
Koers 2020-2024

Sterk onderwijs voor een
betekenisvolle toekomst

De ondersteuningsbehoeften van leerlingen 
veranderen, de samenleving vraagt nieuwe 
dingen en de arbeidsmarkt verandert. Dit 
betekent dat wij ons steeds moeten blijven 
afvragen hoe wij ons onderwijs betekenisvol 
maken voor onze leerlingen.

Om onze leerlingen voor te bereiden op een 
betekenisvol bestaan in alle opzichten – denk 
aan relaties, werk, vrije tijd, gezondheid, 
meedoen in de samenleving – stemt elke 
school zijn onderwijsconcept af op wat zijn 
leerlingen nodig hebben. 

Zo’n concept vraagt uiteraard om de juiste 
expertise van medewerkers, passende  
(ICT)voorzieningen en huisvesting en goede 
samenwerking met netwerkpartners  
en ouders.

Ingrediënten die scholen mee willen nemen  
in hun onderwijsconcept zijn bijvoorbeeld: 
werken aan autonomie en eigenaarschap van 
leerlingen, leren met hoofd, hart en handen, 
21e eeuwse vaardigheden en cultuureducatie, 
arbeids- en werknemersvaardigheden, 
aandacht voor doorgaande leerlijnen en 
werken met portfolio’s.

Kinderen en jongeren die vanwege hun vaak kwetsbare 
positie op onze expertise zijn aangewezen, moeten kunnen 
rekenen op goed onderwijs. Voorwaarde voor betekenisvol 
onderwijs is een sterke basis. Die staat voorop en blijft de 
komende vier jaar op alle scholen aandacht en onderhoud 
vragen. 

Voor ons is die sterke basis: een ijzersterk pedagogisch 
klimaat, de onderwijsvisie zichtbaar op de werkvloer, 
minimaal basis-kwaliteit (inspectie), voldoende goed 
opgeleide medewerkers die vanuit de kernwaarden 
werken, een kwaliteitscultuur van planmatig verbeteren  
en een financieel gezonde school. 

Scholen worden geadviseerd en ondersteund door 
Onderwijskwaliteit, HRM & Communicatie en  
Financiën & Bedrijfsvoering, huisvesting en ICT bij het 
behouden en zo nodig versterken van hun sterke basis.

Elke school heeft een toekomstgericht  
onderwijsconcept dat leerlingen  
toerust op wat zij nu en straks nodig 
hebben in onze samenleving en dat hun  
eigenaarschap versterkt.
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Sterke basis

Wij bieden onze leerlingen het sterke onderwijs 
dat zij verdienen en sluiten aan bij hun 
belevingswereld, talenten en toekomstkansen. 
Mens worden op school, omgaan met jezelf en de 
ander en leren wat vervolgonderwijs, werkgevers 
en onze samenleving vragen: wij richten ons op 
die brede ontwikkeling. Zo bieden wij leerlingen 
perspectief op een betekenisvol bestaan in relaties, 
werk, vrije tijd, gezondheid, wonen en ‘meedoen’  
in de wereld.

Niet alleen ‘straks’ moeten kinderen en jongeren 
veel hebben aan wat zij bij ons leren. Ons onderwijs 
is ook nú van betekenis voor onze leerlingen.  
Wij zorgen dat zij met plezier naar school gaan, 
spreken hun motivatie aan, versterken hun 
eigenaarschap en eigenwaarde en halen er  
samen met ouders uit wat erin zit.

Voorwaarde voor sterk onderwijs is een sterke 
basis. Daaraan werken wij permanent. Goede 
kwaliteit, onze onderwijsvisie zichtbaar in de 
praktijk en een ijzersterk pedagogisch klimaat  
zijn hiervoor belangrijke pijlers.

Ook de vier koersthema’s voor 2020-2024  
zijn gericht op versterking van ons onderwijs.  
Wij ontwikkelen toekomstgerichte onderwijs-
concepten, bouwen aan educatief partnerschap 
met ouders, werken intensief samen 
met netwerkpartners en verdiepen onze 
cultuurgestuurde manier van werken.
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Scholen betrekken ouders bij het ontwerpen van het ontwikke-
lingsperspectief, maar we willen méér. Wij willen werken aan 
actief ouderschap, aan gelijkwaardig partnerschap en meer 
maatwerk in afstemming op wat ouders nodig hebben. Samen 
met ouders kunnen wij van meer betekenis zijn voor leerlingen.

We ondersteunen – in samenwerking met onze netwerkpartners –  
ook die ouders die zélf begeleiding nodig hebben. Scholen 
krijgen meer handvatten voor hun specifieke situatie: zo is het 
voor sommige scholen bijvoorbeeld lastig om überhaupt in 
contact te komen met ouders. Al samen lerend zoeken we naar 
mogelijkheden zodat alle scholen tot het best mogelijke en 
passende educatieve partnerschap komen.

Wij werken samen met partners in opvang, 
onderwijs, jeugdhulp, jeugdzorg, sport, vrije tijd 
en de arbeidsmarkt. Ons uitgangspunt: samen 
doen wat nodig is voor optimale ontwikkelings-
kansen voor kinderen en jongeren. Dit vraagt 
om wederzijds vertrouwen en een gedeelde visie 
op samenwerken. Wij willen vanuit onze eigen 
kracht bijdragen in dat zo belangrijke netwerk 
voor leerlingen.

Als stichting laten wij ons zien en horen. Wij zijn 
actief in landelijke netwerken en branche- 
organisaties en oefenen waar mogelijk invloed 
uit om de belangen van onze leerlingen in ons 
onderwijs, positief te beïnvloeden.

Onze scholen zijn onderdeel van hun wijk, 
maken zich zichtbaar in hun regio en delen  
hun expertise actief. Samen met onze netwerk- 
partners ontwikkelen wij proactief de nieuwe 

onderwijs(zorg)arrangementen die nodig zijn. 
Daarbij raden partners als samenwerkings- 
verbanden passend onderwijs ons aan om 
onszelf regelmatig(er) de vraag te stellen  
of ‘speciaal’ onderwijs nog steeds de best  
passende onderwijsplek is voor een leerling.

Wij leren van elkaar. Als individuele 
professionals, scholen, sectoren en 
ondersteunende stafdiensten 
realiseren wij koersdoelen samen. 
Wij delen onze kennis en praktijk-
ervaringen en onderzoeken samen 
hoe wij onszelf steeds verder 
kunnen verbeteren. Zo werken wij 
samen aan verdere verbetering  
van Aloysius als professionele 
leergemeenschap. We sluiten aan 

bij recente wetenschappelijke 
inzichten, kijken bij andere 
(internationale) organisaties  
en ontwikkelen samen met 
leerlingen, ouders en netwerk- 
partners.

Iedereen bij Aloysius weet welke 
belangrijke bijdrage hij of zij levert, 
werkt rolbewust, heeft voldoende 
professionele ruimte en mag 

eigenaarschap tonen. Ons werk 
vraagt om creativiteit en soms  
ook om lef. Wij moeten ons steeds  
weer verhouden tot de ambities die  
wij hebben voor onze leerlingen 
enerzijds en zaken als regelgeving, 
lerarentekort en inspectie-eisen 
anderzijds. Leidend voor de keuzes 
die wij maken zijn onze visie, 
missie, kernwaarden, onderwijs-
visie en koers.

Onze cultuurgestuurde organisatie 
kent waarderende ontwikkelings-
gesprekken, waarderende 
kwaliteitszorg en waarderend 
toezicht. Wij verantwoorden onze 
resultaten vanuit ‘de bedoeling’:  
wij evalu(l)eren samen, gericht  
op steeds beter betekenisvol 
onderwijs voor onze leerlingen.
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Medewerkers geven vanuit hun professionele ruimte waarden-
gericht vorm aan sterk onderwijs voor onze leerlingen en  
onderzoeken en vernieuwen hun praktijk samen, voor steeds 
beter onderwijs aan onze leerlingen. 

Ouders zijn zoveel mogelijk
actief betrokken als partners
in opvoeding en onderwijs.

Samen met onze netwerkpartners bieden wij kinderen 
en jongeren een betekenisvol toekomstperspectief.
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