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Koersboekje Aloysius Stichting
In dit koersboekje staan onze visie en plannen voor 20122016. 
In de bijlage vinden medewerkers bovendien doelen voor 2016 
uitgewerkt – en wat we in 2012 al willen bereiken.
Voor wie ons (nog) minder goed kent: veel van onze scholen 
bieden onderwijs en begeleiding aan kinderen van 4 tot en  
met 20 jaar die ernstige gedrag en/of psychiatrische  
problemen ervaren en/of laten zien. We bieden speciaal 
onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en onderwijs aan 
leerlingen in justitiële jeugd inrichtingen. Ook hebben we een 
aantal scholen voor speciaal basisonderwijs voor kinderen  
met minder ernstige beperkingen, die wel extra zorg en 
aandacht nodig hebben.
www.aloysiusstichting.nl

Inhoud
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Begin 2011 ging Aloysius Op expeditie om de koers uit te zetten voor 2012-2016.

Met medewerkers, ouders, netwerkpartners en externe deskundigen op het  

terrein van onder meer onderwijs, wetgeving en kwaliteit, hebben we een heuse 

ontdekkingstocht achter de rug.

Tijdens onze reis kwamen talrijke ideeën, tips, plannen, wensen, eisen én 

dromen op tafel. Dat alles was de basis voor onze koers. In dit boekje is die 

samengevat zodat duidelijk is wat onze inzet is om goed speciaal onderwijs te 

bieden aan iedere (toekomstige) leerling van Aloysius.

Alleen kunnen we dat niet. Niet voor niets is ‘verbinding’ één van de pijlers van 

onze koers. Zoals we deze koers samen hebben uitgezet, hoop ik dat we nu ook 

sámen op pad gaan om ieder kind het best mogelijke onderwijs te bieden.

Hans Kelderman, algemeen directeur Aloysius Stichting

Aloysius: dat zijn onze medewerkers. 
Simpeler kunnen we het niet zeggen.  
Alleen dankzij de kracht, onvoorwaar
delijkheid en passie van onze  
medewerkers kunnen wij kwaliteits
onderwijs bieden aan onze leerlingen. 
Daarom zijn dit de drie kernwaarden 
van waaruit we allemaal werken.  

Vandaar ook ons nieuwe (en tegelijk zo 
vertrouwde) gezicht! Iedere mede
werker laat zichzelf en daarmee ook 
Aloysius zien vanuit Kracht,  
Onvoorwaardelijkheid en met Passie.
::::: Zie en lees op pagina 17, 21 en 25 
meer over Kracht, Onvoorwaardelijk  
en Passie!

Vooraf

Onze koers in 
woord en beeld

Ons nieuwe (en vertrouwde!) gezicht
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Januari/februari/maart 2011

Werk(en) aan tafel
Onderwijsassistenten, leerkrachten, 
intern begeleiders, ambulant  
begeleiders, medewerkers van  
stafbureau en sectorbureaus, loca
tiedirecteuren: ze zitten allemaal 
aan tafel tijdens de ‘diners pensant’. 
Leden van het algemeen manage
mentteam zetten eens een andere 
pet op en interviewen verschillende 
groepen collega’s. Dat levert véél 
bruikbare ideeën, wensen en  
plannen op voor de koers.

Waar liggen we al op koers?
Er gebéurt natuurlijk al veel in ons 

onderwijs. Om alle kenniskringen en 
werkgroepen die actief zijn bij 
Aloysius gelegenheid te geven vanuit 
hun eigen deskundigheid en werk
gebied mee te denken, kunnen hun 
leden ideeën op papier zetten. Ook 
die zijn meegenomen in de koers.

In gesprek in ’t land
Van Limburg tot NoordHolland  
kunnen ouders en netwerkpartners 
meepraten over onze koers. Denk 
aan: coördinatoren van samen
werkingsverbanden, directeuren  
van zorg en justitieinstellingen  
en bestuurders van reguliere  
basisscholen en scholen voor voort
gezet onderwijs.

Koersontwikkeling: Op expeditie

Reisjournaal
2011

Wie kunnen er beter meedenken over toekomst
plannen van onze organisatie dan medewerkers, 
ouders en netwerk partners? Juist: niemand.  
Daarom gingen we begin 2011 samen Op expeditie  
om zicht te krijgen op onze bestemming voor 2016. 
Een terugblik in ons reisjournaal.



5

Bovenop de actualiteit
Om ervoor te zorgen dat we onze 
koers baseren op vandaag en mor
gen, interviewen we diverse experts. 
Zo kunnen we de toekomstvisie van 
landelijke beleidsmakers, onder
wijsvernieuwers, gedragsspecialis
ten en deskundigen op het terrein 
van passend onderwijs, wetgeving, 
het Nieuwe Werken, jeugdzorg en 
onderwijstoezicht ook meenemen  
in onze koers.

April/mei/juni 2011

Inspiratiebundel
Alle gespreksverslagen en inter
views verschijnen in onze 
Inspiratiebundel. Hierin staan niet 
alleen de artikelen en interviews, 
maar ook de rode draden die uit de 
gesprekken naar voren kwamen.

::::: In dit koersboekje vind je een 
aantal uitspraken uit de 
Inspiratiebundel terug.  
Meer lezen? Vraag de  
Inspiratiebundel dan aan via  
secretariaat@aloysiusstichting.nl

Studiedag
Tijdens de studiedag voor alle  
leidinggevenden in onze organisatie, 
sluiten we de ‘droomfase’ af en gaan 
we met alle gedroomde idealen, 
beelden en ideeën aan de slag.  
Van de nieuwe kwaliteitswet voor 
speciaal onderwijs tot mindfulness 
en van het Nieuwe Werken tot 
opbrengst gericht werken: het aan
bod in workshops is zeer divers.

Naar zee
Het algemeen managementteam 
gaat met de Inspiratiebundel op zak 
naar Noordwijk om daar een stip 
aan de horizon te zetten. Waar willen 
we zijn in 2016? Hoe komen we daar? 
Wat hebben we daarvoor nodig? Het 
resultaat van deze tweedaagse: een 
koers in concept.

Ideeën bestuur en GMR 
meegenomen
Bestuurders en vertegenwoordigers 
van ouders en medewerkers  
geven tijdens een speciale bijeen
komst in Utrecht hun mening  
over de conceptkoers.

Koersontwikkeling: Op expeditie
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September/oktober/november 
2011

Reageren op de koers
Algemeen directeur Hans 
Kelderman en sectordirecteuren 
gaan in september in gesprek met 
groepen medewerkers, nu over de 
conceptkoers. Suggesties voor aan
passingen en aanvullingen worden 
besproken en verwerkt.

Een klap op de koers
In oktober is de koers onderwerp 
van gesprek in het bestuur en in  
november in de Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad. Beide  
geven hun instemming.  
De koers is klaar!

Sectoren en scholen aan zet
Eind 2011 vertalen alle sectoren van 
Aloysius de koers naar hun sectoren 
en geven er hun eigen, regionale 
kleur aan. Vervolgens gaan ook de 
scholen aan de slag. Zij schrijven  
in hun schoolplannen wat zij de  
komende vier jaren gaan doen. De 
koers van Aloysius en de sector zijn 
daarbij leidraad.

Koerskranten
Tijdens Op expeditie verschijnen drie 
koerskranten. Inspiratie, informatie, 
actuele ontwikkelingen en natuurlijk 
nieuws over de koersontwikkeling: 
het komt allemaal aan bod. Insteek: 
medewerkers centraal. Wat kunnen 
zij meenemen in hun rugzak? Wat 
vind je in hun inspiratiekoffer? Hoe 
leven de kernwaarden?

::::: Medewerkers zijn tijdens 
Op expeditie via intranet steeds op  
de hoogte gehouden van de  
resultaten van de gesprekken en  
de koersontwikkeling.

Koersontwikkeling: Op expeditie
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Uit alle interviews en gesprekken voor de koers  
kwam al snel een aantal rode draden naar voren. Die 
zijn vertaald in onze reiscoördinaten voor 20122016:  
verbinden, vernieuwen, profileren en resultaatgericht 
werken. Om die thema’s draait het dus bij Aloysius de 
komende vier jaar.

Vernieuwen
Innoveren en experimenteren móet. Denk aan vernieuwende, passende  
onderwijstrajecten voor leerlingen, maar ook aan ‘bijblijven’ op het gebied 
van personeelsbeleid en ict.

Verbinden
Onze blik moet meer naar buiten. We willen ouders en netwerkpartners 
meer bij ons onderwijs betrekken en ook de interne samenwerking  
versterken. Meer één taal spreken, eenduidiger processen, werken vanuit 
onze kernwaarden en kerncompetenties en onze gezamenlijke visie op  
onderwijs: dat willen we realiseren.

Profileren
We profileren ons als specialist voor leerlingen met specifieke onderwijs
behoeften én als inspirerende werkgever. Onze focus: ontwikkelingsgericht 
onderwijs voor onze leerlingen, met oog voor hun toekomst.

Resultaatgericht werken
Wat we doen, doen we resultaatgericht. Bij alles gaat het om de vraag: komt 
dit ten goede aan het onderwijs aan onze leerlingen? Hoe zorgen we voor een 
optimale ontwikkeling voor leerlingen en medewerkers?

::::: Lees uitgebreider over onze reiscoördinaten op pagina’s 15, 19, 23 en 27

Reiscoördinaten 20122016
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Onze missie en visie

Vandaag verbindt  
gisteren en morgen

Het fundament voor onze koers: onze missie en visie. 
Om die te begrijpen is kennis van en gevoel bij onze 
historie wenselijk. Missie en visie hebben namelijk 
hun oorsprong in de rijke traditie van onze stichting. 
Waar wij vandaan komen, bepaalt voor een groot deel 
onze wezenskenmerken nú. Kortom: vandaag  
verbindt gisteren en morgen.

In 1851 trok pastoor Hesseveld zich 
het lot aan van zwervende wees
kinderen die in de Amsterdamse 
Jordaan aan zichzelf en hun lot  
waren overgelaten. Hij bracht deze 
weeskinderen samen in het zo
genoemde Aloysiusgesticht. Samen 
met pater Frentrop stichtte hij later 
de Broedercongregatie. Evangelisch 
geïnspireerd, gaven de broeders  
sociaal zwakkere en kansarme  
jongeren steun en hulp: zij lieten ze 
in hun waarde en accepteerden ze 
volledig. Van kansarm naar kansrijk 
en kansbewust: dat was hun missie.

Zo ontstonden verspreid over 
Nederland – maar ook in China, 
NieuwGuinea, Canada en Indonesië 
– scholen en internaten. Jongeren 
leerden er een vak en gaven zo zin 
aan hun bestaan. ‘Heb zorg voor de 
ander, vooral als die ander het  
moeilijk heeft’. Vanuit die gedachte 
werden kinderen en jongeren  
benaderd, ook op de scholen van de 
Aloysius Stichting die in 1891 werd 
opgericht. Kinderen en jongeren 
leerden in ambachtelijk onderwijs 
om denken en doen samen te  
brengen en om samen te werken. 
Oftewel: hoofd, hart én handen.
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Onze missie en visie

Dat is juist het mooie  
aan Aloysius, dat ieder  
kind er welkom is. Dat  
moet zéker zo blijven.
De onvoorwaardelijkheid
van Aloysius 

Onze geschiedenis laat zien dat onze 
voorgangers onvoorwaardelijk be
trokken waren bij jongeren. Zij lieten 
hun kracht effectief  werken voor de 
zwakkeren, vanuit het idee dat 
‘menszijn’ het belangrijkste is. Zij 
vonden hun passie in de interactie 
met kinderen en jongeren. Respect 
en waardering waren toonaange
vend in dat contact.

Wat 120 jaar lang overeind is geble
ven is onze bereidheid om er te  
willen zijn voor sociaalemotioneel 
zwakkere jongeren. Nog steeds  
willen wij vanuit wederzijdse betrok
kenheid jongeren helpen om zichzelf 
te kunnen zijn.

Ruim een eeuw lang hebben wij 
krachtig zorg gedragen voor  
anderen, in onderwijs en opvoeding. 
We hebben vertrouwen getoond in 
de toekomst, hebben steeds nieuwe 
perspectieven gezien, zijn met  
passie de dialoog aangegaan over 
rechten, plichten en gelijkwaardig
heid. Dit alles dragen wij ook nu nog 
met ons mee.

Onze naam – de Aloysius Stichting – 
verwijst naar een rijke katholieke 
geschiedenis, waarin wij met  
enorme vasthoudendheid onder
wijszorg hebben geboden aan de 
meest kwetsbare kinderen.
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Onze missie… 
is voor hún toekomst. Wij bereiden kinderen en jongeren voor op hun 
toekomstige plaats in onze samenleving. De Aloysius Stichting is er 
voor leerlingen van 4 tot en met 20 jaar, die ernstige, complexe  
gedragsproblemen, psychiatrische problemen en/of leerproblemen 
ervaren. Wij richten ons ook op de ouders van onze leerlingen en de 
partners in de jeugdhulpverlening.

Wij bieden onze leerlingen een passend ontwikkelings en opbrengst
gericht onderwijsprogramma. Dat doen wij in een leeromgeving die de 
ontwikkelingsmogelijkheden optimaal stimuleert en die leerlingen tot 
hun recht laat komen.

Wij stemmen onze werkwijze af met onze leerlingen, hun ouders en 
partners in het onderwijs en de jeugdhulpverlening. Ons aanbod is  
bovendien afgestemd op de leefwereld van onze leerlingen.

Onze missie en visie

Kansen blijven creëren 
voor alle kinderen.
De passie
van Aloysius 
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Onze missie en visie

Onze visie… 
elke dag in praktijk. Op onze scholen wordt gewerkt vanuit een  
gedeelde visie, die elke dag zichtbaar is voor leerlingen, hun ouders 
en onze partners. “Wij hebben zorg voor ieder ander, vooral voor hen 
die het moeilijker hebben dan wijzelf en dat doen wij door volhardend 
te zijn in onze betrokkenheid.”

Onze medewerkers zetten zich elke dag onverminderd in voor onze 
leerlingen, die het allemaal een stuk moeilijker hebben dan wijzelf.  
Zij gaan door waar anderen stoppen, vinden betekenis in hun werk, 
doen hun werk met plezier, geven net dat onsje meer en vinden ieder 
kind de moeite waard om hun best voor te doen.

In onze huidige visie voor vandaag én morgen, komt de praktijk van nu 
samen met onze rijke traditie. In feite is onze huidige visie een actuele 
‘vertaling’ van de visie van waaruit pastoor Hesseveld en pater 
Frentrop hun werk begonnen.

Goed onderwijs  
door leerkrachten die  
zich blijven ontwikkelen.
De kracht
van Aloysius 
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Probleemgedrag? Zien in de context! Wat is de geschiedenis van een 
leerling? Wat zijn zijn/haar verwachtingen van het leven? We houden 
in ons onderwijs rekening met die context en de leefwereld van  
kinderen en jongeren.

Indicaties? Relevant voor een diagnose, maar wij gaan voor inter
venties die gericht zijn op de onderwijs behoeften van onze leerlingen.

Problemen oplossen? Liever voor komen! We investeren in positieve 
ervaringen voor kinderen en jongeren.

Ons onderwijs? Ontwikkelingsgericht. Ieder kind heeft recht op zijn 
eigen ontwikkelingsperspectief en bijpassend onderwijsaanbod.

Resultaatgericht? Jazeker. Meetbare leerresultaten zijn steeds 
belang rijker. Om aan te sluiten op de ontwikkelingsmogelijkheden van 
onze leerlingen is het zaak om leeropbrengsten in kaart te hebben.

Koersontwikkeling: visie op goed onderwijs

Uitgaan van 
talent[en]!

Eén van de belangrijkste elementen uit onze koers: 
onze visie op goed onderwijs op al onze scholen  
in praktijk brengen. Kern van de zaak: niet het 
probleem staat centraal, maar het unieke kind en  
zijn talenten. Plus een fikse dosis vertrouwen. In 
dit koersboekje: onze visie in vogelvlucht in vraag  
& antwoord.
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Randvoorwaarden? Goed onderwijs vraagt allereerst om een positieve 
basishouding van onze mede werkers. Andere ingrediënten: effectieve 
instructies, een uitdagende leeromgeving, voorspelbaar en gestruc
tureerd klassenmanagement, goede samenwerking met ouders,  
verzorgers, netwerkpartners, krachtig leiderschap en integraal 
schoolbeleid.

Mensbeeld? Mensen zijn uniek, de moeite waard, hebben kwaliteiten 
en kunnen zich ontwikkelen door met en van elkaar te leren.

Waar gaan we vanuit? Ontwikkelingsmogelijkheden en talenten. 
Vanuit een positief, ecologisch perspectief willen we leerlingen  
zichzelf laten ontplooien waardoor zij als uniek persoon optimaal  
kunnen meedoen in onze samenleving.

Ieder kind een passende plek in de samenleving? Daar gaan we voor! 
Samen met ouders, verzorgers en netwerkpartners.

Leren? Dat moet inspirerend, uitdagend en eigentijds zijn: gericht op 
het leren van de 21e eeuw!

Onze scholen? Stellen zich bij alles wat ze doen de vraag: komt het ten 
goede aan onze leerlingen? Niet alleen het ontwikkelingsperspectief 
van leerlingen staat centraal, ook dat van medewerkers en de 
schoolorganisatie.

::::: Onze onderwijsvisie is uitgebreid uitgewerkt in de beleidsnotitie 
‘Visie op goed onderwijs’. Die vormt weer de basis voor de visies van  
onze scholen. In de visie(s) komen onder meer aan bod: ons mensbeeld, 
onze pedagogische doel stellingen, onze opdracht binnen de samenleving,  
ons onderwijsaanbod en de schoolorganisatie.  
Meer weten? Kijk op onze (intranet)site!

Op al onze scholen werken medewerkers  
met veel passie, vanuit een onvoorwaardelijk 
positief mensbeeld aan het bekrachtigen van  
de authenticiteit van ieder kind. Niet het 
probleem van het kind staat centraal, maar  
het unieke kind.
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Als expertisecentrum in elke  
regio ki jken welk aanbod we  
moeten en wi l len bieden.

Er is ook tijd nodig voor 
bezinning en reflectie, daar 
moeten we creatiever in worden.

Ieder kind moet welkom blijven. 
En als we er dan ook voor kunnen
zorgen dat ditzelfde kind perspectief
krijgt op z’n toekomst, dan zijn we
al een heel eind…

Ik voorzie dat er veel ‘tussenvormen’
zullen komen. Denk aan voorzieningen
waar leerlingen een aantal dagdelen
verblijven, naast het onderwijs op 
een reguliere school. En aan veel 
meer tijdelijke plaatsingen.
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Stilstand is géén optie in een samenleving waarin 
(technologische en maatschappelijke) veranderingen 
elkaar steeds sneller opvolgen. Daarom richten we 
ons op innovatie en stimuleren we experimenten.  
Eén voorbeeld: vernieuwende, passende onderwijs
trajecten voor onze leerlingen.

Ook op ondersteunende beleidsterreinen zoals human 
resourcemanagement en bedrijfsvoering kunnen we 
het ons niet veroorloven om níet bij te blijven. Dit 
vraagt om een ondernemende houding van alle 
medewerkers.

We vernieuwen niet om het vernieuwen, maar doen dit 
resultaatgericht. We kiezen voor ‘nieuw’ dat zich heeft 
bewezen, bijvoorbeeld op basis van (wetenschappelijk) 
onderzoek.

Reiscoördinaten 20122016

Vernieuwen

citaten van
ambulant begeleider
leerkracht
onderwijsadviseur
intern begeleider
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Edith Bolkestein is altijd op zoek naar écht contact met kinderen.

Kracht zit voor mij in het positieve willen en 
kunnen zien in een kind en daarop verder te 
bouwen. Er alles aan doen om dat kind te leren 
kennen en daadwerkelijk contact te maken. Van 
daaruit kun je verder. Die speurtocht naar het 
positieve, samen met je collega’s, is voor mij 
de essentie.”

Kernwaarden

Kracht

De kracht
van Edith Bolkestein
leerkracht, De Dolfijn
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Samen met onze partners  
zoeken naar onderwijs op maat.

Juist op de werkvloer kunnen
we meer uitwisselen.

We moeten af van het idee dat de
leerkracht álles weet over een kind.
Het zijn de ouders die hun kind het
beste kennen.

Het kán: één kind, één plan, met
daarin een deel onderwijs en een
deel zorg. Een dagprogramma
van acht tot acht met goede
afspraken over afstemming.
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Verbinden

De blik moet meer naar buiten! Maar ook binnen 
Aloysius is het zaak om de samenwerking tussen  
medewerkers in scholen en tussen scholen en  
sectoren verder te versterken. Meer één taal spreken, 
eenduidiger processen, werken vanuit onze kern
waarden en kerncompetenties en onze gezamenlijke 
visie op onderwijs: daar draait het om. We nemen 
onze ouders en netwerkpartners serieus en betrekken 
ze bij ons onderwijs en onze organisatie.

Reiscoördinaten 20122016

citaten van
locatiedirecteur
netwerkpartner
intern begeleider
leerkracht
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Laten zien dat het anders kan. Hier word je 
nooit afgewezen. Dat vraagt als medewerker 
van je dat je bereid bent om elke dag, elk uur, 
opnieuw te beginnen met een leerling. 
Accepteren dat je in kleine stappen vooruitgang 
boekt. En: uitgaan van talent, ook heel 
belangrijk vind ik. Waar is een jongere goed in? 
Dáár naar kijken en daarop verder bouwen.

Kernwaarden

Onvoorwaardelijk

De onvoorwaardelijkheid
van Eri Hoopman
locatiedirecteur, sg Harreveld

Eri Hoopman gaat onvoorwaardelijk voor jongeren.
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Investeer in pi lots om 
te laten zien wat je kunt.

Wij hebben expertise die
niemand anders heeft.

Kansen genoeg, als Aloysius
zich proactief profileert en
samenwerking blijft zoeken.

Haal dat taboe er maar af, 
zorg voor openheid.
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Profileren

Ouders en netwerkpartners moeten weten waar wij 
voor staan, waar wij goed in zijn en hoe wij werken. 
We profileren ons als specialist voor leerlingen met 
specifieke onderwijsbehoeften. Ook als (toekomstig) 
werkgever profileren we ons sterk: we bieden een  
inspirerende werkomgeving en dagen medewerkers 
uit om zichzelf optimaal te ontwikkelen. Met natuurlijk 
als focus: ontwikkelingsgericht onderwijs voor onze 
leerlingen, met oog voor hun toekomst.

Reiscoördinaten 20122016

citaten van
ambulant begeleider
onderwijsbestuurder
netwerkpartner
ouder
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Iets kunnen betekenen voor kinderen die iets 
extra’s nodig hebben: dat is mijn passie. Als je 
een lach op een gezicht ziet verschijnen als een 
kind iets nieuws heeft geleerd, of ineens die 
letter kan lezen of schrijven: dat is mijn plezier. 
Maar ook: kinderen een doel meegeven in het 
leven. Leren kan leuk zijn! Er is meer dan achter 
de tv of computer hangen. Leren samenwerken, 
leren spelen, respect hebben voor elkaar... Als je 
ziet dat kinderen op sociaal gebied stappen 
maken, dan geeft dat enorme voldoening.

De passie
van Cindy Massij
onderwijsassistent, De Spoorzoeker en Widdonckschool Heibloem

Kernwaarden

Passie

Cindy Massij betekent graag iets voor kinderen: dat is haar passie.
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Ook het speciaal onderwijs moet 
er alles aan doen om uit ieder 
kind te halen wat erin zit.

Kijk goed naar wat echt moet.
En als het er niet bij kan, 
doe het dan niet. Bouw geen 
luchtkastelen, maar durf te
kiezen en doe dan ook echt 
wat je belooft.

Elkaar durven aanspreken hoort
bi j een professionele cultuur.

Ik zou graag zien dat wij onze
visie en plannen meer koppelen
aan wetenschappelijk onderzoek.
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Resultaatgericht 
werken

We sturen sterker op resultaat. Wat we doen, doen we 
dus resultaatgericht. We zetten in op de ontwikkeling 
van (meer) zelfsturend vermogen van medewerkers en 
de doel gerichte inzet daarvan. Bij alles wat we doen 
vragen we ons af: komt dit ten goede aan het onder
wijs aan onze leerlingen? Hoe zorgen we voor een  
optimale ontwikkeling?

Reiscoördinaten 20122016

citaten van
ouder
ouder
medewerker stafbureau
intern begeleider
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In 2016 is Aloysius in Nederland 
toonaangevend specialist in speciaal 
onderwijs en staat bij leerlingen,  
ouders en netwerkpartners ook zo 
bekend. Onze medewerkers gaan 
voor onderwijs dat beter is dan goed, 
voor ieder kind speciaal. Zij werken 
vanuit onze kernwaarden kracht,  
onvoorwaardelijk en passie en  
voelen zich verbonden met hun  
leerlingen, elkaar en Aloysius. We 
werken resultaatgericht aan de  
optimale, duurzame ontwikkeling 
van onze leerlingen.

Onze leerlingen kunnen rekenen 
op vernieuw(en)de, passende onder
wijstrajecten voor hun optimale  
ontwikkeling in relatie met zichzelf, 
tot anderen, en de samenleving. Wij 
begeleiden onze leerlingen op weg 
naar duurzame zelfredzaamheid en 
actief burgerschap.

Ouders weten welke expertise we 
in huis hebben en we communiceren 
open over onze mogelijkheden en 
grenzen. We betrekken ouders volop 
bij de ontwikkeling(sdoelen) van  
hun kind.

Onze medewerkers zíjn Aloysius. 
Zij werken vanuit de kernwaarden 
kracht, onvoorwaardelijk en passie 
en dat is ook zichtbaar voor onze 
leerlingen, hun ouders en onze net
werkpartners. Medewerkers zetten 
hun kerncompetenties in voor een 
inspirerende en krachtige leer
omgeving voor onze leerlingen en 
werken resultaatgericht. Zij worden 
uitgenodigd om het beste uit zichzelf 
te halen en krijgen alle ruimte om 
zich te focussen op hun vak – met zo 
min mogelijk administratieve (bal)
last. Permanent en planmatig  
werken aan je professionele  
ontwikkeling, gericht op nog beter 

Toekomstvisie

Ons reisdoel: 
verbinden
& vernieuwen

Waar willen we in 2016 zijn aangekomen? In onze 
koers hebben we duidelijk gemaakt wat leerlingen, 
ouders, medewerkers en netwerkpartners van ons 
mogen verwachten en hoe onze scholen en stichting 
er over vier jaar uitzien.



29

onderwijs aan onze leerlingen, is in 
onze organisatie vanzelfsprekend.

Ons onderwijs is in alle opzichten 
vernieuwend. Leren doen we niet  
alleen in de school, maar ook erbui
ten, we geven antwoord op verschil
lende leerstijlen en bieden uitdagen
de onderwijsconcepten. Zowel in 
onze scholen voor speciaal basis
onderwijs als in onze scholen voor 
voortgezet speciaal onderwijs geven 
wij in de praktijk vorm aan onze  
gedeelde ecologische visie op  
onderwijs. Onze scholen maken  
gebruik van de meest actuele  
methoden, elektronische en digitale 
hulpmiddelen en moderne media om 
de onderwijskwaliteit steeds verder 
te verbeteren. Hiertoe doen we  
samen met hogescholen en univer
siteiten permanent onderzoek.

Onze scholen zijn expertisecentra 
in en voor de regio. Samen met onze 
(netwerk)partners organiseren 
wij onderwijs en zorg vanuit de  
behoefte van onze leerlingen. We 
bieden meer (en beter zichtbare)  
onderwijskwaliteit voor minder geld, 
hebben kleinere scholen met een 
breder aanbod, kiezen voor bredere 

samenwerking met partners als 
jeugdzorg, gemeenten en uiteraard 
samenwerkingsverbanden en wer
ken meer preventief en proactief.

Onze stichting is professioneel en 
resultaatgericht georganiseerd. Het 
is medewerkers duidelijk wat hen 
met elkaar verbindt, wat onze  
missie, visie en doelen zijn, wie waar 
verantwoordelijk voor is, hoe  
besluitvorming is geregeld en welk 
resultaat van hen wordt verwacht. 
We laten ook ouders en netwerk
partners weten wat we doen en  
profileren ons als specialist in  
speciaal onderwijs.

Medewerkers werken graag bij ons. 
Zij vinden bij ons inspiratie en  
krijgen ruimte voor ontwikkeling. 
Ons personeelsbeleid is eigentijds.

Leidinggevenden sturen op basis 
van snel toegankelijke, relevante  
informatie op de inzet van mede
werkers en middelen. Planning &  
control en kwaliteitszorg zijn hiertoe 
overzichtelijk en in samenhang ge
organiseerd, gericht op waar het bij 
de Aloysius Stichting om gaat: goed 
onderwijs voor onze leerlingen.    

Toekomstvisie

Vanuit onze kernwaarden  

Kracht Onvoorwaardelijk Passie
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In 2016…
… is Aloysius toonaangevend specialist voor leerlingen met 
specifieke onderwijszorgbehoeften (en zo beleven ouders en 
netwerkpartners ons ook)
… werken onze scholen resultaatgericht
… krijgen al onze leerlingen actueel, goed onderwijs dat  
gebaseerd in een uitdagende leeromgeving
… zijn onze scholen expertisecentra in hun regio en werken 
ze nauw samen met netwerkpartners

In 2016…
… hebben niet alleen leerlingen een inspirerende en  
krachtige leeromgeving, medewerkers hebben dat ook
… werkt iedereen bij Aloysius aan zijn/haar ontwikkeling om 
leerlingen (beter dan) goed onderwijs te (blijven) bieden
… zien we kernwaarden en kerncompetenties terug op de 
werkvloer

Organisatiedoelen

Bestemming

Als onderwijsorganisatie met een maatschappelijke 
opdracht zijn we graag open over wat we doen, hoe 
we dat doen en wat we bereiken. Daarom geven we 
aan wat onze bestemming is in 2016. Vanzelfsprekend 
vertellen we jaarlijks óók aan ouders, medewerkers 
en netwerkpartners of we op koers liggen.
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… hebben we een eigentijds personeelsbeleid met als 
speerpunten: flexibele arbeid, het Nieuwe Werken en  
individuele ontwikkeling
… weten medewerkers precies wat van hen verwacht wordt, 
hoe zij kunnen bijdragen aan onze doelen
… is onze interne communicatie professioneel 
georganiseerd

In 2016…
… zijn we financieel (nog steeds) gezond
… is administratieve (bal)last zoveel mogelijk beperkt  
waardoor medewerkers zich kunnen richten op hun 
kerntaak
… hebben we een goed kwaliteitszorgsysteem ontwikkeld en 
bewaken, borgen en volgen we kritisch of we op koers zijn
… communiceren we professioneel met ouders, netwerk
partners en andere relaties: we laten weten wat we doen en 
hoe we werken

Organisatiedoelen

2016
 

        
       

  
    
          

    
          
    

 
         

     
         

       
         

     
          

          
        

       
      



32

Deze koers kwam tot stand dankzij de inspiratie 
van (onder anderen): Frans Mariette Esther Nic 
Dave Björn Gabriël Cindy Sonja Annemiek Ilona
Patricia Peter Lisette Cariene Marieke Heddy Erik 
Idje Huib Rob Alexander Marja Kees Lisette Jac 
Willem Ed Eri Saskia Ruud Frans Rob Hans Joke 
Gijs Geert Simone Jos Eduard Janneke Sietske 
Gerrit Carel Peter Judith Antonina Patricia Jos 
Hans Edith Vera Kees Rob Wim Loek Sijbrand 
Annemarie Elfred Rob Frans Herdien Wilma 
Frank Rob Hinka Pierre Ineke Wim Peter Aukje 
Daniëlle Peter Joop Arjen Albert Piet Hanneke 
Marti Jacqueline Jet Josje Wim Ed Gerard Erik 
AnneMarie Karin Arjen Rob Jan Edith Hardien 
Cariene Hans Bregien Pieter Jolanda Peter Erik 
Geertje Karien Paul Rita Rob Helma Veronique 
Marjan Wim Nic Jolan Roland Marjo Albert Mien 
Pieter Christian Erik Jolanda Melanie Cariene 
Henriët Christ Linda Elke Barry Hadwig Winnifred 
Diego Monique Ellen Hennie Hilde Jan Paul Harry 
Karlijn Jose Willemien Henneke Anneke Patrick 
Paul Tom Dick Nienke Maartje Gonny Peppi Onno
Carine Eva Eva Floor Jody Anne Christien Illa 
Hans Anita Patricia Luuk Leta René Peter Nine
Marjolein Mieke Zoë Bart Bert Sandra Marianne 
Frank Pieter Wim Christien Erik en …jou!

Met dank aan

  
  

  
 
  



        
       

      
       

        
         

       
       

        
      

        
       

        
       

       
       
        

      
       

        
      

       
        

       
       

      

  

Het beste onderwijs
real iseren samen 
met onze l eerl ingen.
De passie
van Aloysius 


