners uit het dorp.

• Binnen Voila wordt organisatorisch slim samengewerkt in de

Binnen Voila onderzoeken we de mogelijkheden een vrijwilligerspool op te

• Binnen Voila is onderzoek gedaan voor welke taken het zinvol is

met vergelijkbare ervaring.

• In hoeverre ontlasten de samenwerkingsvormen de

het dorp.

• Met winst voor elke betrokken partner.

zetten, ter ondersteuning van de schoolteams. Hierbij leren we van partners

• Welke samenwerking is waardevol binnen het eiland?

• Met welk initiatief kunnen we wederkerig iets betekenen voor

• Een gevoelde urgentie en gezamenlijk doel

ondersteunt in de organisatie van een eenduidige samenwerking met

• Is alles wat we doen, wel alles wat we willen?

leerkrachten in de klas?

• Een meerwaarde voor kinderen

Binnen Voila is een organisatie-infrastructuur ingericht die de scholen

• Welk breed aanbod past bij de ambities van de school?

• Weten we wel van elkaar wat voor mooie dingen we doen?
• Hoe kunnen we de samenwerking met het dorp slimmer
organiseren?

samenwerking met het dorp.

om vrijwilligers in te zetten.
• Op basis van de uitkomsten is de noodzaak/meerwaarde van

• Aantal vrijwilligers
• Verloop onder vrijwilligers

• Welke taken wil/kan/durf ik uit handen te geven aan een
vrijwilliger

• Ervaren ontlasting en werkdrukverlaging

vrijwilligersbeleid inzichtelijk en wordt beleid ontwikkeld om
deze vrijwilligers stichtingsbreed te werven, slim in te zetten op
scholen en goed te begeleiden. Er is een vrijwilligerspool.
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