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Leeswijzer 
 
Voor u ligt het Strategisch Beleids Plan (SBP) van de Stichting Verschillend Onderwijs in 
Leusden en Achterveld (Voila). 
Als u in een “oogopslag” wilt “zien en beleven wat Voila de komende vijf jaar wil gaan 
verwezenlijken”, verwijs ik u naar de volgende bladzijde waar we onze missie, waarden en de 
strategische doelen hebben verwoord. Hier is ook schematisch de koppeling weergegeven 
tussen het SBP, het Schoolplan en het Leerjaarplan onder het motto “Samen zien en beleven, 
goed voorbereid de toekomst in”. 
Wilt u meer informatie tot u nemen dan kunt u het voorwoord en de hoofdstukken 1 t/m 4 
raadplegen. Hoofdstuk 1 presenteert de waarden en de missie van Voila. Hoofdstuk 2 gaat in op 
de SWOT analyse. In hoofdstuk 3 maakt u kennis met onze strategische doelen en in hoofdstuk 
4 sluiten we het SBP af. 
Tenslotte kunt u voor de volledigheid de bijlagen 1 t/m 6 raadplegen. 
Wij zien met belangstelling uw reactie tegemoet. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Gerrit-Jan Weiler,    Wichert Eikelenboom, 
voorzitter College van Bestuur   lid College van Bestuur 
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STRATEGISCH BELEIDSPLAN STICHTING VOILA 

Strategisch beleidsplan 

Voila  

  Schoolplannen Voila            

 

  

Leerjaarplannen Voila 

scholen  

 

2015-2020 

 

Missie van Voila: 

De kinderen verlaten de school met een positief zelfbeeld 
De kinderen verlaten de school met kennis en vaardigheden die nodig zijn  in deze tijd en 
in de toekomst 
De kinderen verlaten de school met ruimte voor creatief denken en handelen                                                        
De kinderen leren samenwerken en respect te hebben voor de ander                                                                                                    
De kinderen kunnen een bijdrage leveren vanuit verantwoordelijkheid                                                                   
De kinderen hebben geleerd om keuzes te  maken                                                                                                                                                                                                 

 

 

  De kernwaarden bij Voila zijn:  
1. ethiek: verantwoordelijkheid nemen, het verschil willen maken 

2. respect: samenwerken, niemand uitsluiten, open staan voor anderen 

3. veiligheid: eerlijk durven zijn, gevoel van geborgenheid, gemeenschapszin 

4. groei en ontwikkeling: talenten benutten, blijven leren, competentiegevoel 

5. autonomie: zelfrespect, positief zelfbeeld, vrijheid om keuzes te maken 

6. creativiteit: buiten bestaande paden kunnen denken en handelen 

 

 

Door samen zien 

en beleven, goed 

voorbereid de 

toekomst in. 

 
 

 

Doel 1: Over 5 jaar biedt Voila aan alle kinderen passend onderwijs met een keuze op 

onderwijsbehoeften, met leerkrachten die uitgaan van creativiteit in de rol als coach/ondersteuner op de 

gepersonaliseerde leerlijn van de leerling. 

 

Doel 2: In 2020 is er minimaal 1 Integraal Kind Centrum 

 

Doel 3:  Medewerkers zijn en voelen zich competent, belangrijk, veilig en gewaardeerd. 

 

Doel 4: We zetten ICT in als een onmisbaar middel om aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften en 

belevingswereld van kinderen. 
 

Doel 5: Voila streeft naar een organisatievorm die een afspiegeling is van de huidige onderwijskundige, 

demografische en maatschappelijke ontwikkelingen. 

 

Doel 6: Voila wordt ten aanzien van de huisvesting , het onderhoud en nieuwbouw, volledig ontzorgd. 
 

Doel 7: Voila moet over een ruim voldoende (buffer-) vermogen en een gezonde  liquiditeitspositie 

beschikken. 

                                                               

Bestuursakkoord 10 juli 2014. 

De school van 2020  
De leerlingen in het primair 
onderwijs van nu, zijn de 
burgers die straks de 
samenleving vorm geven. 
Hoe de samenleving er over 
een aantal decennia uitziet, 
kan niemand voorspellen. 
Wel weten we dat de huidige 
trends zullen leiden tot een 
informatie- en 
netwerkmaatschappij waar 
we de jeugd op moeten 
voorbereiden. De school van 
2020 bereidt leerlingen 
hierop voor. 

.  
 

I N I T I A T I E F - O R I E N T A T I E - O N D E R Z O E K - B E S L U I T - U I T V O E R I N G - E V A L U A T I E  
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Voorwoord  
 
Voor u ligt het Strategisch Beleids Plan (SBP) van de Stichting Verschillend Onderwijs in 
Leusden Achterveld, kortweg: Voila. 
 
“Door samen zien en beleven, goed voorbereid de toekomst in” is de titel van het SBP 2015 
– 2020. Dit plan sluit aan bij het vorige SBP met de titel “(Anders) kijken naar de toekomst”. 
 
Zien en gezien worden geldt zowel voor de leerlingen als voor de ouders en de leerkrachten. Dit 
uitgangspunt houdt nadrukkelijk in dat er een goede wisselwerking gaat ontstaan in de driehoek 
kind-ouders-school. Zie ik het wel goed? Wat zie jij? Ik zie dit, hoe interpreteer ik dat? Zo heb ik 
het niet bekeken. Ik zie, ik zie…….. wat jij niet ziet! 
 
Samen bewust de “weg” afleggen. Kinderen die vanaf 2015 op één van onze Voila scholen 
komen, verlaten vanaf 2023 onze scholen. Om onze leerlingen voor te bereiden op die toekomst 
is het van belang een idee te hebben over die toekomst. Hoe ziet die er uit? Welke kennis en 
kunde hebben onze leerlingen nodig over acht jaar? Wat voor beelden hebben we dan om het 
onderwijs van nu te verzorgen? Kunnen we zelfs wel zover vooruit kijken? En zo ja, wat zien we 
dan? In de afgelopen periode hebben we met veel betrokkenen gekeken naar de toekomst, 
specifieker nog, naar de toekomst van Voila. Hoe moet het onderwijs binnen Leusden er in 2025 
uitzien? Hoe moeten we het gaan organiseren en met wie gaan we dat samen doen? 
 
De veranderingen in de samenleving volgen elkaar snel op. Confucius sprak ooit de volgende 
wens uit: “Moge u leven in interessante tijden”. Deze wens slaat zeker op de ontwikkelingen 
binnen en buiten Voila. De “Participatie samenleving” krijgt vorm en inhoud en hierbij mag Voila 
niet achterblijven. Het vermogen om deze veranderingen te zien en er mee weten om te gaan is 
zowel voor onze leerlingen en ouders als onze personeelsleden van groot belang om voorbereid 
te zijn op die toekomst, hoe ongewis ook. De beleving die hierbij gepaard gaat is enthousiast en 
oplossingsgericht. Voila wil niet alleen trendvolgend zijn, maar ook deels trendsettend door 
nieuwe inzichten tot ons te nemen, kritisch te bekijken en te analyseren. Hierbij wil Voila zoveel 
mogelijk belanghebbenden betrekken.   
Het onderwijs en de ondersteuning die Voila aanbiedt dient toekomstgericht te zijn, deels 
trendsettend, maar zeker in afdoende mate trendvolgend.  
Betrokkenheid en verbinding met ouders, leerlingen en personeelsleden om samen het onderwijs 
vorm te geven dat noodzakelijk is en voorziet in de behoefte om voorbereid te zijn op de 
toekomst zijn hierbij kernbegrippen.  
Uitgangspunt is dat wij kinderen hun drijfveren willen laten ontdekken, ruimte willen geven om 
hun talent te ontwikkelen en competenties die passend zijn te versterken. Daar zit het plezier in 
het leren, groter worden en zelfverzekerd zijn. We hebben het over beleving! 
 
Aan de totstandkoming van dit strategisch beleidsplan is gewerkt door vele betrokkenen bij Voila. 
Daar past een oprecht dankwoord.  
 
Wij zijn ervan overtuigd dat dit plan een leidraad en inspiratiebron is voor ons handelen de 
komende jaren. Daarbij blijft de kwaliteit van ons onderwijs en de organisatie voorop staan en 
werken we met z’n allen aan de optimale toekomst van ieder kind, dat aan ons is toevertrouwd. 
Alleen door intensieve samenwerking kunnen we slagen in het verwezenlijken van onze missie 
statement: 
 

 
“Door samen zien en beleven 

goed voorbereid de toekomst in” 
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Hoofdstuk 1 
Missie en waarden van Voila 
 
In september 2014 bestond Voila 5 jaar. Het eerste lustrum werd gevierd met een studiedag voor 
al het personeel. Tijdens deze studiedag werd door alle aanwezige personeelsleden het Voila 
lied gezongen. In dit lied komen duidelijk onze missie en waarden naar voren (Zie bijlage 2 en 3). 
 
De missie en waarden van Voila hangen, voor iedereen zichtbaar, in alle Voila scholen. Toch 
bleek gedurende het werken met onze missie en waarden, een specifieke omschrijving 
noodzakelijk, om begripsverwarring te voorkomen. Tijdens de studietweedaagse van mei 2014 is 
het bestuur met de directeuren hierover in gesprek gegaan. Als metafoor werd een boom 
gebruikt. De wortels van de boom moeten diep geankerd zijn wil je met je takken ver kunnen 
reiken. De uitkomst hiervan treft u in bijlage 1 aan. 
 
 
Missie van Voila 
 

 
 
1. Positief zelfbeeld 
Kinderen verlaten een Voila-school met een positief zelfbeeld. Ze leren zich bewust te zijn van 
hun eigen talenten en kwaliteiten. Ze hebben het gevoel: ik kan het! 
2. Kennis en vaardigheden die nodig zijn in deze tijd en in de toekomst 
We willen onze kinderen kansen bieden, nu en in de toekomst. 
3.  Ruimte voor creatief denken en handelen                                                                                      
In onze complexe wereld wordt veel van mensen gevraagd. We willen dat kinderen hun toekomst 
als een uitdaging ervaren en hen de hulpmiddelen geven om die toekomst vorm te geven.                        
4. Samenwerken en respect                                                                                                          
Liefde, open staan voor de wereld en voor andere mensen en mede daardoor leren van elkaar 
wordt steeds belangrijker. We sluiten bij Voila niemand uit en we leren kinderen dit ook niet te 
doen.           
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5.   Een bijdrage leveren vanuit verantwoordelijkheid                                                                    
We willen kinderen leren zichzelf te zien als deel van een groter geheel en daarin hun 
verantwoordelijkheid te nemen.                                                                                                                          
6.  Keuzes kunnen maken                                                                                                                   
Door de beschikbaarheid van enorme hoeveelheden informatie en door de toename van de 
complexiteit van de samenleving vinden we het belangrijk dat onze kinderen leren kennis uit 
diverse bronnen te kunnen samenvoegen tot één geheel. 
 
Kernwaarden van Voila 
 

     
 

1. ethiek: verantwoordelijkheid nemen, het verschil willen maken 
2. respect: samenwerken, niemand uitsluiten, open staan voor anderen 
3. veiligheid: eerlijk durven zijn, gevoel van geborgenheid, gemeenschapszin 
4. groei en ontwikkeling: talenten benutten, blijven leren, competentiegevoel 
5. autonomie: zelfrespect, positief zelfbeeld, vrijheid om keuzes te maken 
6. creativiteit: buiten bestaande paden kunnen denken en handelen 
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Hoofdstuk 2 Relevante trends 
 
Voila sluit aan bij het bestuursakkoord dat gesloten is op 10 juli 2014 tussen het ministerie van 
OC&W en de PO-Raad. 
 
Uit dit akkoord citeren wij het volgende: 
 
De school van 2020  
De leerlingen in het primair onderwijs van nu, zijn de burgers die straks de samenleving vorm 
geven. Hoe de samenleving er over een aantal decennia uitziet, kan niemand voorspellen. Wel 
weten we dat de huidige trends zullen leiden tot een informatie- en netwerkmaatschappij waar we 
de jeugd op moeten voorbereiden. De school van 2020 bereidt leerlingen hierop voor:  
 

  de school zorgt voor uitdagend en toekomstgericht onderwijs dat inspeelt op de talenten 
en leerbehoeften van alle individuele leerlingen.  

 

 de school biedt onderwijs van hoge kwaliteit. Dit begint met de basisvaardigheden die alle 
leerlingen in alle tijden nodig hebben. Ook is er aandacht voor een brede persoonlijke en 
maatschappelijke vorming.  

 

 in de school werken teams van leraren, onderwijsondersteunend personeel en 
schoolleiders die zich individueel en als collectief ontwikkelen in hun professionaliteit. 
Deze teams maken de school van 2020 mogelijk.  

 

 de school stelt de leerling centraal en draagt bij aan doorgaande leer- en ontwikkellijnen.  
 
Om haar missie te kunnen volbrengen, zal Voila alert moeten zijn op de risico’s die het realiseren 
hiervan bedreigen,ze steeds zo volledig mogelijk in beeld moeten hebben en afdoende interne 
beheersingsmaatregelen moeten treffen. Het jaarlijks  opstellen van een risico analyse stelt Voila 
in de gelegenheid om proactief te handelen en  draagvlak te creëren voor de te nemen 
maatregelen. 
 
We zien de volgende relevante trends 
 
Nadruk op data 
 
De samenleving was gericht op output leveren , zaken smart omschrijven en kennis van data 
hebben.  
We zien een trend om meer te kijken naar de toegevoegde waarde die een school heeft, data 
gebruiken om je onderwijskwaliteit te verbeteren en het onderwijsaanbod te plannen en af te 
stemmen op de behoefte van de leerling. ( gepersonaliseerde leerlijn) 
  
Passend Onderwijs 
 
Per 1 augustus 2014 is de wet passend onderwijs een feit. Voila heeft zich voor deze datum al 
een beeld gevormd hoe dat er in de praktijk moet uitzien, wat dit betekent voor de rol van de 
leerkracht, de ib-er, de (school)leider en het management, welke maatregelen er genomen 
moeten worden om daadwerkelijk ieder kind passend onderwijs te kunnen bieden. Er dient een 
proces op gang te komen om het hoofddoel te realiseren. 
 
Digitalisering 
 
Wat moeten kinderen leren om optimaal voorbereid te zijn op de samenleving in de 21 e eeuw ?. 
 
De maatschappij verandert  snel. Onder invloed van technologie is er een toenemende behoefte 
aan kenniswerkers en ‘mensen’ werkers, en een afnemende behoefte aan routinematige functies, 
zoals productiewerk.  
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Met ons persoonlijke device zijn we 24 uur per dag online en komt het laatste nieuws en op maat 
gesneden informatie ‘als vanzelf’ naar ons toe. Weten we iets niet, dan zoeken we het op. We 
koppelen online informatie aan de beelden en ervaringen in de echte wereld. Deze 
ontwikkelingen zetten zich in de nabije toekomst nog sterker door. Innovaties blijven zo ons leven 
veranderen. We gaan steeds meer naar een netwerksamenleving. We moeten oog blijven 
houden op de effecten van die voortdurende stroom van informatie op het persoonlijk welzijn. 
 
Door deze veranderingen zal er een verschuiving optreden in het soort banen waar vraag naar is 
op de arbeidsmarkt. Werkzaamheden worden vervangen door machines en worden ondersteund 
door ICT en zullen drastisch veranderen door het gebruik van ICT. 
Deze ontwikkelingen vragen om andere vaardigheden dan voorheen.   
 
Dalende geboortecijfers 
 
Demografische ontwikkelingen voorspellen een terugloop van geboortes en kinderen 
(ontgroening) en daarmee een terugloop van het leerlingenaantal. We willen vorm blijven geven 
aan kwalitatief goede scholen, waarbij ouders een keuze kunnen blijven maken op 
Levensbeschouwelijke en/of Onderwijskundige gronden. Binnen het tijdsbestek van dit SBP zijn 
twee fusies doorgevoerd tussen de scholen Kinderland en Groenhorst en tussen De Vallei en De 
Klimrakker. Door pro actief te acteren op de terugloop van het aantal leerlingen borgt Voila de 
onderwijskwaliteit en zijn we in staat om personele boventalligheid zo veel als mogelijk te 
voorkomen.  
 
Een afgestemd aanbod van 0 t/m 12  
  
Door het stimuleren van de arbeidparticipatie ontstaat er behoefte aan buiten – en 
tussenschoolse opvang. Ouders verwachten een doorgaande lijn in de voorzieningen. Ook 
binnen de reeds bestaande organisaties voor Kinderopvang, Buitenschoolse opvang en 
Onderwijs ontstaat de behoefte de pedagogische aanpak op elkaar af te stemmen. Verder is het 
van belang efficiënt om te gaan met huisvesting onder druk van de economische ontwikkelingen.  
De wijk / buurt heeft behoefte aan een plaats voor activiteiten 
Bovenstaande verwachtingen kunnen in een Integraal Kindcentrum ( IKC) gerealiseerd worden.   
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Hoofdstuk 3 
SWOT analyse (Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats) 
 
Ten behoeve van dit strategisch beleidsplan is een sterkte / zwakte analyse gemaakt, zie bijlage 
3.  Door middel van deze analyse kan een verband gelegd worden tussen de kwaliteiten van de 
organisatie en de ontwikkelingen in de omgeving van de organisatie. Dit houdt het volgende in: 
 
Allereerst is het Voila Strategisch Beleids Plan 2010 – 2015 geëvalueerd. Vervolgens is er van 
“buiten naar binnen” gekeken en is er een inventarisatie gemaakt van sterke en minder sterke 
kanten van Voila. De informatie is verkregen door het verzamelen van een groot aantal 
kengetallen, opmerkingen en adviezen komende uit de Raad van Toezicht-,  bestuurs-, 
directeuren- en GMR-vergaderingen, en de tevredenheidenquêtes van de scholen. 
Vervolgens zijn we, op de studietweedaagse met de leidinggevenden binnen Voila, van “binnen 
naar buiten” gaan kijken. We hebben relevante ontwikkelingen in beeld gebracht en vastgesteld 
of de organisatie deze als kansrijk of bedreigend moet ervaren. Niet alleen regionale maar ook 
landelijke en internationale trends zijn geïnventariseerd en beoordeeld. Ook de wet en 
regelgeving is daarbij aan de orde geweest. 
De strategische vragen die hierbij gesteld worden zijn: 

 Welke ontwikkelingen buiten Voila zijn van strategisch belang? 

 Waar moet Voila op inspelen en beleid op ontwikkelen? 

 Op welke wijze kunnen wij de omgeving de school en Voila binnenhalen? 

 Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de scholen en Voila? 

 Wat heeft een kind aan deze ontwikkelingen en op welke manier wordt het kind er beter 
van? 

 
De sterke kanten van Voila 

1. Voila staat landelijk bekend als de onderwijsorganisatie die laat zien dat drie 
verschillende denominaties (RK, PC en Openbaar) succesvol binnen één stichting 
kunnen werken met behoud van de eigen identiteit. 

2. Voila neemt in de onderwijssector in Leusden en Achterveld een prominente plaats in en 
is een gewaardeerde gesprekspartner voor externe partijen. De Voila scholen treden 
gezamenlijk op, zowel binnen de Gemeente als er buiten en zijn een betrouwbare partner 
gebleken.   

3. Voila beschikt over een kwalitatief goed bestuurskantoor. Er is veel kennis, ervaring en 
deskundigheid beschikbaar. Er is op bestuurs- en directieniveau een “open houding” naar 
elkaar toe waar te nemen. 

4. Voila beschikt over medewerkers met een grote intrinsieke motivatie. Dit vertaalt zich in 
een grote mate van betrokkenheid op alle niveaus. Verscheidenheid wordt als een groot 
goed gezien. 

5. Voila heeft een grote innovatieve kracht. De organisatie is oplossingsgericht. Voila heeft 
de ambitie, maar ook de kwaliteiten in huis om continu te innoveren. 

6. Voila beschikt over medewerkers die allen de Voila waarden en missie onderschrijven. 
De medewerkers hebben een groot verantwoordelijkheidsgevoel, ze stellen zich open en 
kwetsbaar naar elkaar toe op en zijn solidair. Er is zorg voor elkaar. De Voila 
medewerkers zijn gedreven, hebben een passie voor onderwijs en stralen enthousiasme 
uit. Er wordt veel vertrouwen aan de medewerkers gegeven en een grote mate van 
zelfsturing. Hierdoor kunnen de medewerkers hun professionaliteit vergroten en hun 
eigen visie aan blijven scherpen. Medewerkers worden in de gelegenheid gesteld om 
zichzelf te blijven ontwikkelen en hun kennis over te dragen binnen hun school, cluster of 
stichting. 

7. Voila is in staat gebleken om een eigen koers te varen met goede prioritering en heldere 
doelen. Daar waar nodig is Voila flexibel genoeg om bijtijds bij te sturen en/of prioriteiten 
bij te stellen. 

8. De interne communicatie is open en transparant. Alle betrokkenen beschikken op 
hetzelfde moment over de juiste informatie die zij nodig hebben voor het uitvoeren van 
hun taken. Met privacy gevoelige informatie wordt integer omgegaan. 
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9. Voila beschikt over een voldoende vermogenspositie en liquiditeit. Voila stelt regelmatig 
de eindejaarsverwachting bij, hanteert risico analyse modellen en is in staat gebleken om 
belanghebbenden tijdig te informeren over financiële mee- en tegenvallers. Voila heeft 
laten blijken snel en adequaat in te kunnen spelen op de gevolgen van de financiële mee- 
en tegenvallers. 

10. Voila vindt het belangrijk dat het proces van intern en extern toezicht goed ontwikkeld is. 
Onder intern valt naast de financiële en personele resultaten ook de onderwijskundige. 
De kansen voor Voila liggen in het hanteren van een eenduidig kwaliteitsinstrument dat 
door alle scholen wordt gebruikt voor de interne toetsing. Alle scholen gebruiken het Cito 
leerlingvolgsysteem en doen mee aan de Eind Cito toets. Alle scholen maken gebruik van 
één en hetzelfde leerling volg- en administratiesysteem, te weten Parnassys. De 
resultaten van de Cito toetsen worden door de directeuren geanalyseerd en intern 
besproken. Na de interne bespreking (op schoolniveau) volgt de externe bespreking (op 
stichtingsniveau) met als doel gezamenlijk te komen tot beter onderwijs. 

11. De kans voor Voila ligt in het feit dat de waarden en missie er toe leiden dat er veel 
aandacht is voor onderwijs dat aansluit op deze waarden en missie. Dit betekent dat 
scholen steeds open blijven staan voor nieuwe onderwijskundige ontwikkelingen en de 
mogelijkheden voor toepassing op de eigen school, rekening houdend met de 
pedagogische en didactische eigenheid en visie en missie van de school. In 2015 zal er 
inhoud gegeven gaan worden aan het nieuwe Schoolplan. Het Schoolplan dient een 
afgeleide te zijn van het Voila Strategisch Beleids Plan. De opbouw hiervan moet 
herkenbaar zijn als een Voila Schoolplan.  
 

De zwakke kanten van Voila 
1. De professionele ontwikkeling van het personeel dient verder ontwikkeld te worden. 

Het gaat over “eigenaarschap”. Dilemma’s zoals “wie is er verantwoordelijk voor wat en 
aan wie moet ik verantwoording afleggen” worden regelmatig ter bespreking voorgelegd. 
De taken van de medewerkers staan beschreven maar de invulling en wijze van 
uitvoering hiervan verdient aandacht. Dit geldt zowel op schoolniveau als op het niveau 
van de totale organisatie. 

2. Voila is kwetsbaar als het gaat om het “zij-wij” denken. Indien de afstand tussen de 
werkvloer en het bestuur als te groot ervaren wordt, zal dit belemmerend werken voor de 
ontwikkelingen binnen Voila. “Moetisme” dient voorkomen te worden o.a. door het 
verbeteren van de communicatie. 

3. Voila is als relatief kleine organisatie kwetsbaar als het gaat om de kwantitatieve en 
kwalitatieve bezetting van het bestuurskantoor. Recentelijke en toekomstige 
bezuinigingen op het onderwijs zullen lastig opgevangen kunnen worden zonder 
kwaliteitsverlies zowel op schoolniveau als op het niveau van de totale organisatie. 

4. Bij Voila is er sprake van een ervaren, maar ook relatief oud personeelsbestand. Er zijn 
veel deeltijders en er werken weinig mannen. Er zijn weinig  startende leerkrachten 
tussen de 20 en 30 jaar. Hierdoor is er geen sprake van een goed evenwicht in de 
personele opbouw van de organisatie met als mogelijk gevolg een hoge 
“werkdrukbeleving” met navenante uitval. 

5. Voila staat bekend als een ambitieuze stichting. Het risico hiervan is dat door “stapeling 
van ambities” de medewerkers dit gaan ervaren als van “bovenaf” gedicteerd. 
Overheidsbeleid kan als negatief ervaren worden als het gaat “schuren” tegen de visie en 
missie van Voila. 

6. Het anticiperen op dilemma’s en risico’s, personeel zijnde, verdient aandacht. Adequaat 
optreden van het bestuur of de leidinggevenden kan als negatief ervaren worden als er 
niet genoeg aandacht is besteed aan het “waarom”. 
 

  



12 
 

De kansen voor Voila 
 

   1.Professionalisering van lesgevend personeel  
Voila ziet in de invoering van Passend Onderwijs een kans om invulling te geven aan de 
waarden en missie van Voila. Door de invoering van de wet Passend Onderwijs, zullen de 
Voila scholen in de toekomst steeds meer leerlingen moeten opvangen die specifieke 
en/of deskundige begeleiding nodig hebben. Deze wet stelt andere en hogere eisen aan 
de leerkrachten. Het zal niet meer voldoende zijn om alleen remediërend in de scholen te 
werken. Er zal een nieuw systeem van ondersteuning voor leerlingen in de basisschool 
opgezet moeten gaan worden waarin o.a. de ondersteuning van de groepsleerkrachten 
een plek gaat krijgen. Hierin zal samen gewerkt gaan worden met ons 
samenwerkingsverband “De Eem”. Op Voila niveau liggen de kansen bij het Voila 
Opleidings- & Ondersteunings Centrum. Het VO&OC zal  een cruciale rol gaan spelen in 
de professionalisering van het lesgevend personeel. 

 
2. IKC (Integraal Kind Centrum) 
Voila ziet een kans om de pedagogische aansluiting tussen school en de overige 
organisaties te verbeteren. Door een goede samenwerking met professionele instellingen 
kan de ontwikkeling van het jonge kind worden gestimuleerd.  
 
Het proces van het samenwerken met verschillende partijen, dat begonnen is rond de drie  
Multi Functionele scholen (MFC’s), krijgt zijn vertaalslag naar de overige scholen. In de 
komende jaren zullen op twee “eilanden” MFC scholen  worden opgeleverd. Het 
uitgangspunt is om van deze brede scholen IKC’s te maken. Een Integraal Kind Centrum 
is een plek waar kinderen van 0 tot 12 jaar kunnen verblijven. Kinderopvang, 
basisschoolonderwijs en buitenschoolse opvang krijgen zo mogelijk op deze locatie een 
plek. Misschien dat daar in de toekomst nog meer functies aan toegevoegd worden. Alle 
scholen van Voila krijgen hierdoor een kans om zich meer maatschappelijk te richten door 
intensieve samenwerking aan te gaan met de bibliotheek, clubs en verenigingen en 
overige maatschappelijke organisaties. 
 

 
De bedreigingen van Voila 
  
 1. Demografische ontwikkeling 

De demografische ontwikkeling geeft aan dat we de komende vijf jaar met een structurele 
daling van het aantal leerlingen te maken zullen krijgen. De bedreiging bestaat uit verlies 
van arbeidsplaatsen, leegstand van lokalen en sluiting van scholen. Voila zal aan moeten 
geven hoe de organisatie deze ontwikkelingen in de nabije toekomst zal gaan opvangen. 
 
2. Startende leerkracht 
Voila maakt zich zorgen over de kwaliteit van de huidige opleidingen en ziet dit als een 
bedreiging voor het niveau van het onderwijs dat aangeboden kan worden. Voila is er bij 
gebaat om te voorkomen dat gemotiveerde jonge mensen voortijdig afhaken. Voila heeft 
intensieve contacten met de opleidingsinstituten en probeert hier gebruik van te maken 
om het niveau van de opleidingen te verhogen. Voila werkt intensief samen met de 
Hogeschool Utrecht (Pabo in Amersfoort) en de Marnix en geven mede inhoud aan de 
kwaliteit. Anderzijds is het de vraag of de nieuwe lichting leerkrachten voldoende 
gekwalificeerd is om het beroep van leerkracht op een verantwoorde wijze zelfstandig uit 
te oefenen. Startende leerkrachten dienen voorbereid te zijn dat het afstemmen van het 
leren van de leerlingen en de door hen te bereiken doelen leidraad zijn voor het onderwijs 
in de groep en in de school. Voila zal startende leerkrachten, krachtens de CAO 
regelingen, alle ruimte bieden om zich in de eerste drie jaar verder te bekwamen. Voila is 
bereid om in de opleiding van startende (jonge) leerkrachten te investeren door intensief 
te participeren binnen het Opleiden In De School (OIDS). 
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3. Vergrijzing personeel 
Voila heeft een personeelsbestand met een gemiddelde leeftijd van 43,4 jaar (augustus 
2014). Een groot aantal personeelsleden heeft veel dienstjaren. Er is geen sprake van 
een goed evenwicht in leeftijdsopbouw bij Voila. Dit betekent dat Voila zich zal moeten 
inspannen om niet alleen “boventalligheid” van personeel te voorkomen, maar ook zich 
zal moeten inspannen om nieuwe vacatures in te vullen met de startende leerkrachten.  
 
 

    

 

 
 

     Leeftijdscategorie 

      

          Categorie Vrouw Man Totalen: 

      Jonger dan 20 0 0 0 

      20 - 25 5 0 5 

      25 - 30 24 0 24 

      30 - 35 17 3 20 

      35 - 40 13 4 17 

      40 - 45 18 3 21 

      45 - 50 20 5 25 

      50 - 55 29 2 31 

      55 - 60 30 8 38 

      60 - 65 11 5 16 

      65 en ouder 0 0 0 

      Totalen : 167 30 197 

       
4. Snelheid van maatschappelijke/technologische ontwikkelingen 
Voila staat voor de implementatie van het vastgestelde ICT beleidsplan. De 
voorbereidingen van deze operatie zijn in 2014 gestart en zullen vervolgd gaan worden in 
de komende jaren. De ontwikkelingen op ICT gebied gaan zo snel dat, terecht regelmatig 
de vraag gesteld kan worden “doen we de juiste dingen met de juiste middelen”? Deze 
reorganisatie gaat gepaard met hoge inrichtingskosten en loopt dus  een hoog financieel 
risico.  
 

 5. Financiën 
Europa zit in een recessie. De politiek ziet echter het onderwijs als een investeringspost 
en niet als een kostenpost. Voor het eerst hebben we eind 2013 extra gelden mogen 
ontvangen en voorzichtig  lijkt deze trend zich voort te zetten. Naast deze positieve 
ontwikkelingen zal per 1 januari 2015 de overheveling van de onderhoudsgelden van de 
Gemeente naar Voila plaatsvinden.  Wij voorzien dat binnen enige jaren de complete 
doordecentralisatie van de huisvesting ( waaronder nieuwbouw) in het PO zal 
plaatsvinden. Voila is als organisatie te klein deze risico’s op te vangen. 
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Hoofdstuk 4 
Strategische keuzes 

 
Stichting Voila maakt strategische keuzes voor de schooljaren 2015-2020. In dit hoofdstuk volgen 
eerst de speerpunten, vervolgens de subdoelen en de  financiële uitgangspunten waarop de 
beleidsopgaven gebaseerd worden. Als bijlage wordt een matrix opgenomen met een 
tijdsplanning  met hierin opgenomen een initiatieffase; een oriëntatiefase; een onderzoeksfase; 
een besluitfase en een evaluatiefase. 

 
 
Werkwijze 
In mei 2014 is, tijdens de studietweedaagse met de (school)directeuren, een keuze gemaakt uit 
de speerpunten die “de avond van Voila” en de “inputavond” hebben voortgebracht.  
Vervolgens is de uitkomst van de studietweedaagse door het bestuur, de clusterdirecteuren en 
de controller, vertaald in hoofddoelstellingen. Deze hoofddoelstellingen zijn vertaald in een aantal 
subdoelen oftewel speerpunten. Door actuele ontwikkelingen is het mogelijk dat gedurende de 
looptijd van dit Strategisch Beleids Plan, andere speerpunten alsnog toegevoegd zullen worden. 
Deze toegevoegde punten zullen jaarlijks in de Balanced Score Card opgenomen worden. De 
subdoelen zijn ondergeschikt aan het hoofddoel. Bij het uitwerken van de subdoelen worden de 
volgende vragen gesteld: Wat? Waarom? Hoe? Wanneer? Bij wegen en middelen wordt 
aangegeven wat er nodig is om deze subdoelen te bereiken. Als bijlage is het tijdpad opgenomen 
waarbinnen het subdoel verwezenlijkt moet zijn. Het tijdpad is opgebouwd uit de punten in de 
bovengenoemde matrix. 
Tijdens de uitwerkingen zullen de hoofddoelen specifieker gemaakt worden. Voila zal zich er 
echter continu van bewust moeten zijn wat er in de maatschappij afspeelt en hierop moeten 
anticiperen  

 

 
 
 
 
  

Initiatief & 
oriëntatie 

Onderzoek 

Besluit Uitvoering 

Evaluatie 
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4.1  Onderwijs 
 
Hoofddoel: Over 5 jaar biedt Voila aan alle kinderen onderwijs dat rekening houdt met de       
onderwijsbehoefte. 
Leerkrachten, in hun rol als coach/ondersteuner, stimuleren creativiteit en flexibiliteit bij 
leerlingen. 

 
Per 1 augustus 2014 is de wet passend onderwijs een feit. Voila heeft zich voor deze datum al 
een beeld gevormd hoe dat er in de praktijk moet uitzien, wat dit betekent voor de rol van de 
leerkracht, de ib-er, de (school)leider en het management, welke maatregelen er genomen 
moeten worden om daadwerkelijk ieder kind passend onderwijs te kunnen bieden. Er dient een 
proces op gang te komen om het hoofddoel te realiseren. 

 
Voila heeft al ingezet op een Voila Opleiding & Ondersteunings Centrum (VO&OC) waarin 
ondersteuning en opleiding gekoppeld zijn. Leerkrachten maken het verschil en ontwikkelen zich 
professioneel.  Dit  wordt horizontaal georganiseerd door middel van collegiale visitaties, 
gezamenlijke scholing en overleggen, daarnaast scholen zij zich individueel. Iedereen neemt 
eigen verantwoordelijkheid , (zelf)evaluatie in alle lagen van Voila is een middel om werkelijk te 
zien wat nodig is. Hiermee bevorderen we het “eigenaarschap” van de leerkracht. De verbinding 
die Voila gemaakt heeft tussen ondersteuning en opleiding zorgt ervoor dat de 
basisondersteuning op orde komt. 
  
Zie wat dit kind in deze situatie nodig heeft om daadwerkelijk een gepersonaliseerde leerlijn te 
kunnen uitzetten, zodat de leerling het passend aanbod  kan beleven en goed voorbereid de 
toekomst in gaat. 
 
Uitwerking (subdoelen) 
 
Wat?: Leerkrachten werken handelings- en opbrengstgericht. 
                      
Waarom: De gepersonaliseerde leerlijn biedt kansen om de leerling op alle gebieden de 
maximale opbrengst eruit te laten halen. Doordat zijn/haar talenten worden benut, heeft de 
leerling de best mogelijke start van zijn/haar verdere leven. 
 
Hoe: Door leerkrachten, ib-ers en directeuren voortdurend te scholen in zien wat de leerling 
nodig heeft in deze situatie en weten hoe ze dat moeten organiseren, middels het VO&OC. 
 

Status: ontwikkelen beleid en realisatie voor 01-08-2017 

 
 
Wat?: Alle scholen hebben een eigen, van de Voila waarden afgeleide, onderwijsvisie op leren 
ontwikkeld. Dit is de onderlegger voor beleid. 

 
Waarom?: Er moet binnen Voila iets te kiezen zijn. De onderwijsvisie is de meetlat om het eigen 
onderwijs te ijken. De praktijk kan gespiegeld worden aan de visie en biedt mogelijkheden om te 
evalueren en bij te sturen. 

  
Hoe?: Van alle scholen wordt verwacht een eigen visie bij te stellen, of te ontwikkelen. Dit 
gebeurt via de eigen schoolontwikkeling, de visie is terug te vinden in het schoolplan. 
 

Status: ontwikkelen beleid en realisatie voor 01-08-2015 

 
 
  



16 
 

Wat?: Voila biedt het kader om kennis en vaardigheden te vergaren en Voila breed uit te 
wisselen.  

 
Waarom?: Voila wil een netwerk zijn waarin open communicatie, zich veilig voelen, zich blijven 
ontwikkelen en creativiteit voorwaarden zijn om een leven lang te leren. Samen zie je meer, weet 
je meer, leer je meer. 

 
Hoe?: Door het inzetten van bovenschoolse nascholing, het organiseren van intervisie en 
collegiale consultatie binnen de organisatie. 

 

Status: ontwikkelen beleid en realisatie voor 01-12-2015 

 
 
Wat?: Ouderbetrokkenheid is op alle scholen binnen Voila zichtbaar en voelbaar. 
 
Waarom?: Voila ziet ouders als partners van de school, wij noemen dit educatief partnerschap. 
De maatschappij vraagt leerkrachten die een partnerschap aangaan met ouders en leerlingen, 
ieder vanuit zijn/haar eigen expertise en verantwoordelijkheid. 
 
Hoe?: Voila stelt een beleid op ten aanzien van ouderbetrokkenheid, waaraan de scholen 
moeten voldoen. Dit zal uitgerold worden in de organisatie. 
 

Status: ontwikkelen beleid en realisatie voor 01-08-2017 

 
Wegen en middelen 
Om bovenstaande doelen te kunnen realiseren, wordt een deel van de scholingsgelden 
geclusterd, zodat er gezamenlijke scholing ingekocht kan worden. Er moet tijd vrijgemaakt 
worden bijvoorbeeld door het inzetten van een ander tijden rooster, waarbij teams met en 
van elkaar kunnen leren (voorbereiden en evalueren). 

 

In 2020 zien en beleven we het volgende: 
 
Maatwerk voor alle kinderen. 
Leerkrachten die met en van elkaar schooloverstijgend leren en werken.  
De schoolvisie is zichtbaar in het gedrag van medewerkers en leerlingen. 
Vanuit hun eigen rol zijn ouders op een gelijkwaardige manier betrokken bij de 
ontwikkeling van hun kind. 

 
4.2  IKC 
 
Hoofddoel: In 2020 is er minimaal 1 Integraal Kind Centrum.  
 
Binnen een IKC werken ouders, scholen, kinderopvang, peuterspeelzalen en 
(sport)verenigingen intensief samen. De basis is een gezamenlijke visie over hoe kinderen leren 
en zich ontwikkelen. 
Kinderen van 0 t/m 12 jaar leren en spelen binnen en buiten schooltijd, zodat ze hun talenten in 
de volle breedte kunnen ontwikkelen. 
Er is één team, één leidinggevende, één beleid, vaak gehuisvest in een Multi Functioneel 
Centrum. Ouders hebben dus te maken met één organisatie. Ouderbetrokkenheid is hierbij  
onontbeerlijk. 
Kinderen ontwikkelen zich hierdoor via een doorlopende ontwikkelingslijn onder leiding van 
leerkrachten en pedagogisch medewerkers. Een IKC is in principe de hele dag geopend met, zo 
mogelijk, flexibele schooltijden en staat open voor buurtactiviteiten. 
Het onderscheid tussen schooltijd en buitenschoolse tijd vervaagt. 
Een IKC is beter, leuker, handiger, professioneler en slimmer. 
Samen bereiken we meer voor onze kinderen en de maatschappij. 
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Wat?: Voila vindt het van belang om samen met partners inhoud te geven aan de Integraal Kind 
Centra. 
 
Waarom?: Voila voorziet de ontwikkeling dat meer kinderen gebruik zullen gaan maken van de 
Tussen Schoolse Opvang (TSO) en de Buiten Schoolse Opvang (BSO). Om er op toe te kunnen 
zien dat de afstemming tussen de scholen en de TSO en BSO zorgvuldig verloopt, dient Voila 
intensief contact te onderhouden met de externe aanbieders van de opvang. 
 
Hoe?: Voila wil dit doen door het initiatief naar zich toe te trekken, door het doen van beleids-
voorstellen en door het onderzoeken of “andere schooltijden” een bijdrage kunnen leveren aan 
een symbiose tussen onderwijs en opvang. 

 

Status: ontwikkelen beleid en realisatie voor 01-08-2020 

 
 
Uitwerking subdoelen 
 
Wat?:  Er is een gezamenlijke Voila visie op IKC. 
  
Waarom?: Het moet voor iedereen binnen en buiten Voila duidelijk zijn waarom er een IKC komt 
en wat de meerwaarde hiervan is. 

 
Hoe?: Brede externe input van ervaringen. Overleg en draagvlak creëren over de te varen 
koers. 
 

Status: ontwikkelen beleid en realisatie voor 01-08-2015 

  
 

In 2020 zien en beleven we het volgende: 
 
In de gemeente Leusden is minimaal één goed functionerend IKC met een heldere visie,       

 afgestemd met alle partners. 

 
 
4.3  Personeel 

 
Hoofddoel: Medewerkers zijn en voelen zich competent, belangrijk, veilig en gewaardeerd.  
 
Voor vandaag en morgen betekent dat een goed verzuimbeleid waarin de Arbodienst werkt met 
korte lijnen en spreekuren waar de leidinggevenden kunnen aanschuiven. Voor de langere 
termijn, meer preventief, wordt rekening gehouden met de levensfase waar men zich in bevindt; 
een levensfase bewust beleid. 
Ook mobiliteit kan het werkplezier op langere termijn waarborgen. Binnen onze Stichting, waar de 
grenzen tussen de verschillende denominaties vervagen, zijn alom mogelijkheden. Talenten van 
verschillende leerkrachten worden zichtbaar gemaakt en komen ten goede aan de hele 
organisatie.  
Door persoonlijkheidskenmerken zoals perfectionisme, gebrek aan afstand kunnen nemen, 
continue bereikbaar willen zijn, komen werken prive in onbalans. Dit kan mede de oorzaak zijn op 
de ervaren werkdruk.  
Procedures dienen helder te zijn; of het nu gaat om een  sollicitatieprocedure, hoe te handelen bij 
ziekte of wat er precies in een personeelsdossier dient te staan. 
Het veiligheidsplan is een voorbeeld van eenduidigheid; op alle scholen is een uniform 
veiligheidsplan aanwezig wat elk jaar centraal wordt geactualiseerd. 
Door het welbevinden op korte en lange termijn te bevorderen, duidelijkheid in procedures te 
creëren en waardering uit te spreken,  proberen wij de arbeidsomstandigheden voor de Voila 
leerkrachten te optimaliseren. 
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Uitwerking subdoelen 
 
Wat?: Implementatie van het integraal personeelsbeleidsplan (IPB plan) van Voila. 
 
Waarom?: Wij willen dat iedere leerkracht tot zijn/haar recht komt en in de gelegenheid wordt 
gesteld om te komen tot goed onderwijs. 
 
Hoe?: Door vorm en inhoud te geven aan het IPB plan van Voila. 
 

Status: ontwikkelen beleid en realisatie voor 01-08-2015 

 
Middelen: 
Jaarlijks wordt € 15.000 gereserveerd voor de implementatie en uitvoer van het IPB plan. 
 

In 2020 zien en beleven we het volgende: 
 
Leerkrachten in balans die beter in staat zijn onderwijs op maat te geven. 
Medewerkers voelen zich autonoom, gewaardeerd en gezien en kunnen hun talenten 
optimaal inzetten. 

 
 

4.4 ICT 
 
Hoofddoel: We zetten ICT in als een onmisbaar middel om aan te sluiten bij de 
onderwijsbehoeften en belevingswereld van kinderen. 
 
Wat moeten leerlingen op de scholen van Voila nu leren om optimaal voorbereid te zijn op de 
samenleving in de 21ste eeuw? Waarom zetten we ICT in als onmisbaar middel? 
Voila wil ICT inzetten als belangrijk middel om aan te sluiten bij het pakket vaardigheden waar je 
in deze 21ste eeuw mee verder kan komen, dit noemen we de 21 st century skills. De kinderen  
en ouders mogen op de scholen van Voila eigentijds en toekomstgericht onderwijs verwachten. 
 
Uitwerking subdoelen 
 
Wat?: Leerkrachten voldoen aan de minimale ICT competenties. 
 
Waarom?: Het is belangrijk dat leerkrachten voldoende zijn toegerust om leerlingen te 
begeleiden op het gebied van ICT. Indien leerkrachten niet over de juiste ICT competenties 
beschikken, hebben zij een remmende werking op de ontwikkelingen van de 21 st century skills 
vaardigheden van kinderen. 
 
Hoe?: Tijdens een aantal bijeenkomsten zullen leerkrachten, ouders en kinderen met elkaar 
bespreken en vaststellen wat de minimale ICT competenties voor leerkrachten binnen Voila 
worden. Daarna worden alle leerkrachten binnen Voila hierop beoordeeld door hun 
locatiedirecteur. Indien deze onvoldoende zijn, zal er passende scholing worden aangeboden. Er 
zullen voorbeeld beoordelingsinstrumenten en richtlijnen moeten worden ontwikkeld. Een 
stuurgroep zal dit traject van september 2015 tot augustus 2017 realiseren. 
 

Status: ontwikkelen beleid en realisatie voor 01-08-2017 
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Wat?:  Leerlingen kunnen kritisch en verantwoord omgaan met de nieuwe media. 
 
Waarom?: Thuis zijn in de ‘oude’, maar ook nieuwe media, is van groot belang om in de huidige 
informatie- en kennismaatschappij goed te kunnen functioneren. Kinderen maken intensief 
gebruik van nieuwe media. Ze zoeken er informatie, leggen beelden vast, communiceren met 
elkaar en profileren zichzelf. Zoals de leerkracht vroeger de leerling leerde omgaan met 
traditionele media, zo zal hij de leerlingen nu moeten leren omgaan met nieuwe media.  
 
Hoe?: Ook hier gaan ouders, leerlingen en leerkrachten met elkaar in overleg over wat wij met 
elkaar binnen Voila onder mediawijs verstaan. Vervolgens zullen alle leerkrachten van Voila in 
schooljaar 2017/2018 scholing krijgen hoe onze leerlingen in de toekomst mediawijs ontwikkeld 
kunnen worden. Schooljaar 2017/2018 zal dan in het teken staan van de mediawijsheid. Aan het 
einde van het schooljaar zal er een basis liggen waar leerlingen en leerkrachten met elkaar 
praten over de manier waarop ze van nieuwe media gebruikmaken. En zal men kritisch zijn t.a.v. 
de juiste manier gebruik maken van nieuwe media. Ieder schooljaar zal het onderwerp mediawijs 
op de agenda staan. 
 

Status: ontwikkelen beleid en realisatie voor 01-08-2018 

 
 
Wat?: Alle leerlingen werken met een gepersonaliseerde leerlijn, gekoppeld aan data. 
 
Waarom?: Om het maximale uit elke leerling te halen, is het essentieel dat iedere leerling 
onderwijs krijgt dat past bij zijn individuele mogelijkheden. Met behulp van nieuwe technologie 
kunnen we innovatieve leersituaties creëren met differentiatie die zonder ICT minder makkelijk of 
onmogelijk zou zijn. Daarom is de inzet van ICT bij gepersonaliseerd leren erg belangrijk om 
binnen Voila te ontwikkelen, om het maximale uit leerlingen te halen. Leerkrachten zullen het 
ervaren als ondersteuning. 
 
Hoe?:  Bij de leerkrachten is het van belang dat een bewustwordingsproces in gang wordt gezet 
om zich te willen laten scholen in het opzetten van gepersonaliseerde leerlijnen voor alle 
leerlingen binnen Voila. Daartoe is het van belang dat naast de vaststelling van de ICT 
competenties voor leerkrachten, genoemd onder punt 1, het ook van belang is dat leerkrachten 
ICT vaardig genoeg zijn om digitale leerlijnen op te zetten. En tenslotte de weg weten in de 
digitale wereld om ICT in te zetten. In 2018/2019 zal worden vastgelegd wat van leerkrachten 
verwacht wordt om voldoende ICT vaardig te zijn. Vervolgens zal er gekeken worden waar er 
hiaten liggen en door het inzetten van interne coaches zullen de leerkrachten worden 
bijgeschoold. Interne coaches zijn leerkrachten binnen de scholen die beschikken over meer dan 
voldoende ICT vaardigheden. 
 

Status: ontwikkelen beleid en realisatie voor 01-08-2019 

 
 
Wat?: Medewerkers en leerlingen van Voila kunnen gebruik maken van flexibele, hoogwaardige 
en voldoende hardware, gekoppeld aan een goede ICT-infrastructuur. 
 
Waarom?:  Voila vindt het belangrijk dat op alle scholen goede en voldoende ICT voorzieningen 
beschikbaar zijn om zo al de mogelijkheden van ICT te kunnen garanderen. Ook vinden we het 
belangrijk dat de ICT-infrastructuur op alle scholen uitstekend moet zijn om hoogwaardig en 
flexibel gebruik van ICT te kunnen maken. 
 
Hoe?: In het schooljaar 2014/2015 is op alle scholen gestart met het uitrollen van een digitale 
leeromgeving volledig in de cloud, wifi netwerk aanleggen en het aanpassen van de hardware. 
Investeringen door de scholen in chromebooks, chromeboxen, ipads en bordcomputers. 
Leerkrachten en leerlingen krijgen regelmatig scholing hoe optimaal gebruik te maken van de 
digitale leeromgeving. 
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Status: ontwikkelen beleid en realisatie voor 01-08-2019 

 
Wegen en middelen: In de jaarlijkse begroting is uit de algemene middelen € 1500 toegevoegd 
aan de schoolbegrotingen ten gunste van uitgaven voor licenties behorend bij methodes. 
Daarnaast wordt jaarlijks bovenschools vastgesteld wat nodig voor investeringen om het gestelde 
doel te realiseren. 
 

In 2020 zien en beleven we het volgende: 
 
We zien leerlingen en leerkrachten die optimaal gebruik maken van de technologische 
ontwikkelingen die het onderwijs ten dienst staan.   
We zien leerkrachten die in staat zijn op deze wijze de leerlingen verantwoord te begeleiden. 

 
4.5  Organisatie 
 
Hoofddoel: Voila streeft naar een organisatievorm die een afspiegeling is van de huidige 
onderwijskundige, demografische en maatschappelijke ontwikkelingen.  
 
Door de demografische ontwikkelingen kampt Voila met een grote daling van het aantal 
leerlingen. Dit brengt met zich mee dat er fusies tussen scholen gaan plaatsvinden (er worden 
scholen samengevoegd en gebouwen gesloten). Het verminderen van het aantal scholen heeft 
direct consequenties ten aanzien van de personele en materiële bekostiging. Het aantal 
leerkrachten zal terug gaan lopen, maar ook op managementniveau zal de ingezette formatie een 
afspiegeling moeten zijn van de organisatie. De managementlaag gaat afgebouwd worden. De 
fusie van scholen zal plaatsvinden vanuit onze missie dat Voila zoveel als mogelijk verschillend 
onderwijs in Leusden wil blijven aanbieden. Er zal dus continu onderling afstemming moeten zijn 
over het diverse aanbod van het onderwijs. Voor een krimpende organisatie is het van belang om 
een netwerk van betrouwbare partners op te bouwen. Vanuit dit partnership kan gezocht worden 
naar synergie zonder dat we meteen spreken over een besturenfusie. Voorbeelden van 
(regionale) bestuurlijke samenwerking is het samenwerkingsverband “De Eem”, de “invallerspool 
PIO”, het gemeentelijk overleg, het regionaal bestuurlijk netwerk en het actief participeren binnen 
de PO-raad.   Maatschappelijke ontwikkeling zoals een Integraal Kind Centrum, gaat hier gelijk 
mee op. Voila is hier een groot voorstander van en wil in goede samenwerking met de 
verschillende partners komen tot een zorgvuldige afstemming.                        
 
Uitwerking (subdoelen) 
 
Wat?: Voila wil een bovenschoolse organisatie hebben die in evenwicht is met de daling van het 
aantal leerlingen. 
 
Waarom?: Door de daling van het aantal leerlingen, dalen de inkomsten, neemt het scholental 
af, loopt het aantal personeelsleden terug. Deze trend moet ook zichtbaar zijn in de inzet van het 
aantal bovenschoolse FTE’s. 
 
Hoe?: Er zullen in deze periode twee scholenfusies plaatsvinden. In 2020 is er nog één 
bestuurder (i.p.v. twee nu), zijn er drie clusterdirecteuren (i.p.v. vier nu). In het geval dat het 
mogelijk is om binnen de “looptijd” van dit SBP terug te gaan naar twee clusterdirecteuren, zal dit 
gerealiseerd worden.  

 

Status: Continuering beleid en realisatie voor 01-08-2020 

 

 
Wat?: Voila wil zo veel als mogelijk verschillend onderwijs blijven aanbieden in Leusden, zowel 
levensbeschouwelijk als onderwijskundig. 
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Waarom?: Voila vindt het van belang dat er binnen het onderwijs in Leusden iets te kiezen valt. 
Een gevarieerd onderwijsaanbod vergroot de kans op “onderwijs op maat”. 
 
Hoe?: Dit willen we realiseren door een goede interne en externe afstemming. Hierbij worden de 
inzichten van de professionals en de ouders betrokken.  

 

Status: Continuering-Bijstellen beleid 

 

 

Wat?: Voila wil (pro)actief inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen. 
 
Waarom?: Door alert te reageren op  maatschappelijke ontwikkelingen zoals ontwikkeling IKC, 
het vergroten van ouderbetrokkenheid en de digitalisering kan Voila continuering van het 
onderwijs blijven waarborgen. 
 
Hoe?: Voila heeft veel deskundigheid in huis, maar is zich ook bewust van de beperking van 
kracht en kunde bij complexe ontwikkelingen. In zulke situaties zullen we gebruik maken van ons 
netwerk en contacten binnen het onderwijsveld en aanpalende organisaties.  

 

Status: continuering-bijstellen bestaand beleid 

 
 
Wat ?: Andere schooltijden. 

 
Waarom?: In relatie met de invulling van de IKC’s kunnen andere schooltijden de participatie 
tussen de school en externe partners bevorderen en het aansluiten bij maatschappelijke 
ontwikkelingen en verhogen van de onderwijskwaliteit. 

 
Hoe?: Door het doorlopen van de oriëntatie fase en de onderzoeksfase, zal aan het bestuur een 
besluit gevraagd worden ten aanzien van het ingediende voorstel. Na een schooljaar zal er een 
evaluatie plaatsvinden, waarna bijstelling van het beleid mogelijk is. 
 

Status: ontwikkelen nieuw beleid 01-08-2016 

 
 
Wat?: Afstand tussen werkvloer en bestuur verkleinen door in gesprek te blijven met de 
werkvloer. 
 
Waarom?: Hiermee willen we het  “zij-wij” denken tegengaan om zo’n breed mogelijk draagvlak 
te creëren. 
 
Hoe?: Het CvB gaat minimaal 1 keer per jaar in gesprek met de teams. Uit de gesprekken volgen 
actiepunten voor het CvB. 

Status: ontwikkelen nieuw beleid 2015 

 
Wegen en middelen 
Voila erkent het feit dat de organisatie op de niveaus van management, personele bezetting  en 
huisvesting in samenhang met de maatschappelijke ontwikkeling gezien moet worden. Voila zal 
zich inspannen om binnen Leusden “Verschillend” onderwijs te kunnen blijven aanbieden. 
Middelen hiervoor nodig worden als zodanig benoemd in de begroting. 
 
 
 

In 2020 zien en beleven we het volgende: 
 
Er blijft voldoende keuze voor verschillend onderwijs. 
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Voila staat midden in de samenleving en werkt samen met relevante partners. 
De schooltijden zijn afgestemd op het geven van nog beter onderwijs. 
Het CvB weet, door gesprekken met personeelsleden, wat er op de werkvloer speelt. 

4.6 Huisvesting 
 
Hoofddoel: Voila wordt ten aanzien van de huisvesting , onderhoud en nieuwbouw, 
volledig ontzorgd.  
 
Binnen de huidige regelgeving is Voila volledig verantwoordelijk voor het binnen – en 
buitenonderhoud. Verwacht mag worden dat de ontwikkeling binnen het PO, het Voortgezet 
Onderwijs gaat volgen en dat volledige doordecentralisatie, nu reeds op eigen verzoek 
toegestaan door het Rijk, binnen afzienbare tijd ingevoerd zal gaan worden. 
 
Dit betekent dat Voila beleid zal moeten gaan voeren ten aanzien van renoveren en vernieuwen 
van schoolgebouwen en zal dit moeten bekostigen uit reguliere budgetten. De gemeente 
verstrekt dan niet langer een bouwbudget. 
Dit betekent met de juiste expertise en strategie een enorme kans. Echter zonder adequate 
sturing een enorm risico. 
 
Ten aanzien van omvang en kwaliteit van de gebouwen zal Voila dan eigen beleid moeten 
voeren maar hiervoor is een zekere kritische massa nodig. 
Het gebouwen bestand van Voila is te klein om zelfstandig dit beleid te kunnen gaan voeren. 
Samenwerking met (omliggende) gemeentes en collega besturen is noodzakelijk. 
 
Uitwerking doelstelling. 
 
Wat?: Opzetten van een werkorganisatie  die qua omvang en samenstelling het gestelde doel 
kan realiseren. 
 
Waarom?: Voila is op termijn niet in staat  de huisvestingsrisico’s adequaat te pareren als er 
volledig wordt doorgedecentraliseerd  en is afhankelijk van externe partners. 
 
Hoe?:  Geschikte partners, omliggende gemeentes en schoolbesturen, zullen benaderd worden 
en van het belang overtuigd worden te komen tot het bundelen van de portefeuille huisvesting. 
 
Wegen en middelen 
Voor advies en kosten van bijeenkomsten is een budget van € 5.000,-  toereikend. 
 

In 2020 is er een werkorganisatie opgericht die Voila ten aanzien van onderhoud en 
 nieuwbouw geheel ontzorgt. 

 

 
 
4.7 Financiën 
 
Hoofddoel: Voila moet over een ruim voldoende (buffer-) vermogen en een gezonde  
liquiditeitspositie beschikken.  
 
Om op de langere termijn de onderwijsactiviteiten te kunnen uitvoeren, moet Voila beschikken 
over een ruim voldoende vermogenspositie met voldoende buffer om calamiteiten te kunnen 
opvangen. Van groot belang hierbij is, dat de risico’s goed in beeld zijn en voldoende (interne) 
beheersingsmaatregelen zijn getroffen. Hiertoe wordt jaarlijks een risico-analyse volgens het PO-
raad model opgesteld. De uitkomsten hiervan worden geanalyseerd en in een actieplan vertaald. 
Dit plan wordt met de auditcommissie van de RvT besproken en, indien dit aan de orde is, 
opgenomen in de Balanced Score Card. 
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De belangrijkste risico’s uit de Risicoanalyse van 2014 waren de krimp van het leerlingenaantal 
en de tekortschietende ICT-toepassingen. Deze zijn vertaald in het Strategisch Beleidsplan. 
 
Uitwerking doelstelling: 
 
Wat?: De uitgangspunten van de meerjarenbegrotingen en –balansen mogen niet leiden tot een  
onderschrijding van de vastgestelde hoogte van het buffervermogen en liquiditeitskrapte. 
 
Waarom?: om ons in de gelegenheid te stellen calamiteiten op te vangen. 
 
Hoe?: Het uitvoeren van de Planning- en Control Cyclus, waaronder het opstellen van de Risico-
analyse. 

 

 
Wegen en middelen 
Om de doelstellingen te kunnen realiseren, heeft Voila begrotingen nodig, die jaarlijks op of 
boven de nullijn als resultaat eindigen. Verder een volledige en goed opgebouwde planning- en 
control cyclus. Daar waar nodig, zal externe deskundigheid moeten worden ingehuurd. De kosten 
hiervan zullen we in de jaarlijkse begrotingen en de meerjarenbegrotingen moeten opnemen. 
 

In 2020 zien en beleven we het volgende: 
 
We zien een organisatie die financieel gezond is, de risico’s beheerst en in staat is om 
investeringen ten dienste van het onderwijs te doen. 
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5. Tot slot 
 
Het strategisch beleidsplan van Voila kent een fors aantal ambities die in feite de organisatie nog 
meer in staat moeten stellen om de ontwikkelkansen van ieder kind te verbeteren en te 
versterken. Samenwerking, zowel binnen de organisatie als daarbuiten, is daarbij van groot 
belang. Samenwerken is en blijft een kwestie van delen en ontvangen en dat is mensenwerk. Dit 
plan is ook mensenwerk, veel werk van veel mensen. Voila heeft dankbaar gebruik gemaakt van 
de bouwstenen die door leerkrachten en directieleden, clusterdirecteuren, ouders, 
medezeggenschapsleden, leden van de Raad van Toezicht, de gemeente Leusden en de 
plaatselijke politiek en collega bestuurders zijn ingebracht.  
Bij deze dankt het College van Bestuur iedereen die op de een of andere manier een bijdrage 
heeft geleverd om de strategie van Voila nader te bepalen. 
 
 
 

 
Gerrit-Jan Weiler    Wichert Eikelenboom 
voorzitter College van Bestuur   lid College van Bestuur 

 

                                
 
 

  





 

Bijlage 2 Uitwerking missie 
 
1  Positief zelfbeeld 
 
 Positieve feedback 
 Bewustwording van eigen rol  
 Jij denkt mee 
 Onafhankelijk van anderen 
 Reflectie 
 Self-efficacy, oftewel geloof in eigen kunnen 

 
2 Kennis en vaardigheden 
 
 21st century skills (zie cirkelfiguur) 
 Probleemoplossend vermogen: open houding, nieuwsgierig, onderzoeken 

 Samenwerken: gelijkwaardigheid, open cultuur, verantwoordelijkheid nemen én geven, 
coöperatief 

 ICT geletterdheid: kritisch keuzes maken passend bij schoolvisie 
 Kritisch denken 
 Sociale en culturele vaardigheden 
 Communiceren 
 Creativiteit: buiten gebaande paden 
 Taal en rekenen 
 Blended learning* 

 
* Blended learning is één van de termen die sinds 2005 gebruikt wordt om een onderwijsvisie te 
beschrijven. 
De definities die Voila hanteert is "een combinatie van online leren en contactonderwijs" of "een 
combinatie van campusonderwijs en e-learning". 
 
3 Creatief denken en handelen 
 
 Onafhankelijk van methodes, doelen kennen 
 Nog meer stimuleren, in kracht zetten 
 Leerkracht wordt coach 
 Gereedschapskoffer: toerusten en ruimte geven, faciliteren 
 Ruime kaders 
 Talenten benutten  
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4 Samenwerken met respect 
 
 Van interne naar externe oriëntatie (ook buiten je eigen school samenwerken) 
 Van bedreiging naar kans 
 Van 'concurrentie' naar 'partners': waardeer verscheidenheid  
 Krachten bundelen 
 Flexibiliteit / mobiliteit 
 Teams van specialisten (Voila-niveau) 
 Talenten inzetten, leren van elkaar 
 Kind centraal: kinderen als voorbeeld voor samenwerking 
 Over de schutting heen kijken 
 Je bent 'wereldburger'; je hebt je plek in de wereld 
 
5 Verantwoordelijkheid en bijdrage leveren 
 
 Wat is je toegevoegde waarde? 
 Waarde(n)vol 

 Duurzaamheid: leren voor de toekomst 
 Rentmeesterschap: Geef de aarde door 
 Onderwijs meer dan alleen kennisoverdracht 
 Onderdeel van de wereld (duurzame energie) 
 Omzien naar de ander (eco versu ego denken) 
 Je hoort erbij 
 Inzetten van expertise van ouders 
 Ouders en school dezelfde waarde? 
 Opleidingsscholen voor studenten 
 Voila als mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en van elkaar te leren 
 
6 Keuzes maken 
 
 Weten waarover je keuzes kunt maken (kennis, inspraak, transparantie) 
 Kader voor inbreng van betrokkenen 
 Op alle niveaus (leerlingen, ouders, personeel, extern) 
 Morele criteria: Voila kernwaarden 
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Bijlage 3 Uitwerking waarden 
 
1 Ethiek 
 
 Ethiek is de basis (sociaal/emotioneel) 
 Verantwoordelijkheid nemen, het verschil willen maken 
 Eén aanpak per kindcentrum 
 Moet voelbaar zijn 
 Dezelfde taal spreken 
 Keuzes maken: samen of strijden? 
 Gezamenlijke verantwoordelijkheid 
 Oordeelvrij 
 Luisteren, respect 
 Verschil mogen maken, weten wat je toegevoegde waarde is 
 Hou het klein (de wereld beter maken) 
 
 
2 Respect 
 
 Samenwerken, niemand uitsluiten, open staan voor anderen 
 Zijn wie je bent, je grenzen kunnen aangeven 
 Oordeelvrij 
 Verantwoordelijkheid versus verantwoorden 
 Eigen kracht, respect voor jezelf 
 Voorbeeld zijn, voorleven 
 Zichtbaar en tastbaar 
 Vanuit erkenning, kracht, verbinding 
 Je hoort erbij, je hebt je plek 
 Dezelfde taal 
 
3 Veiligheid 
 
 Eerlijk durven zijn, gevoel van geborgenheid, gemeenschapszin 
 Ik kan zeggen wat ik denk, je kunt zijn wie je bent 
 Samen kom je ergens, dialoog 
 Durf, kwetsbaar opstellen 
 Oordeelvrij, in gesprek gaan 
 Geven in plaats van nemen, Iedereen heeft een rol, verantwoordelijkheid (congruent) 
 Aanspreekbaar zijn 
 Je kunt het leren, voorleven 
 Niet over, maar met... 
 Kinderraad  
 Intrinsiek (waarden thuis = waarden school) 
 Je hebt elkaar nodig, vanuit je rol 
 "Deuren open" 

 
4 Groei en ontwikkeling 
 
 Talenten benutten en uitwisselen,  
 Blijvend/duurzaam leren 
 Leren van elkaar, feedback, open houding, kwetsbaar opstellen, voorbeeld geven 
 Met elkaar in gesprek durven gaan, elkaar durven aanspreken 
 Talentenpool, kenniscentrum 
 Uitnodigen tot leren, inspirerende leeromgeving (ook buiten school) 
 Ontmoeting creëren 
 Ouders als partners 
 Ouderbetrokkenheid, expertise van ouders gebruiken 
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 Leerkracht leert ook van de leerling 
 

5 Autonomie 
 
 Zelfrespect, positief zelfbeeld, vrijheid om keuzes te maken 
 Flexibiliteit (gebouwen, leerkrachten, kinderen) 
 Tot bloei komen 
 Gebruik/ontwikkel elkaars talenten (specialisme) 
 Zichzelf zijn, doen waar je goed in bent 
 Loslaten/anders vasthouden (methodes, etc., individuele leerlijnen) 
 Eigenaarschap 

 
6 Creativiteit 
 
 Buiten gebaande paden kunnen denken en handelen;  
 Doen waar je goed in bent, aansluiten op talenten 
 Verscheidenheid 
 Creatief gebruik van ruimte, tijd, middelen, partners 
 Oplossingsgericht 
 Kunst en cultuur een stevige plek  
 Kwetsbaarheid als kracht (veiligheid) 
 Improviseren 
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Bijlage 4 Tijdpad hoofddoelen en subdoelen 
 
Beleidscyclus Onderwijs 
 
Subdoel 
Netwerken 

initiatief & 
oriëntatie 

onderzoek besluit uitvoering         evaluatie 

2015    01-12-15  
2016     01-08-16 
2017     01-08-16 
2018     01-08-17 
2019     01-08-18 
2020     01-08-20 

 
 

Subdoel 
Schoolvisie 

initiatief & 
oriëntatie 

onderzoek besluit uitvoering         evaluatie 

2015 01-01-15   01-08-15  
2016     01-08-16 
2017     01-08-17 
2018     01-08-18 
2019     01-08-19 
2020     01-08-20 

 
Subdoel 
Ouderbetrokkenheid 

initiatief & 
oriëntatie 

onderzoek besluit uitvoering         evaluatie 

2015 01-01-2015 01-08-15    
2016   01-08-16   
2017    01-08-2017  
2018     01-08-18 
2019     01-08-19 
2020     01-08-20 

 
Subdoel 
Opbrengst gericht werken 

 
initiatief & 
oriëntatie 

 
onderzoek 

 
besluit 

 
uitvoering         

 
evaluatie 

2015   01-01-15   
2016      
2017    01-08-17  
2018     01-08-18 
2019     01-08-19 
2020     01-08-20 

 
 
Beleidscyclus Organisatie 

 
Subdoel 
Organisatie in balans 

initiatief & 
oriëntatie 

onderzoek besluit uitvoering         evaluatie 

2015     01-08-15 
2016     01-08-16 
2017     01-08-17 
2018     01-08-18 
2019     01-08-19 
2020     01-08-20 
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Subdoel 
Divers 
onderwijs 

initiatief & 
oriëntatie 

onderzoek besluit uitvoering         evaluatie 

2015     01-08-15 
2016     01-08-16 
2017     01-08-17 
2018     01-08-18 
2019     01-08-19 
2020     01-08-20 

 
Subdoel 
Omvang 
bovenschoolse 
organisatie 

 
initiatief & 
oriëntatie 

 
onderzoek 

 
besluit 

 
uitvoering         

 
evaluatie 

2015     01-08-15 
2016     01-08-16 
2017     01-08-17 
2018     01-08-18 
2019     01-08-19 
2020     01-08-20 

 
Subdoel  
Andere schooltijden 

 
initiatief & 
oriëntatie 

 
onderzoek 

 
besluit 

 
uitvoering         

 
evaluatie 

2015 01-01-15 01-01-15 01-08-15  01-08-15 
2016    01-08-16 01-08-16 
2017     01-08-17 
2018     01-08-18 
2019     01-08-19 
2020     01-08-20 

 
Subdoel 
Afstand bestuur- 
werkvloer 

 
initiatief & 
oriëntatie 

 
onderzoek 

 
besluit 

 
uitvoering         

 
evaluatie 

 
2015 01-01-2015   01-08-15  
2016     01-08-2016 
2017     01-08-2017 
2018     01-08-2018 
2019     01-08-2019 
2020     01-08-2020 

 
 
Beleidscyclus Personeel 
 
Hoofddoel 
Personeel 

initiatief & 
oriëntatie 

onderzoek besluit uitvoering         evaluatie 

 
2015  01-01-2015 01-01-2015 01-08-2015  
2016     01-08-2016 
2017      
2018      
2019      
2020      
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Beleidscyclus IKC 

 
Subdoel 
Gezamenlijke 
visie Voila 

 
initiatief & 
oriëntatie 

 
onderzoek 

 
besluit 

 
uitvoering         

 
evaluatie 

 
2015      01-01-2015 01-04-2015 01-08-2015  
2016     01-08-2016 
2017     01-08-2017 
2018     01-08-2018 
2019     01-08-2019 
2020     01-08-2020 

 
 
Subdoel 
Gezamenlijke 
visie partners 

 
initiatief & 
oriëntatie 

 
onderzoek 

 
besluit 

 
uitvoering         

 
evaluatie 

 
2015  01-01-2015 01-04-2015 01-12-2015  
2016     01-08-2016 
2017      
2018      
2019      
2020      

 
Subdoel 
Brede  
samenwerking 

 
initiatief & 
oriëntatie 

 
onderzoek 

 
besluit 

 
uitvoering         

 
evaluatie 

 
2015  01-01-2015 01-12-2015   
2016    01-08-2016  
2017     01-08-2017 
2018     01-08-2018 
2019     01-08-2019 
2020     01-08-2020 

 
 
Beleidscyclus ICT 
 
Subdoel 
ICT 
Competenties 

 
initiatief & 
oriëntatie 

 
onderzoek 

 
besluit 

 
uitvoering         

 
evaluatie 

2015  01-01-2015 01-04-2015 01-08-2015  
2016     01-08-2016 
2017     01-08-2017 
2018      
2019      
2020      
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Subdoel 
Nieuwe 
media 

 
initiatief & 
oriëntatie 

 
onderzoek 

 
besluit 

 
uitvoering         

 
evaluatie 

2015      
2016 01-11-2016     
2017   01-03-2017 01-08-2017  
2018     01-07-2018 
2019     01-07-2019 
2020     01-07-2020 

 
Subdoel 
Gepersona-
liseerde leerlijn 

 
initiatief & 
oriëntatie 

 
onderzoek 

 
besluit 

 
uitvoering         

 
evaluatie 

2015      
2016      
2017      
2018 01-08-2018 01-10-2018 01-01-2018 01-08-2018  
2019     01-08-2019 
2020      

 
 
Beleidscyclus huisvesting 
 
Hoofddoel 
 

 
initiatief & 
oriëntatie 

 
onderzoek 

 
besluit 

 
uitvoering         

 
evaluatie 

2015 0108-2015     
2016  01-08-2016    
2017   01-08-2017 01-08-2017  
2018     01-08-2018 
2019      
2020      

 
 
 
Beleidscyclus financiën 
 
 
Hoofddoel 
Voldoende 

bufferver- 
mogen en 
liquiditeit. 

 
initiatief & 
oriëntatie 

 
onderzoek 

 
besluit 

 
uitvoering         

 
evaluatie 

2015    01-10-2015  01-04- 2016 
2016   01-10-2016  01-04-2017 
2017   01-10-2017  01-04-2018 
2018   01-10-2018  01-04-2019 
2019   01-10-2019  01-04-2020 
2020          01-10-2020   
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Bijlage 5  Jaarplannen SBP 2015-2020 geïntegreerd in de Balanced Score Card (BSC). 
 
 
In iedere bestuursrapportage wordt de balanced score card van het betreffende kalenderjaar 
opgenomen. 
Vanaf 2015 zullen de doelen, van het betreffende kalenderjaar, uit het SBP opgenomen worden 
in de BSC. 
De BSC zal aangevuld worden met actuele vraagstukken die om beleid of actie vragen. Met de 
onderstaande kleuren zal de status van de doelstelling worden weergegeven.  
 
Definities en meetpunten BSC Voila  
■  Norm gehaald 
■   In voorbereiding; in het geval dat er een risico is dat de doelstelling niet gehaald wordt, 
 zal dit gemeld en onderbouwd worden. 
■    Norm niet gehaald 
 
 

2015 Doelstelling norm Meetpunten Voortgang 2015 

Onderwijs  

1 
 
 
 

Voila biedt het kader 
om kennis en 
vaardigheden te 
vergaren en 
Voilabreed uit te 
wisselen 

80% van de 
leerkrachten 
participeert in 
een netwerk 

Gereed voor 
01-12-2015  

 

2 
 
 

Alle scholen hebben 
een eigen, van de 
Voila waarden 
afgeleide, 
onderwijsvisie op leren 
ontwikkeld. Dit is de 
onderlegger voor 
beleid. 

Onderwijsvisie   
is terug te lezen 
in de Schoolgids 

Gereed voor 
01-10-2015 

. 

IKC  

1 
 
 

Er is een gezamenlijke 
Voila visie op IKC 

De Voila visie is 
bij 100% van de 

werknemers 
bekend 

Gereed voor 
01-08-2015 

 

 

Personeel  

1 
 
 

 Implementatie en 
uitvoering van het 
integraal 
personeelsbeleidsplan 
(IPB plan) van Voila 

100% van het 
personeel wordt 

in de 
gelegenheid 
gesteld om te 
komen tot het 

geven van goed 
onderwijs  

Gereed voor 
01-08-2015 
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Organisatie 

1 Voila wil een 
bovenschoolse 
organisatie hebben die 
in evenwicht is met de 
daling van het aantal 
leerlingen 

Er is sprake van 
een daling van 

FTE’s 
bovenschools 

personeel 

Gerealiseerd 
voor 01-08-
2015 

 

2 Voila wil zo veel als 
mogelijk verschillend 
onderwijs blijven 
aanbieden in Leusden, 
zowel 
levensbeschouwelijk als 
onderwijskundig 
 

Er is sprake van 
voldoende 

schoolkeuze 
voor ouders   

Gerealiseerd 
voor 01-08-
2015 

 

3 Voila wil (pro)actief 
inspelen op 
maatschappelijke 
ontwikkelingen 

Er is sprake van 
voldoende 
kennis wat 

betreft 
maatschap- 

pelijke ontwik- 
kelingen 

Aantonen in 
bestuurs- 
rapportage voor 
01-08-2015 

 

4 Afstand tussen 
werkvloer en bestuur 
verkleinen door in 
gesprek te blijven met 
de werkvloer 

In tevredenheids 
enquête dient de 

score >7  

Minimaal 1x per 
kalenderjaar in 
gesprek met de 
schoolteams 

 

IHuisvesting 

1 Voila wil met partners in 
de regio komen tot een 
werkorganisatie die de 
besturen geheel 
ontzorgd tav de 
huisvesting  

Er zijn 
voldoende 
partners 

gevonden. 

Gerealiseerd  
01-08-2015 

 

Financiën  

1 
 

De uitgangspunten 
van de 
meerjarenbegrotingen 
en –balansen mogen 
niet leiden tot een niet 
acceptabele 
onderschrijding van de 
vastgestelde hoogte 
van het 
buffervermogen 

Buffer vermogen 
gesteld op 
€1.1miljoen 

Herijking hoogte 
buffer voor 01-
11-2015 

 

 
 

2016 Doelstelling Norm Meetpunten Voortgang 2016 

Onderwijs  

1 
 
 
 

Voila biedt het kader 
om kennis en 
vaardigheden te 
vergaren en 
Voilabreed uit te 
wisselen 

80% van de 
leerkrachten 
participeert in 
een netwerk 

Meting via 
deelnemerslijst
en voor 01-12-
2016  

 

 

Organisatie 
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1 Voila wil een 
bovenschoolse 
organisatie hebben die 
in evenwicht is met de 
daling van het aantal 
leerlingen 

Er is sprake van 
een stabilisatie / 
daling van FTE’s 

bovenschools 
personeel 

Gerealiseerd 
voor 01-08-
2016 

 

2 Voila wil zo veel als 
mogelijk verschillend 
onderwijs blijven 
aanbieden in Leusden, 
zowel 
levensbeschouwelijk als 
onderwijskundig 
 

Er is sprake van 
voldoende 

schoolkeuze 
voor ouders   

Gerealiseerd 
voor 01-08-
2016 

 

3 Voila wil (pro)actief 
inspelen op 
maatschappelijke 
ontwikkelingen 

Er is sprake van 
voldoende 
kennis wat 

betreft 
maatschap- 

pelijke ontwik- 
kelingen 

Aantonen in 
bestuurs- 
rapportage voor 
01-08-2016 

 

4 Andere schooltijden Het CvB besluit 
voor één of 
meerdere 

scholen dat men 
gaat 

experimente-ren 
met andere 
schooltijden 

Besluit voor 01-
08-2016 

 

Huisvesting 

1 De juridische vorm van 
de organisatie is 
bekend 

Partners komen 
tot het tekenen 

van een 
intentiever-

klaring 

Voor 01-08-
2016 

 

Financiën  

1 
 

De uitgangspunten 
van de 
meerjarenbegrotingen 
en –balansen mogen 
niet leiden tot een niet 
acceptabele 
onderschrijding van de 
vastgestelde hoogte 
van het 
buffervermogen 

Hoogte buffer 
vermogen vast te 

stellen 

Herijking hoogte 
buffer voor 01-
11-2016 

 

 

2017 Doelstelling Norm Meetpunten Voortgang 2017 

Onderwijs  

1 
 
 
 

Ouderbetrokkenheid is 
op alle scholen binnen 
Voila zichtbaar en 
voelbaar 

Per 01-08-2017 
hebben alle 

scholen beleid 
gemaakt op het 

vergroten van de 
ouderbetrokkenh

eid. 

CvB controleert 
voor 01-08-
2017 of alle 
scholen beleid 
op het 
vergroten van 
de 
ouderbetrokken
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-heid hebben 
gemaakt. 

 

ICT  

1 
 
 

Leerkrachten voldoen 
aan de minimale ICT 
competenties 

100% van de 
werknemers 

voldoen aan het 
doel 

Metingvoor 01-
12-2017 

 

Organisatie 

1 Voila wil een 
bovenschoolse 
organisatie hebben die 
in evenwicht is met de 
daling van het aantal 
leerlingen 

Er is sprake van 
een stabilisatie/ 
daling van FTE’s 

bovenschools 
personeel 

Gerealiseerd 
voor 01-08-
2017 

 

2 Voila wil zo veel als 
mogelijk verschillend 
onderwijs blijven 
aanbieden in Leusden, 
zowel 
levensbeschouwelijk als 
onderwijskundig 
 

Er is sprake van 
voldoende 

schoolkeuze 
voor ouders   

Gerealiseerd 
voor 01-08-
2017 

 

3 Voila wil (pro)actief 
inspelen op 
maatschappelijke 
ontwikkelingen 

Er is sprake van 
voldoende 
kennis wat 

betreft 
maatschap- 

pelijke ontwik- 
kelingen 

Aantonen in 
bestuurs- 
rapportages 
voor 01-08-
2017 

 

4 Afstand tussen 
werkvloer en bestuur 
verkleinen door in 
gesprek te blijven met 
de werkvloer 

In tevredenheids 
enquête dient de 

score >7  

Minimaal 1x per 
kalenderjaar in 
gesprek met de 
schoolteams 

 

Huisvesting 

1 De werkplannen van de 
organisatie worden 
geschreven 

De definitieve 
overeenkomst 
wordt getekend 

Realisatie 01-
08-2017 

 

Financiën  

1 
 

De uitgangspunten 
van de 
meerjarenbegrotingen 
en –balansen mogen 
niet leiden tot een niet 
acceptabele 
onderschrijding van de 
vastgestelde hoogte 
van het 
buffervermogen 

Hoogte buffer 
vermogen vast te 

stellen 

Herijking hoogte 
buffer voor 01-
11-2017 

 

 
 
 

2018 Doelstelling norm Meetpunten Voortgang 2018 

Onderwijs  

1 
 

Ouderbetrokkenheid is 
op alle scholen binnen 

Per 01-08-2017 
hebben alle 

CvB controleert 
voor 01-08-
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Voila zichtbaar en 
voelbaar 

scholen beleid 
gemaakt op het 

vergroten van de 
ouderbetrokkenh

eid. 

2017 of alle 
scholen beleid 
op het 
vergroten van 
de 
ouderbetrokken
-heid hebben 
gemaakt. 

 

ICT  

1 
 
 
 

Leerlingen kunnen 
kritisch en 
verantwoord omgaan 
met de nieuwe media 

Per 01-08-2018 
hebben alle 

scholen beleid 
gemaakt op het 
omgaan met de 
nieuwe media. 

CvB controleert 
voor 01-08-
2017 of alle 
scholen beleid 
hebben 
gemaakt op het 
omgaan met de 
nieuwe media. 

 

Organisatie 

1 Voila wil een 
bovenschoolse 
organisatie hebben die 
in evenwicht is met de 
daling van het aantal 
leerlingen 

Er is sprake van 
een stabilisatie/ 
daling van FTE’s 

bovenschools 
personeel 

Gerealiseerd 
voor 01-08-
2018 

 

2 Voila wil zo veel als 
mogelijk verschillend 
onderwijs blijven 
aanbieden in Leusden, 
zowel 
levensbeschouwelijk als 
onderwijskundig 
 

Er is sprake van 
voldoende 

schoolkeuze 
voor ouders   

Gerealiseerd 
voor 01-08-
2018 

 

3 Voila wil (pro)actief 
inspelen op 
maatschappelijke 
ontwikkelingen 

Er is sprake van 
voldoende 
kennis wat 

betreft 
maatschap- 

pelijke ontwik- 
kelingen 

Aantonen in 
bestuurs- 
rapportages 
voor 01-08-
2018 

 

Huisvesting 

1 De eerste evaluatie en 
bijstelling van de 
organisatie wordt 
uitgevoerd 

De partners 
gaan akkoord 

met evaluatie en 
bijstelling. 

Realisatie voor  
01-08-2018 

 

Financiën  

1 
 

De uitgangspunten 
van de 
meerjarenbegrotingen 
en –balansen mogen 
niet leiden tot een niet 
acceptabele 
onderschrijding van de 
vastgestelde hoogte 
van het 
buffervermogen 

Hoogte buffer 
vermogen vast te 

stellen 

Herijking hoogte 
buffer voor 01-
11-2018 
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2019 Doelstelling norm Meetpunten Voortgang 2018 

ICT  

1 
 
 
 

Alle leerlingen werken 
met een 
gepersonaliseerde 
leerlijn, gekoppeld aan 
data. 

Per 01-08-2019 
werken alle 

scholen met een 
gepersona-

liseerde leerlijn 

CvB controleert 
voor 01-12-
2019 of alle 
scholen beleid 
hebben 
gemaakt op het 
omgaan met de 
nieuwe media. 

 

Organisatie 

1 Voila wil een 
bovenschoolse 
organisatie hebben die 
in evenwicht is met de 
daling van het aantal 
leerlingen 

Er is sprake van 
een stabilisatie/ 
daling van FTE’s 

bovenschools 
personeel 

Gerealiseerd 
voor 01-08-
2019 

 

2 Voila wil zo veel als 
mogelijk verschillend 
onderwijs blijven 
aanbieden in Leusden, 
zowel 
levensbeschouwelijk als 
onderwijskundig 
 

Er is sprake van 
voldoende 

schoolkeuze 
voor ouders   

Gerealiseerd 
voor 01-08-
2019 

 

3 Voila wil (pro)actief 
inspelen op 
maatschappelijke 
ontwikkelingen 

Er is sprake van 
voldoende 
kennis wat 

betreft 
maatschap- 

pelijke ontwik- 
kelingen 

Aantonen in 
bestuurs- 
rapportages 
voor 01-08-
2019 

 

4 Afstand tussen 
werkvloer en bestuur 
verkleinen door in 
gesprek te blijven met 
de werkvloer 

In tevredenheids 
enquête dient de 

score >7  

Minimaal 1x per 
kalenderjaar in 
gesprek met de 
schoolteams 

 

Huisvesting 

1 De eerste evaluatie en 
bijstelling van de 
organisatie wordt 
uitgevoerd 
 
 
 
 
 

De partners 
gaan akkoord 
met evaluatie 
en bijstelling. 

Realisatie voor  
01-08-2019 

 

Financiën 
 

 

1 
 

De uitgangspunten 
van de 
meerjarenbegrotingen 
en –balansen mogen 
niet leiden tot een niet 
acceptabele 
onderschrijding van de 
vastgestelde hoogte 

Hoogte buffer 
vermogen vast te 

stellen 

Herijking hoogte 
buffer voor 01-
11-2019 

 



40 
 

van het 
buffervermogen 

 
 
 
 

2020 Doelstelling norm Meetpunten Voortgang 2020 

Onderwijs  

Hoofd 
Doel 
Stelling 
SBP 
 
 

In 2020 biedt Voila aan 
alle kinderen passend 
onderwijs met een 
keuze op 
onderwijsbehoeften, 
met professionele 
leerkrachten die 
uitgaan van creativiteit 
in de rol als 
coach/ondersteuner op 
de gepersonaliseerde 
leerlijn van de leerling 

100% van de 
leerkrachten 
voldoen aan 

de 
doelstelling 

Meting voor 01-12-
2020  

 

IKC  

Hoofd 
Doel 
Stelling 
SBP 
 
 

In 2020 is er minimaal 
1 Integraal Kind 
Centrum 

Minimaal 1 
IKC 

gerealiseerd 

Gereed voor 01-08-
2020 

 

 

Personeel  

Hoofd 
Doel 
Stelling 
SBP 
 
 

 Medewerkers zijn en 
voelen zich competent, 
belangrijk, veilig en 
gewaardeerd 

Tevreden-
heids-

enquete 
score > 8  

Meting voor 01-08-
2020 

  

ICT  

 
Hoofd 
Doel 
Stelling 
SBP 
 
 

We zetten ICT in als 
een onmisbaar middel 
om aan te sluiten bij 
de onderwijsbehoeften 
en belevingswereld 
van kinderen 

Per 01-08-
2020 zetten 
alle scholen 
ICT op de 
beoogde 
manier in 

CvB controleert 
voor 01-12-2020 
of alle scholen ICT 
op de gewenste 
manier inzetten 

 

Organisatie 

Hoofd 
Doel 
Stelling 
SBP 

Voila streeft naar een 
organisatievorm die een 
afspiegeling is van de 
huidige 
onderwijskundige, 
demografische en 
maatschappelijke 
ontwikkelingen 

Per 01-08-
2020 is er één 
bestuurder en 

zijn er 
maximaal 3 

cluster 
directeuren 

De reductie is 
zichtbaar in het 
bestuursformatie-
plan. 

 

IHuisvesting 

Hoofd 
Doel 
Stelling 

Voila wordt ten aanzien 
van de huisvesting , 
onderhoud en stichting, 

Per 01-08-
2020 

functioneert 

Evaluatie 01-08-
2010 moet positief 
zijn. 
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SBP volledig ontzorgd.  
 

de 
werkorgani-
satie naar 

tevredenheid 

Financiën  

 
Hoofd 
Doel 
Stelling 
SBP 

Voila moet over een 
ruim voldoende 
(buffer-) vermogen en 
een gezonde  
liquiditeitspositie 
beschikken.  

Aan te tonen 
in het 

Jaarverslag 
2020 

De 
accountantsverklar
ing bevestigt de 
doelstelling. 

 

 


