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INNOVO-strategie op hoofdlijnen 
In essentie is voor INNOVO het waartoe gegeven in de missie inspireren om te leren en 

de concretisering van goed onderwijs3: goed voor de kinderen, goed voor de medewerkers 
en goed voor de omgeving. Vanuit de kernwaarde solidariteit werken wij samen binnen 
netwerk INNOVO aan onderwijs op maat met vertrouwen – verbinding – vakmanschap als 
leidende beginselen en consequent vanuit een ontwikkelingsgerichte aanpak. Wie de 
verschillen tussen kinderen ziet en erkent, weet ook dat er niet één weg naar Rome leidt; 
juist de verschillende, passende aanpakken bevorderen gelijke kansen voor alle kinderen. 
 

Op weg naar 2025 is het wat voor de scholen gelegen in het zetten van flinke stappen in 

het kantelen van het onderwijs naar formatief handelen: toetsing in functie van leren en 
het zweet op de juiste rug: de leerling aan zet in de eigen ontwikkeling. De implementatie 
van ParnasSys als nieuw LAS/LVS [leerlingadministratie-/leerlingvolgsysteem] moet 
deze beweging ondersteunen, de administratieve last verlichten en op maat zicht bieden 
op de resultaten en ontwikkelingsgroei van kinderen. Scholen werken op clusterniveau 
samen verder aan het continuüm van onderwijs, personeel en zorg en ondersteuning. 
 

Het hoe in deze lijn berust bij de professional in de school en op het servicebureau op 

basis van kaders en afspraken binnen INNOVO, het cluster en de school. Wij omarmen 
qua eigenaarschap Rijnlands organiseren: wie het weet, mag het zeggen; wie het niet 
weet, stelt vragen. Op deze wijze kan de professional maatwerk bieden en is steeds de 
ontwikkeling leidend op weg naar elke dag een beetje beter en goed is goed genoeg. 
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Op weg naar 2025 gaan wij concreet (verder) aan de slag met: 
▪ het aanreiken en - waar nodig - verder ontwikkelen van de opbrengsten uit de drie 

programmalijnen: Vitale Medewerker, Onderwijs anders Organiseren en Villa 
Kakelbont; 

▪ de ondersteuning van de scholen vanuit de drie programma’s: Onderwijs &ICT, Klaar 
voor de Krimp, Services2025 en samengebald met Maatwerk(t)! als verbinder en 
ontwikkelversneller; 

▪ de kanteling van traditioneel klassikaal onderwijs naar onderwijs op maat voor elk kind 
als opdracht voor alle scholen en dat vraagt om een andere organisatie van het 
onderwijs en een andere inzet van personeel en een andere rol van ouders; 

▪ de opdracht onderwijs zo thuisnabij & inclusief mogelijk vraagt om een ketenaanpak, 
om start- en kantelklassen en het opzoeken van rafelranden van basisschool – SBO en 
SO/VSO voor de juiste onderwijsplek voor het kind qua aanbod; 

▪ de principiële keuze om specialistische expertise naar de school te brengen in plaats 
van het kind in het busje naar de gespecialiseerde voorziening; 

▪ leren met elkaar en leren van elkaar binnen en buiten INNOVO als lerende organisatie. 
met de INNOVO-onderwijsdag op 20 oktober 2021 als lonkend perspectief. 
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Waarom leert men op school een schuldloos kind, 
Latijn en Grieks en niet de donkre talen, 

Van zeemeerminnen en van nachtegalen, 
Van ’t water en de wolken en de wind? 

 
Jan Greshoff 

 
 
 
 
 

Als je een schip wilt bouwen, 
trommel dan geen mensen op om hout te verzamelen. 

Ga geen werk verdelen en geef geen orders. 
Leer hen in plaats daarvan te verlangen 

naar de eindeloze zee. 
 

Antoine de Saint Exupéry: De Kleine Prins 
 
 
 
 
 

In het onderwijs gaat het niet om het vullen van een emmer, 
 maar om het aansteken van het vuur. 

 
W.B. Yeats 
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VBNB  - VLNR & WT 
INNOVO op weg naar 2025 en verder 
Deze notitie bouwt voort op het strategisch beleidsplan 2015-2020, dat in 2015 het licht 
zag onder de titel Vertrouwen – Verbinding – Vakmanschap; scholen geven kleur aan 
onderwijs. In de komende jaren staat de concrete uitwerking en toepassing centraal van 
de innovaties en ondersteuning, die voortborduren op de drie programmalijnen Vitale 
Medewerker, Onderwijs Anders Organiseren en Villa Kakelbont en nu qua ontwikkelkant in 
een afrondende fase komen. 
 

Op weg naar 2025 staat het laten landen in de organisatie bij kinderen en medewerkers 
van deze initiatieven, innovaties, resultaten en opbrengsten centraal inclusief evaluatie 
en het ophalen en doorvoeren van verbetervoorstellen, maar ook nieuwe vragen en 
opdrachten uit het veld zijn welkom om in samenwerking op te pakken. 
 

In interactieve dialoog willen wij zo van boven naar beneden, van beneden naar boven, van 
links naar rechts en weer terug onze scholen en alle collega’s optimaal ondersteunen en in 

de lijn van : = x [delen is vermenigvuldigen] expertise, kennis en ervaring breed delen 

om de primaire taak goed onderwijs3 goed te kunnen vervullen binnen INNOVO. 
 

aanpak; toch niet helemaal een herhaling van zetten … 
INNOVO is van doorgaande lijnen in ontwikkeling. Deze notitie bouwt voort op eerder 
gekozen en verwoorde strategische uitgangpunten en verfijnt naar de huidige tijd en 
nabije toekomst. Missie, visie, kernwaarden, besturingsfilosofie, organisatiebeginselen, 
aanpak, enz. zijn niet fundamenteel gewijzigd en beschrijven wij hier kort. Ook de keuzes 
uit het verleden worden kort vermeld om de basis achter ons handelen beter te begrijpen 
en de doorgaande lijn in ontwikkeling te kunnen zien. 

waartoe zijn wij op aarde en wat gaan wij doen komende periode 
In essentie is voor INNOVO het waarom gegeven in de missie – inspireren om te leren - en 
het verzorgen – al sinds 1914 - van goed onderwijs3 in de scholen. Het wat voor INNOVO 
op weg naar 2025 is gelegen in het zetten van serieuze stappen in formatief handelen; 
toetsen in functie van leren inclusief de implementatie van ParnasSys als LAS/LVS. Ook 
de ontwikkelopdracht voor de zeven clusters van scholen blijft staan: scholen werken 
nauw samen aan een continuüm van onderwijs, personeel en zorg en ondersteuning. 

professionele ruimte 
Deze majeure opdrachten de komende jaren vragen om passende vertaling naar de vloer 
en adequate ruimte voor iedere professional om binnen deze kaders zelf invulling te 
geven aan het hoe. Vooral deze beweging staat voor INNOVO als organisatie centraal de 
komende strategische periode op weg naar 2025. Op deze wijze kan de professional 
maatwerk blijven bieden en geldt de ontwikkeling als leidend in plaats van de methode. 
 

Wie verschillen tussen kinderen erkent, weet ook dat er niet één weg naar Rome leidt. 
Juist de verschillende, passende aanpakken bevorderen de gelijke kansen voor alle 
kinderen en dat is en blijft de basale opdracht van en voor INNOVO | Onderwijs op Maat. 
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COVID-19 
Wereldwijd heeft COVID-19 grote invloed op hoe wij ons als samenleving tot elkaar gaan 
verhouden in de nabije toekomst en daarmee ook zeer van betekenis voor onze primaire 
taak als onderwijsorganisatie.  
 
 
College van Bestuur INNOVO | Onderwijs op Maat, 
 
 
Bert Nelissen en Nicole van Wolven 
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onderwijs op maat anno 1914 op weg naar 2025 
INNOVO | Onderwijs op Maat kent een lange historie. Onze ‘oermoeder’ de Parochiale 
Schoolvereniging Heerlen start met de verzorging van onderwijs in 1914. Langs de lijn van 
uiteindelijk KSV-Limburg en Ambiorix is INNOVO in 2005 ontstaan door het samengaan 
van tal van scholen en schoolbesturen in daaraan voorafgaande periode. 
 

Wie zich verdiept in de tijd van toen en kijkt naar nu, ziet grote verschillen en tegelijk één 
lijn in waarom en waartoe wij als onderwijsorganisatie op aarde zijn. De zorg voor goed 
onderwijs aan de katholieke jeugd was de opgave in 1914 in een tijd van sterke groei van 
de bevolking door de opkomende mijnindustrie. Onderwijs op maat voor elk kind is de 
opdracht gebleven en INNOVO is trots op een onderwijstraditie van ruim een eeuw. 

2020 - krimp vlakt af – nieuwe doelgroepen 
Waar bij de start in 2005 nog ruim 12.500 leerlingen onze zestig scholen bezochten, zijn 
dat eind 2020 iets meer dan 9.000 leerlingen op 44 scholen in Zuid- en Midden-Limburg. 
De laatste jaren zien wij een afvlakking van deze krimp en nu zelfs stabilisering van de 
leerlingaantallen, terwijl vergrijzing en ontgroening gewoon doorgaan. Limburgers 
krijgen zelf nog steeds niet meer dan 1,4 kind per man/vrouw en de bevolking vergrijst 
verder. Naar onze indruk verklaart zij-instroom deze stabilisering en daarmee doelen wij 
op de komst van leerlingen, die elders zijn geboren in Nederland, kinderen van 
arbeidsmigranten uit Midden-Europa en kinderen van statushouders. 

zij-instroom 
Het spreekt voor zich, dat deze kinderen welkom zijn binnen INNOVO. Tegelijk is ook 
evident dat deze kinderen in de regel een groter beroep doen op ondersteuning en zorg 
en dat plaatst scholen voor stevige extra opgaven. Als samenwerkende schoolbesturen in 
Zuid-Limburg moeten wij met gemeenten en instellingen hiervoor een passende 
oplossing vinden inclusief landelijke aandacht en steun. De opdracht voor Zuid-Limburg 
doet niet onder voor de grootstedelijke uitdagingen [G-5] qua achterstandsbestrijding en 
kansenongelijkheid. 

regioplatform – drie afspraken 
Vanuit de overtuiging: alle kinderen verdienen gelijke kansen is het regioplatform opgezet 
als bestuurlijk overleg van de portefeuilles onderwijs en jeugd van alle gemeenten en alle 
schoolbesturen funderend onderwijs in Zuid-Limburg. Vanuit de wens om hierin samen 
verantwoordelijkheid te nemen, zijn concreet drie afspraken gemaakt ten aanzien van: 

▪ doorzettingsmacht in knooppunten onderwijs-jeugdhulp; 
▪ investeren in 0-4-jarigen ter voorkoming van problemen van het jonge kind in de 

schoolloopbaan; 
▪ bevorderen gezonde scholen vanuit positieve gezondheid en met aandacht voor 

gezonde voeding, gezonde leefstijl, sport en bewegen bij alle leerlingen en een 
goede gezondheid voor iedereen. 

solidariteit als basis 
Het verzorgen van onderwijs heeft per definitie een ideologische inbedding op basis van 
overtuigingen, opvattingen en ook pedagogisch-didactische concepten en vormt zo het 
DNA van een onderwijsorganisatie. Deze keuze is binnen INNOVO van oudsher 
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gebaseerd op de christelijke traditie – het verhaal van Jezus Christus - en de Europese 
cultuurgeschiedenis; wij verzorgen onderwijs op basis van solidariteit. Om met de 
woorden van Nelson Mandela te spreken: ‘alleen ga je sneller; samen kom je verder’. Het 
aangaan en onderhouden van relaties is belangrijk, omdat je elkaar nodig hebt om zo 
samen verder te komen. 

ontwikkelingsgerichte aanpak 
Wij kiezen consequent voor een ontwikkelingsgerichte aanpak vanuit een holistisch mens- 
en maatschappijbeeld en qua onderwijsperspectief geënt op het Internationaal Verdrag 
voor de Rechten van het Kind (1989). Onze onderwijstraditie kenmerkt zich door het 
consequent kijken naar kansen voor kinderen en mogelijkheden voor ontwikkeling. Wij 
hanteren hoge verwachtingen en richten ons aanbod op het kind in plaats van andersom. 
 

Het kind en zijn/haar mogelijkheden zijn steeds leidend en niet het systeem, de methode 
of het beschikbare budget. Uiteraard monitoren wij de groei in ontwikkeling liefst langs 
de lijn van formatief handelen en voortgangstoetsen. In de duiding van ontwikkeling 
maken wij gebruik van regionale en landelijke referentiewaarden. 

onze onderwijsvisie in een handvol uitgangspunten: 
▪ goed onderwijs3 betekent goed onderwijs voor de leerling, de medewerker en de 

omgeving; 
▪ onderwijs op maat is steeds de opdracht van en voor iedereen; 
▪ kwaliteit van directie, leerkracht, ondersteuner en alle andere medewerkers 

maken het verschil; 
▪ partnerschap met ouders, ketenpartners en omgeving is voorwaardelijk; 
▪ INNOVO als organisatie is een lerend netwerk. 

wie het weet, mag het zeggen; wie het niet weet, stelt een vraag! 
Onze missie, onderwijsvisie en besturingsfilosofie zijn gebaseerd op onze kernwaarden: 
vertrouwen, verbinding en vakmanschap en vormen de onderlegger voor onze publieke 
opdracht. De kanteling van de organisatie in de klas, in de school, tussen de scholen en in 
het servicebureau is opgepakt vanuit Rijnlands Organiseren. Leerlingen, medewerkers en 
directies ervaren ruimte voor eigen initiatief en dragen eigenaarschap uit. 
 

Wij creëren met elkaar een omgeving waarin eigenaarschap wordt gevoeld en zichtbaar is 
in gedrag. Iedere leerling en medewerker kan binnen INNOVO zichzelf zijn en zich 
verbonden voelen met anderen. Binnen (en ook buiten) helder gestelde kaders is er alle 
ruimte om eigenaarschap te laten groeien en initiatief te ontplooien. 

analogie 
Wij geloven sterk in samen leren en ontwikkelen en de kracht van analogie. Dezelfde 
dingen verlopen zoveel mogelijk op dezelfde manier met ruimte voor verschillen. Wij 
koersen zeker niet op overal éénheidsworst. De omgang met leerlingen in de klas, is de 
omgang met leerkrachten in de school en dat is ook de omgang met directeuren, 
medewerkers en ouders en omgeving binnen INNOVO. 
 

Deze analogie verwachten wij ook in de omgang met elkaar, in de toepassing van regels, 
in het bieden van ruimte, in de aanpak van innovatie, in het open tegemoet treden van 
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het nieuwe en het onbekende en dat alles in het belang van goed onderwijs voor kind, 
medewerker en omgeving. 

besturingsfilosofie 
Het College van Bestuur stuurt in de lijn samen met de directeuren. Het servicebureau 
biedt scholen brede ondersteuning en vervult een adviesrol naar College van Bestuur en 
de directeuren op basis van vraagarticulatie. De directeuren zijn en blijven voor het 
College van Bestuur de belangrijkste partners in de ontwikkeling van beleid. 
 

Binnen INNOVO is de schooldirecteur eindverantwoordelijk voor onderwijsprofiel en 
onderwijskwaliteit en belast met integrale personeelszorg voor alle collega’s op school. 
Een directeur gaat verstandig om met geld en laat zich qua bedrijfsvoering ontzorgen 
door het servicebureau. Nieuw voor de komende periode is dat wij de samenwerking 
tussen scholen intensiveren in het vormen van clusters plus de gezamenlijke opdracht: 
een continuüm van personeel, onderwijs en zorg en ondersteuning. 
 

INNOVO als overkoepelende stichting is stevig en duidelijk aanwezig op de achtergrond 
en steunt, adviseert, faciliteert in wat scholen nodig hebben. Waar nodig treedt INNOVO 
op als hitteschild en acteert landelijk en regionaal in het belang van goed onderwijs voor 
de scholen en de omgeving. 

eigen visie op onderwijskwaliteit – zelf de maat nemen 
Ingegeven door het vernieuwde inspectiekader uit 2016, maar ook vanuit de eigen visie 
op de bestuursopdracht en verantwoording, zijn wij aan de slag gegaan met het zelf 
benoemen en duiden van onderwijskwaliteit. Welke elementen willen wij dan zien, welke 
norm hanteren wij, welke ontwikkeling is zichtbaar, welke betekenis geven wij daaraan, 
hoe blijven deze inzichten beschikbaar en hoe verbreden wij dat naar INNOVO, Zuid-
Limburg, enz. 
 

De verdere inzet en ontwikkeling van de standaard werkprocessen, het periodiek houden 
van interne audits en de invoering per school van een eigen spiegel van het onderwijs zijn 
daarin belangrijk. De periodieke monitorgesprekken met scholen gaan over voortgang in 
ontwikkeling, bereikte resultaten en plannen voor de toekomst. Zo maken wij de PDCA-
cyclus rond. Uiteraard maken wij gebruik van eigen data en bronnen van derden als NRO 
[nationaal cohortonderzoek], EAL [Onderwijsmonitor Limburg] en verrichten data-
analyse op basis van de leerlingkenmerken van een populatie. Onze scholen zijn zo ook 
goed voorbereid op de wijziging van het inspectiekader voor de scholen in 2021. 
 

In 2020-2021 gaan wij net als in 2016 opnieuw deelnemen aan een traject bestuurlijke 
visitatie via de PO-raad in combinatie met het vierjaarlijks bestuursgericht toezicht door 
de inspectie. Wij handelen en werken conform de Code Goed Bestuur Primair Onderwijs.  

meesterschap is vakmanschap 
Nieuwsgierigheid van iedereen koesteren wij als een groot goed. Wij omarmen opleiden 
in de school en in het beroep. De metafoor van het gildewezen: leerling – gezel – meester 
– grootmeester staat ons daarbij voor ogen. Blijven leren is onze missie en opdracht, maar 
ook blijven nadenken en reflecteren als onderzoekende evidence informed practioner. 
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Wij onderhouden goede, inhoudelijke relaties met de opleidingsinstituten en nemen als 
werkgever de verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de invulling van de opleiding en 
het beroepsprofiel naast het bieden van ruime mogelijkheden voor stages, afstuderen én 
natuurlijk in dienst treden bij INNOVO. Wij hebben zo bijgedragen aan het profiel van de 
leraar basisonderwijs en samen met het MBO de INNOVO-onderwijsondersteuner voorzien 
van de adequate opleiding en de passende plek in het onderwijsteam op school. 

kind aan het werk; zweet op de juiste rug 
Elk kind wil van nature zelf leren en is in principe toegerust voor de eigen ontwikkeling en 
daartoe ook intrinsiek gemotiveerd. Dit potentieel tot wasdom laten komen, vraagt om 
uitdaging en ondersteuning en tegelijk om (zelf) vertrouwen en hoge verwachtingen. 
Leren gebeurt steeds in interactie en samen met anderen en daarvoor is relatie nodig 
met de leerkracht of ondersteuner, die aanwezig is, verbindt, vertrouwt, talent oproept, 
werkt vanuit de eigen persoon en die uiteraard het vak verstaat en steeds het kind ziet. 
Samen leren en van elkaar leren staat hoog in het vaandel bij de scholen en bij de 
kinderen zelf zowel op school als thuis bij onderwijs op afstand. 

school geeft kleur aan het onderwijs 
Van oudsher vormen kwalificatie, persoonsvorming en socialisering de pedagogische 
hoofddoelen van het onderwijs. Scholen werken vanuit hun eigen identiteit en 
onderwijsvisie aan deze brede opdracht en geven samen met kinderen en ouders zelf 
kleur aan het onderwijs. Het kleurenpalet van de school leidt tot keuze van methoden, 
omgangsvormen, inrichting van het gebouw en communicatie met de omgeving. 

driehoek kind – school - thuis 
Scholen werken contextgericht en hebben oog voor kind en omgeving en veranderingen 
daarin. De verbinding met ouders is essentieel om de driehoek kind-school-thuis goed 
vorm te geven en samen kinderen tot bloei en wasdom te laten komen. Van gelijke 
kansen voor alle kinderen is zeker niet altijd sprake en dat vraagt méér en anders van ons 
om verschillen en ongelijkheid te zien en waar mogelijk te overbruggen. Programma’s als 
IMC-basis en de verlengde schooldag zijn goede voorbeelden ook in de komende periode. 

doorgaande lijn in strategie op weg naar 2025 en verder 
Vanaf het ontstaan van INNOVO in 2oo5 tot 2020 hebben de accenten in onze plannen 
gelegen op: 

▪ good governance - educatief partnerschap – nieuw leren (2005-2008); 
▪ gedegen en vernieuwend onderwijs (2008-2011); 
▪ kwaliteitsverbetering en gezonde bedrijfsvoering (2011-2015); 
▪ vertrouwen – verbinding - vakmanschap (2015-2020). 

Een beknopte uitwerking van de strategische lijn 2005-2020 is verder opgenomen als 
bijlage. 

 

De komende periode op weg naar 2025 zal de nadruk liggen op formatief handelen, 
(inter)professioneel samenwerken en flexibilisering van het aanbod door goed in clusters 
samenwerkende scholen en breder binnen ‘samenwerkingsverband INNOVO’. 
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: = x – delen is vermenigvuldigen 
Om in onze belangrijke maatschappelijke opdracht te kunnen slagen, zullen wij steeds 
aandacht moeten hebben en houden voor het delen van onze boodschap, het betrekken 
van de professionals, ouders en kinderen, het ophalen en delen van bevindingen en 
ervaringen met onze stakeholders en consequent aandacht hebben voor het goed 
informeren binnen en buiten onze organisatie: van boven naar beneden, van beneden 
naar boven en van links naar rechts en weer terug;. kortheidshalve aangeduid met de 
‘formule’: -VBNB -VLNR&WT- en tegelijk de titel van deze notitie. 

leerlingenberaad – lerarenberaad - ouderberaad 
Bestuurlijk willen wij deze interactieve dialoog met kinderen, ouders en medewerkers 
organiseren langs de lijn van structureel beraad met deze groepen. Op korte termijn 
willen overgaan tot het instellen op INNOVO-niveau van een leerlingenberaad, 
lerarenberaad en ouderberaad over de hoofdlijnen van beleid en daarin te maken keuzes 
voor deze belangrijke stakeholders. 
 

Onze ervaringen met de Kafka-brigade een aantal jaren is een goed voorbeeld. Onder het 
motto: ‘bestrijd het leed, dat bureaucratie heet’ hebben wij met een groep betrokken en 
geïnteresseerde collega’s nagedacht en concrete plannen gemaakt om de ervaren 
administratieve last voor de leerkracht te verminderen. Eenvoud is vaak de oplossing en 
steeds de vraag: is dit echt nodig? en helpt het mij en mijn collega’s in onze primaire taak? 

al het goede in drieën 

De maatschappelijke opdracht van INNOVO in goed onderwijs3 verwijst naar drie nauw 

met elkaar samenhangende dimensies: goed voor de kinderen, goed voor de medewerkers 

en goed voor de omgeving waarin de school actief is. De drie programmalijnen haken in 

op deze dimensies en hebben zowel een complementaire als ondersteunende rol om 

goed onderwijs3 als resultaat te realiseren. Wij onderscheiden: 

▪ Vitale Medewerker; 
▪ Onderwijs Anders Organiseren; 
▪ Villa Kakelbont. 

 

Qua ontwikkelkant kant zijn de programmalijnen in een afrondende fase gekomen en 
voorzien de scholen van handreikingen en kapstokken voor verdere implementatie in de 

scholen en binnen de clusters o.a. via het programma Maat-Werk(t)! Daarnaast zijn drie 

ondersteunende programma’s actief met een specifiek doel of opdracht: 
▪ Onderwijs & ICT: inzet ICT in het onderwijs; 
▪ Klaar voor de Krimp: onderzoek naar levensvatbaarheid van scholen; 
▪ Services2025: schaalbare en betaalbare ondersteuning van bestuur en scholen. 

clustervorming: alleen ga je sneller, samen kom je verder 
De eisen/verwachtingen vandaag de dag gesteld aan goed onderwijs3 vragen om een 

gezamenlijke inzet van mensen en middelen op een herkenbare menselijke schaal. 
Vanuit die gedachte is binnen INNOVO de samenwerking tussen nabij gelegen scholen 
opgepakt in clustervorming. Clusters zorgen samen voor een continuüm van onderwijs, 
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hebben samen een dekkend (groen) ondersteuningsplan en pakken samen de zorg op voor 
voldoende goed toegerust personeel inclusief vervanging. 

strategie - kadernota – jaarplan – begroting – bestuursverslag - pdca 
In onze aanpak kiezen wij vanuit de strategie voor een ‘voortrollend’ jaarplan en een 
benadering van heel concreet en heel precies voor de korte termijn naar meer algemeen 
en meer richtinggevend op de langere termijn. Deze benadering wordt ook zo gevolgd in 
schooljaarbegroting en meerjarenraming en geldt ook voor targets en monitoring. 
 

De jaarplancyclus start met het opstellen van de kadernota als onderlegger - zowel 
financieel als inhoudelijk - voor het jaarplan en de begroting van de scholen en voor 
INNOVO als geheel en geldt zo als de hoofdlijnen van (financieel) beleid voor de komende 
planningsperiode. 
 

In het bestuursverslag verantwoorden wij de realisatie van de plannen en geven wij een 
toelichting op het behaalde resultaat. Wij kijken daarbij naar de dimensies: kind en 
omgeving, personeel en bedrijfsvoering. Op basis van onze strategie en de evaluatie 
formuleren wij nieuwe plannen en voornemens inclusief de financiële paragraaf en 
maken zo de PDCA-cyclus rond. 

een doorkijkje door de programmalijnen VM – OaO - VK 
Eerder hebben wij de drie programmalijnen in hun onderlinge samenhang geduid. Om 
een beter beeld te krijgen van de opdracht en de ontwikkelingen volgt hieronder een 
schets van iedere lijn en wat markante resultaten en ideeën voor de toekomst. Nieuw 
beleid, adviezen, resultaten, beproefde praktijken, enz. worden gedeeld via de netwerken 
van INNOVO en ontsloten via de startpagina’s van elke programmalijn. 

fit to the job 
De programmalijn Vitale Medewerker beoogt alle medewerkers te binden, te boeien en te 
behouden voor INNOVO of in ieder geval liefst in het onderwijs. Goede recruitement, 
persoonlijke groei en ontwikkeling, levensfase bewust personeelsbeleid, vitaliteit, 
scholing, on-boarding, verzuimaanpak e.d. zijn instrumenten om voor medewerkers 
passend werk te creëren en te behouden. Scholing is mogelijk via de INNOVO-Academie 
en loopbaanontwikkeling via het regionaal talentcentrum RTC. 

de vier sleutels 
Onze keuze om ‘de vier sleutels’ binnen INNOVO als basis voor effectieve lessen hangt 
samen met ons streven naar eenduidige kwaliteit qua aanbod. Onderwijs op maat vraagt 
tegelijk naar ruimte voor eigen invulling naar de eigen situatie op school en die wordt zo 
mogelijk in het brede ontwikkelperspectief van opbrengstgericht werken en formatief 
handelen. 
 

 

Slim! de vier sleutels van een effectieve les: 
▪ Stelt de leerkracht een scherp leerdoel in de les? 
▪ Volgt de leerkracht ‘de kortste weg naar Rome?’ 
▪ Stimuleert de leerkracht actieve betrokkenheid van leerlingen? 
▪ Stemt de leerkracht af op verschillen? 
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goed werkgeverschap: kwalitatief & kwantitatief formatieplan 
Als INNOVO hebben wij ook nog de tijd gekend, dat wij méér mensen in dienst hadden, 
dan waarvoor wij werk hadden. De leerlingendaling door krimp is hierin een belangrijke 
verklarende factor. Van die situatie is al lang geen sprake meer; wij hebben nu méér en 
ander werk dan alleen voor het aanbod vanuit de pabo. Wij hebben de keuze gemaakt 
om via de flex-force zelf te voorzien in vervangers. Deze collega’s zijn nu in grote getalen 
werkzaam in de scholen. Voor zwangerschapsverlof en geboorteverlof hebben wij nog 
een kleine flexibele schil: de Inn-force. 
 

Naast mobiliteit en werving hebben wij ook werk gemaakt van de differentiatie in functies 
via onderwijsondersteuners en (vak)specialisten naast de leerkracht. Gelukkig is werken in 
het onderwijs is al lang niet meer de baan van veertig jaar voor dezelfde groep op 
dezelfde school. Instroom, doorstroom en ook uitstroom is nu een continu proces. Het is 
belangrijk om zicht te hebben op kwaliteiten, competenties en ontwikkelwensen en op 
de plekken, waar inzet – ook in de tijd – wordt gevraagd. Om die reden is een kwalitatief 
en kwantitatief formatieplan essentieel – ook in de tijd - om de ontwikkeling van kinderen 
en de inzet van medewerkers – zij maken iedere dag het verschil in het onderwijs – 
optimaal op elkaar af te stemmen binnen INNOVO. 

interprofessioneel samenwerken; succesvolle teams in tien stellingen 
Samenwerken is belangrijk binnen INNOVO en succesvolle teams maken het verschil; 
een brede uitvraag levert de volgende tien relevante stellingen op: 

1. een team heeft een herkenbaar gezamenlijk belang; 

2. een team beschikt over de juiste middelen; 

3. teamleden hebben voldoende ruimte voor eigen invulling 

4. teamleden hebben regelmatig contact; 

5. teams hebben een onderlinge taakafhankelijkheid; 

6. werkzaamheden binnen team kunnen verschillen, maar hangen onderling samen; 

7. teamleden kunnen elkaar vervangen; 

8. de omvang van een team is beperkt; 

9. teamleden zijn gemotiveerd om als team samen te werken; 

10. teamleden beschikken over teamvaardigheden. 

onderwijs op maat 
De programmalijn Onderwijs ander Organiseren creëert randvoorwaarden voor onderwijs 
op maat zowel inhoudelijk als gebouwelijk, faciliteert groepsdoorbrekend onderwijs en 
zorgt voor de gewenste variatie in team en samenstelling om samen onderwijs te 
verzorgen liefst op unitniveau. Binnen INNOVO onderscheiden wij het schoolteam - alle 
medewerkers verbonden aan de school - en het - onderwijsteam – alle medewerkers 
belast met verzorging van onderwijs. Een groep medewerkers heeft de zorg voor een 
groep kinderen en inzet geschiedt letterlijk ‘naar beste kunnen’ en waar anderen – ook 
van buiten - het beter of anders kunnen, is hun bijdrage welkom. 

tienerschool 
Een ander voorbeeld van ‘grensoverschrijdende’ samenwerking wordt gevormd door het 
aanbod 10-14 jaar met als oogmerk doorgaande lijnen PO-VO door afstemming van het 
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aanbod qua onderwijs en zorg in het primair en voortgezet onderwijs, zodat leerlingen in 
een ononderbroken ontwikkellijn kunnen doorstromen. Zowel voor leerlingen die meer- 
en/of anders kunnen, is een passend aanbod ontwikkeld als ook voor leerlingen om hun 
afstand van thuis uit tot het VO letterlijk te overbruggen. 

leermiddelen ten dienste van innovatie 
De ambitie om leermiddelen adaptief en flexibel te kunnen inzetten om zo onderwijs op 
maat voor elke leerling te realiseren, heeft in samenwerking met de aanbieder de Rolf-
groep een eerste vertaalslag gekregen in volgende maatregelen: 

- inzet gesprekskader bij vraagarticulatie van de school aan de Rolf-groep; 

- mogelijkheid om gebruikerservaringen uit te wisselen binnen INNOVO; actuele informatie 
over de gebruikte methodieken op de scholen is voor iedereen beschikbaar; 

- inspiratiedagen over rekenonderwijs; 

- website beschikbaar met extra digitale mogelijkheden voor adaptief onderwijs op afstand. 
beschikbaar gesteld. 

formatief handelen; toetsen in functie van leren 
Wie aan de slag gaat met kanteling van eigenaarschap naar de leerling door onderwijs 
anders organiseren en daarin de doorgaande ontwikkeling van leerlingen centraal stelt, 
raakt daarmee ook aan de vraag naar de functie van toetsen. Summatieve toetsen 
(achteraf) geven te weinig informatie over het leerproces, dat leerlingen doormaken en 
zijn weinig voorspellend over de borging van het geleerde. Formatieve instructie en 
evaluatie geeft die informatie wel en maakt duidelijk, waarin de leerling zich al heeft 
ontwikkeld en waarin nog niet en laat ook zien hoe de ontbrekende kennis kan worden 
vergaard en behouden. Uit onderzoek blijkt ook dat formatieve toetsen bijdragen aan 
het ontwikkelen van zelfregulatie in de vorm van zelfbewust aan de slag met leren en het 
versterken van de motivatie 

formatief handelen in vijf kernboodschappen 
Onze gezamenlijk ontwikkelde visie op formatief handelen is door het INNOVO-beraad in 
februari 2020 verwoord in vijf kernboodschappen: 

1. De doelen die wij beogen zijn leidend voor het vormgeven van ons onderwijs, niet de 
toetsen. 

2. We komen tot zorgvuldige beslissingen over leerlingen op basis van verschillende en rijke 
informatiebronnen. 

3. In ons onderwijs gaan we voor succeservaringen voor alle leerlingen. 

4. Wij investeren voortdurend in activerende didactiek om het formatief handelen van 
leerkrachten en onderwijsondersteuners te versterken. 

5. Formatief handelen met leerlingen betekent formatief leren werken als team. 

ParnasSys 
Met ingang van schooljaar 2021-2022 nemen scholen een nieuw leerlingadministratie- / 
leerlingvolgsysteem [LAS/LVS] ParnasSys in gebruik. Op weg naar 1 augustus 2021 
wordt een zorgvuldige migratie en implementatie voorbereid. Bij de migratie van de data 
kijken wij niet alleen naar ‘van oud naar nieuw’, maar vooral ook naar de kansen om 
formatief handelen te ondersteunen en zo te werken aan relevante onderwijskundige 
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ontwikkelthema’s. Zo wordt ParnasSys een gedragen instrument dat een doelgericht, 
adaptief en cyclisch proces van leren ondersteunt. 

zo inclusief en thuisnabij mogelijk 
De programmalijn Villa Kakelbont richt zich op ondersteuning en onderwijszorg voor 
kinderen, die meer of anders nodig hebben. Basisscholen voorzien zelf al dan niet met 
hulp van specialisten voor de ondersteuningsniveaus 1-4; ondersteuningsniveau 5 wordt 
verzorgd door het gespecialiseerde onderwijs. Zicht op leerlingkenmerken is belangrijk en 
daarom zijn instrumenten als vroegsignalering ontwikkeld en doelgroepbeschrijvingen 
opgesteld om passend onderwijs te kunnen bieden. 

start bij voorkeur in het basisonderwijs 
Bij voorkeur start een kind als vierjarige de schoolloopbaan zo thuisnabij mogelijk in het 
basisonderwijs en liefst voorafgegaan door peuterspeelzaalwerk en/of kinderopvang met 
aandacht voor VVE. Waar die lijn (nog) niet vanzelfsprekend is, zijn kantelklassen en 
startklassen ingericht om een goede start op maat naar de mogelijkheden van het kind 
qua onderwijs en zorg te realiseren. Uiteraard is gespecialiseerd onderwijs beschikbaar 
voor kinderen, die daarop zijn aangewezen, maar bij voorkeur is dat tijdelijk. 

vroegsignalering 
Het goed en vroeg in beeld hebben van kenmerken van de leerlingpopulatie is van groot 
belang om goed onderwijs op maat te kunnen bieden. Om die reden is Doorkijk 2.0 als  
nieuwe on-line tool ontwikkeld, waarmee scholen kenmerken van de leerlingpopulatie 
goed in beeld kunnen brengen. De INNOVO-brede uitrol zal gelijk oplopen met de 
implementatie van ParnasSys. 

negen knoppen in effectief afstandsonderwijs 
Voor het geven van effectieve afstandslessen en activiteiten hanteren wij binnen 
INNOVO negen knoppen – met : 
1. Kwaliteit van het didactisch handelen is essentieel; 
2. Organiseer interacties tussen leerlingen en het liefst georganiseerd en doelbewust; 
3. Laat leerlingen zelfstandig werken dat is goed voor inzet van de juiste leerstrategieën; 
4. Extra aandacht voor kwetsbare leerlingen en houd ze betrokken bij het onderwijs. 
5. Organiseer voor alle leerlingen toegang tot afstandsonderwijs. 
6. Help leraren beter te worden in afstandsonderwijs; investeren helpt direct; 
7. Bewaak het welbevinden van leerlingen, leraren en schoolleiders. 
8. Organiseer extra steun of inhaalprogramma’s voor leerlingen die achterstand hebben 

opgelopen. 
9. Betrek ouders/verzorgers bij het afstandsonderwijs; hoe minder complex, hoe beter! 
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uitvoeringsagenda op weg naar 2025 
INNOVO is natuurlijk al langer onderweg met de primaire opdracht goed onderwijs3. 

Verdere ontwikkeling en verbetering verloopt natuurlijk op basis van de keuzes op school 
– scholen geven kleur aan het onderwijs – de opdracht aan de clusters – continuüm van 
personeel, onderwijs en zorg en ondersteuning en de maatschappelijke opdracht voor 
INNOVO als onderwijsorganisatie: de bestuurlijke opdracht. Voor het servicebureau ligt er 
een brede taak en opdracht in de professionele invulling van de ondersteuning van 
bestuur en de scholen en het zorgdragen voor een adequate bedrijfsvoering in ruime zin. 

huiswerk – uitnodiging voor ontwikkeling 
Voor de komende periode zien wij voor scholen, clusters, servicebureau, bestuur en 
INNOVO als geheel concrete opdrachten en aandachtspunten om samen als netwerk 
invulling te geven aan onderwijs op maat. 

uitnodiging aan INNOVO 
- INNOVO is in control – onderwijskwaliteit, financieel beheer en horizontaal toezicht [fiscus] 

zijn op orde; wij moeten wel op onze liquiditeit letten op de langere termijn; 

- alle aandacht en energie richten op het begeleiden en binden van nieuwe collega’s; 
recruitement als permanent proces beschouwen als goede werkgever INNOVO; 

- versterken samenwerkingsverband INNOVO via clusterondersteuning passend onderwijs 
vanuit het gelijknamige expertiseplatform; 

- de-institutionaliseren aanbod SBO-SO-VSO via transfer expertise naar de basisschool in 
plaats van het kind naar de gespecialiseerde voorziening brengen; 

- profilering aanbod SBO-SO-VSO in doelgroepbeschrijvingen als opmaat voor combi’s 
onderwijs + zorg plus ‘aanrafelen’ speciaal aan basisscholen in brede kindcentra. 

uitnodiging aan de scholen 

- geef zelf kleur aan je onderwijs; afkijken mag ... (be)proef nieuwe concepten in de 

praktijk en ga op bezoek bij de buren en/of verder ...; 

- investeer in kindgesprekken en geef vorm aan ouderbetrokkenheid; 

- denk na over eigen antwoord op bestrijden kansenongelijkheid; maak gebruik van evidence 
– ‘WIJZE LESSEN’ – interprofessioneel oordeel, enz.; 

- één taal is géén taal; een vreemde taal of streektaal erbij is rijkdom; 

- STEAM: ontwerpend & onderzoekend leren, cultuur, gezondheid, burgerschap, e.d. horen 
evenzeer in het onderwijs van nu als taal, lezen, rekenen, zaakvakken, enz. 

uitnodiging aan de clusters 
- uitwerking en verdieping van de samenwerking in clusters en alles wat daarbij hoort vanuit 

de opgave: continuüm van personeel, onderwijs en zorg en ondersteuning; 

- zet stappen vanuit clusterperspectief in samen dingen oppakken, samen aan de lat staan en 
samen aan de slag gaan met ontwikkelen; het vernieuwd inspectiekader voor de scholen 
vanaf najaar 2021 is daarin een mooie opgave; 
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uitnodiging aan servicebureau 
- goede service vraagt om investeren, maar ook om keuzes in zelf doen of uitbesteden; 

- doorontwikkeling domeinen inclusief constant aandacht voor procesinnovatie; 

- oog voor inwerken nieuwe collega’s inclusief onze cultuur: ‘zo zijn onze manieren ...’; 

- advies- én signaalfunctie - ook pro-actief - goed intercollegiaal samenwerken en ook over 
de disciplines heen; 

- ijkpunt 2025: coherente professionele dienstverlening op maat via een sterke en 

procesgestuurde back-office op basis van vraagarticulatie: het terrasje. 

uitnodiging aan bestuur en toezicht 
- doorontwikkeling van gedeeld beeld over bestuur - toezicht – medezeggenschap inclusief 

rekenschap en verantwoording; 

- ontwikkeling bestuursreglement vanuit dit beeld binnen ons Rijnlands organiseren; 

- opvolging in Raad van Toezicht en College van Bestuur; 

- inrichten leerlingenberaad, lerarenberaad en ouderberaad; 

- doorkijk na 2025 – schaalgrootte - samenwerking – concentratie; 

- de school als oefenplaats voor het leven [Biesta] is en blijft een krachtig paradigma. 
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Ruimte is keerzijde van vrijheid - binnen kaders; Zijn kaders 

helder genoeg; Druk ontstaat door onduidelijkheid; Corona laat 

zien dat eigenaarschap bij directeuren voldoende aanwezig is; 

Opdracht school - Cluster – INNOVO; Wat is het centrum van 

de school; Opdracht - doelstelling – indicatoren; Vrijheid in 

gebondenheid; Ambitie doelstellingen meetbaar & merkbaar; 

Concernniveau - bottom-line; Variatie in doelstellingen; Cluster 

- ondersteuning - passend onderwijs; Idee definieer de volgende 

stap voor het cluster; Situationeel invullen; Perspectief 

leerlijnen; Q Q plan – dashboard; ParnasSys – leerlijnen; 

Leerkracht anders inzetten; Wat heeft corona geleerd ...; Laag 

verzuim; Goede on-boarding; Continuïteit; Mobiliteit – 

beweeglijkheid; Bewegen - wendbaar en weerbaar – focus; 

Drivers; Zo zijn onze manieren; Consolidatie; Stip horizon - 

gewenste werkelijkheid – Lijnen; School - cluster – INNOVO - 

Wat blijft; 800 uur - loslaten - Markeren nieuw startpunt; 

Herbevestiging principes; Ruimte en verantwoordelijkheid; Van 

bewust - onbekwaam – naar ...; Primaat - school – INNOVO; 

Mensen het is goed, ik heb er vertrouwen in dat de ander mijn 

belangen niet schaadt en bijdraagt - Bovenliggende waarde - 

naar eer en geweten de goede dingen en ik mag vragen stellen - 

netwerk INNOVO; In het cluster is een microkosmos - 

hulpstructuur - niet alles weten - dialoog over toekomstbeelden; 

Vanuit vertrouwen met elkaar ontwikkelen - waarde toevoegen - 

VVV - wij hebben weer even geaard - herbevestigen - zeker ook 

voor nieuwe mensen in nieuwe rollen - Rijnlands besturen – 

socratisch; Ledenvergadering - wensen wij als Vereniging 

INNOVO te opereren? INNOVO-beraad – ALV; Van boven naar 

beneden, van beneden naar boven, van links naar rechts en 

weer terug ...; Draagvlak - draagkracht – betrokkenheid! Relatie 

- Wijze lessen - door corona - opstart - terugblik - wat houden 

wij vast; wat laten wij los.  
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Bijlage: doorgaande lijn in strategie 2005-2020 
Wie zijn verleden niet kent, kan zijn toekomst niet duiden en om die reden volgt een 
schets van de strategische accenten van INNOVO vanaf de start in 2005 tot nu in 2020 als 
opmaat voor de strategie 2020-2025 en verder. 

2005-2008 – good governance - educatief partnerschap – nieuw leren 
De missie van INNOVO wordt verwoord in drie elementen (GEN): 

▪ Good governance: taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden op alle niveaus in de 
organisatie goed regelen en afstemmen; 

▪ Educatief partnerschap: een proces waarin scholen, ouders en lokale omgeving proberen 
hun bijdragen zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen met als doel het bevorderen van 
het leren, de motivatie en de ontwikkeling van leerlingen; 

▪ Nieuw leren: de leerling wordt beschouwd als iemand die actief kennis en inzicht 
construeert, in interactie met zijn of haar omgeving. 

strategie 2008-2011: gedegen en vernieuwend onderwijs 
▪ eigentijds leren: procesgericht, zelfverantwoordelijk en betekenisvol leren in een rijke 

leeromgeving met begeleiding en instructie vanuit een kernteam; 
▪ brede ontwikkeling: basisontwikkeling en competentieontwikkeling in balans; 
▪ passend onderwijs: omgaan met verschillen zodat elke leerling onderwijs geniet passend 

bij zijn mogelijkheden en beperkingen; 
▪ samenhangende arrangementen: brede voorziening voor onderwijs, opvang, zorg, 

ontspanning en educatie voor kinderen van 0 tot 12 jaar. 

strategie 2011-2015: kwaliteitsverbetering + gezonde bedrijfsvoering 
▪ verbeterende kwaliteit: een goede tot uitstekende kwaliteit van de organisatie via 

consequente en consistente PDCA-cyclus met focus op opbrengsten en processen; 
▪ gedegen en vernieuwend onderwijs: meer aandacht voor vraag- en opbrengstgericht 

werken met ook oog voor gezonde sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen; 
▪ bekwame professionals: duidelijke positie voor en voortdurende ontwikkeling van 

competenties van schoolleiders, leerkrachten, medewerkers; 
▪ duurzame organisatie: een goed tot uitstekend functionerende organisatie op financieel 

en organisatorisch gebied met ruimte voor ondernemerschap voor scholen; 
▪ verbonden met de omgeving: een goede tot uitstekende relatie met ouders en 

ketenpartners door nauwere samenwerking op school- en bestuursniveau. 

strategie 2015-2020: het kind centraal 
Onderwijs gaat altijd over de vraag: wat kan de school doen voor het kind en niet andersom. De 
kwaliteit van de relatie: leerkracht – leerling is een belangrijke voorspeller van schoolsucces. 
Onderwijs gaat over kennis, vaardigheden en vorming, maar ook over het ontwikkelen van een 
kritische distantie en groei naar onafhankelijkheid. Goed onderwijs legt een basis voor een 
succesvolle loopbaan, toekomstig functioneren, persoonlijke vorming en burgerschap. Goed 
onderwijs gaat mee met zijn tijd, speelt in op de wereld die verandert en heeft tegelijk oog voor 
traditie met behoud van het goede en draagt zorg voor: 

▪ beheersen basisvaardigheden als essentiële voorwaarde in leren voor later; 
▪ persoonlijke vorming en burgerschap als opmaat voor culturele identiteit en oog voor 

duurzaamheid en ecologie; 
▪ ontwikkelen moreel kompas via kennis van de rechtstaat, fundamentele waarden en leren 

omgaan met verschillen. 

 


