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Voor-
woord
Voor u ligt de publieksversie van het Strategisch Beleidsplan 
2015-2020 van Stichting Voila. Dit document geeft in 
duidelijke taal weer waar Voila de komende jaren voor staat 
en welke richtinggevende uitspraken worden gedaan. 
De uitwerking van de keuzes die gemaakt worden is te vinden 
in het uitgebreide Strategisch Beleidsplan, te vinden op onze 
website: www.voilaleusden.nl.

Het Strategisch Beleidsplan van 2011-2015 had als motto 
“Anders Kijken naar de Toekomst”.
Er is hard gewerkt aan de daarin gestelde doelen en we zijn, 
als College van Bestuur (CvB) trots de volgende uitspraken 
te kunnen doen. 

      Alle scholen scoren voldoende of hoger naar 
      de inspectienorm.

      De managementstructuur is succesvol gewijzigd en is      
      bestand tegen de demografi sche en maatschappelijke             
      ontwikkelingen. De direct leidinggevende in de school 
      kan zich meer richten op de onderwijskwaliteit.

      De doelstelling om 40% van de leerkrachten in de 
      LB schaal te krijgen is gehaald (deze salarisschaal 
      is gekoppeld aan bepaalde competenties), vanuit de   
      doelstelling leerkrachten betrokken en goed toegerust 
      te laten werken aan de missie van Voila is het VO&OC*   
      opgericht dat een eerste succesvol jaar heeft afgesloten.

      Voila is gegroeid naar een gezonde fi nanciële 
      huishouding en beschikt over ruim voldoende eigen            
      vermogen, voldoende liquiditeit en is er in geslaagd 
      de loonkostenbegroting onder de 85% van de totale 
      baten te krijgen.

* Voila Opleiding & Ondersteuning Centrum

Waar staat Voila voor?
Stichting Voila is de grootste onderwijsorganisatie in 
Leusden en heeft één nevenvestiging in Achterveld. Voila 
staat voor Verschillend Onderwijs In Leusden Achterveld.
Wat Voila uniek maakt in onderwijsgevend Nederland is 
dat zij drie identiteiten vertegenwoordigt, te weten de 
Katholieke, de Openbare en de Protestants-Christelijke. 
Na een zorgvuldig proces zijn het Protestants-
Christelijk, Katholiek en Openbaar Primair onderwijs 
in Leusden per 26 augustus 2009 gefuseerd tot één 
samenwerkingsbestuur: Voila. Door fusie in verband 
met de terugloop van het aantal leerlingen is een 
nieuwe loot aan de stam van Voila ontstaan, naast de 
traditionele identiteiten als hierboven genoemd is een 
Interconfessionele school uit de fusie van een Katholieke 
en Protestants-Christelijke school voortgekomen.
De scholen binnen Voila beschikken over een eigen 
onderwijsconcept dat recht doet aan de verscheidenheid 
van de kinderen.
Variatie en verschil kenmerken onze samenleving. 
Geloof, overtuiging en cultuur vertonen een grote 
verscheidenheid. Voila is hier een afspiegeling van.

Het nieuwe Strategisch Beleidsplan 2015-2020 sluit aan op 
het vorige beleidsplan en heeft als motto:

“Door samen zien en beleven, goed voorbereid de 
toekomst in.”

Bij de totstandkoming van dit Strategisch Beleidsplan is er 
naar gestreefd om de hele organisatie erbij te betrekken. 
In het Strategisch Beleidsplan vermelden we onze 
doelstellingen voor de komende vijf jaar. 
De doelen zijn scherp geformuleerd en in de tijd uitgezet 
(zie hiervoor uitgebreid het SBP op de website).
Wij realiseren ons dat ver in de toekomst kijken lastig is en 
dat wij als lerende organisatie fl exibel moeten anticiperen 
op nieuwe ontwikkelingen.
Het bestuur evalueert jaarlijks met alle betrokkenen, legt 
verantwoording af aan de Raad van Toezicht en stelt 
zonodig de plannen bij.     

 

Gerrit-Jan Weiler en Wichert Eikelenboom, CvB Voila

Wat is onze missie?
Onze missie luidt:
De kinderen verlaten de school met een positief zelfbeeld, 
met voldoende kennis en vaardigheden die ze in deze tijd 
en in de toekomst nodig hebben. Kinderen hebben geleerd 
hun talenten te gebruiken, keuzes te maken, creatief te 
denken en te handelen. Zij leveren respectvol een bijdrage 
aan de omgeving vanuit verantwoordelijkheid voor zichzelf 
en voor de ander. 

Wat is onze visie?
“It takes a village to raise a child” 
(Hillary Clinton 1996)

Opvoeding is de verantwoordelijkheid van de hele 
samenleving. Onderwijs neemt daar een speciale plaats in. 
De school is een ontmoetingsplaats, waar samen gespeeld, 
gewerkt en geleerd wordt in relatie tot de omgeving.
Samenwerkend leren leidt tot meer kennis en meer leren. 
Zowel voor leerlingen als leerkrachten.
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Besturingsfi losofi e
Binnen Voila vindt iedereen het belangrijk dat er 
samenhang is tussen alle factoren die binnen een school 
van invloed zijn op het leren en de opbrengsten. 
Duurzame successen kunnen alleen geboekt worden als we 
deze samenhangen begrijpen en ons niet richten op kleine 
onderdelen binnen het geheel. Dit wordt ook wel de 
systeembenadering of systeemdenken genoemd.
Deze benadering is voor Voila een belangrijk uitgangspunt, 
de gehele organisatie dient er op gericht te zijn dat de 
leerling goed voorbereid de toekomst in kan gaan.

Dit willen we bereiken door samen te kijken wat 
hiervoor nodig is en te doen wat er toe doet.
Voila vindt het belangrijk dat iedereen binnen de 
organisatie, kind, ouder, leerkracht, directie, bestuurder, 
betrokken is bij Voila. We leggen de verantwoordelijkheid 
laag in de organisatie, dit noemen wij eigenaarschap.

Dit uit zich in het volgende gedrag:
 
      leerlingen zijn mede-verantwoordelijk voor 
      het eigen leerproces.

      ouders zijn vanuit hun eigen rol betrokken.

      leerkrachten zijn eigenaar van het 
      onderwijs in de school en van zijn of haar eigen        
      ontwikkeling.

      College van Bestuur en leidinggevenden creëren   
      een omgeving die het mogelijk maakt om 
      eigenaar te zijn.

Vanuit dit systeemdenken spreekt het College van Bestuur 
alle betrokkenen in de organisatie op de invulling van hun 
rol aan. Verantwoording nemen betekent ook verantwoord-
ing afl eggen. Dit is op alle lagen een cyclisch proces.

Wat zijn onze waarden?
De hieronder genoemde kernwaarden zijn bij alle 
betrokkenen binnen Voila te zien.

      Ethiek: verantwoordelijkheid nemen, 
      het verschil willen maken

      Respect: samenwerken, niemand uitsluiten, 
      open staan voor anderen

      Veiligheid: eerlijk durven zijn, gevoel van 
      geborgenheid, gemeenschapszin

      Groei en ontwikkeling: talenten benutten, 
      blijven leren, competentiegevoel

      Autonomie: zelfrespect, positief zelfbeeld, 
      vrijheid om keuzes te maken

      Creativiteit: buiten bestaande paden kunnen                     
      denken en handelen

Bovengenoemde waarden en gedachtegoed zijn
uitgangspunt voor de wijze waarop het College van 
Bestuur vorm geeft aan alle processen binnen Voila. 
Draagvlak creëren, verbinden en eigen 
verantwoordelijkheid stimuleren moeten zichtbaar en 
voelbaar zijn in de organisatie.
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Welke trends zien wij?
In het Strategisch beleidsplan 2015-2020 
gaan wij in op de volgende trends:

Nadruk op data
De samenleving was gericht op output leveren, zaken 
smart omschrijven en kennis van data hebben. Het gebruik 
van data om de onderwijskwaliteit te verbeteren en het 
onderwijsaanbod te plannen en af te stemmen op de 
behoefte van de leerling (gepersonaliseerde leerlijn). 
We zien een trend om meer te kijken naar de toegevoegde 
pedagogische waarde die een school heeft. 

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. 

Digitalisering
Wat moeten kinderen leren om optimaal voorbereid te 
zijn op de samenleving in de 21e 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.

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. 
Afgeronde kennis is niet meer van toepassing, een 
levenlang leren als mens en organisatie is noodzaak. 

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. Afgeronde 
kennis is niet meer van toepassing, een levenslang leren als 
mens en organisatie is noodzaak. 

Dalende geboortecijfers
Demografische ontwikkelingen voorspellen een terugloop 
van geboortes 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 tot 12
Door het stimuleren van de arbeidsparticipatie 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.

Wat zien we als we onze doelen bereikt hebben?
De genoemde trends zijn vertaald in doelstellingen zoals 
die in het Strategisch Beleidsplan omschreven zijn. Op het 
moment dat wij de doelstellingen gerealiseerd hebben 
kunnen wij het volgende binnen de organisatie zien:

Onderwijs
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.

Integraal Kind Centrum
In de gemeente Leusden is minimaal één goed 
functionerend IKC met een heldere visie, afgestemd 
met alle partners.

Personeel
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.

ICT
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.

Organisatie
Er blijft voldoende keuze voor verschillend onderwijs.
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.

Huisvesting
In 2020 is de werkorganisatie opgericht die Voila 
ondersteunt in de uitvoering van de huisvestingsvragen.
De gebouwen zijn zo goed als mogelijk afgestemd op de 
wijze van onderwijs geven.

Financiën
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.

Gerrit-Jan Weiler
Wichert Eikelenboom
CvB Voila
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Bestuursbureau |
Berkelwijk 37

3831 MN Leusden
 

Postadres |
Postbus 32

3830 AA Leusden
 

033-4335010
www.voilaleusden.nl
info@voilaleusden.nl
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