VISIE

VISIE DIY

Gaan we onze visie herijken of gaan we met
een nieuwe visie ons onderwijs herontwerpen?
Samen (weer) koers bepalen! Met de juiste
voorbereiding en tools zelf aan de slag.
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Omgevingsbeeld – Droompositie – Succesformule

De eerste stap is om met elkaar antwoorden te vinden op de volgende
vragen, die de pijlers vormen van één gezamenlijke visie.
OMGEVIN GSBEELD
Beschrijving van de speciﬁeke populatie en doelgroep.
Welke veranderingen/ontwikkelingen verwachten jullie de
•
komende jaren?
Welke uitdagingen liggen er en hoe gaan jullie daarmee om?
•
•
•

Welke relaties heb je in je directe omgeving?
Wat betekent dat voor jullie rol en aandeel in het geheel?

DROOMPO SITIE
Wat willen jullie realiseren (bijvoorbeeld pedagogisch, didactisch,
•
maatschappelijk, organisatorisch, professioneel)?
Wie of wat willen jullie zijn voor de leerlingen, ouders en
•
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Kernwaarden

1
Waar staan we? En waar gaan we voor?

Hieronder beschrijven we een visieproces in drie stappen. Uiteraard biedt dit
geen kant-en-klaarproduct. Elk visieproces is anders, afgestemd op de aanleiding,
teamdynamiek en gewenste opbrengsten. De waarde zit in de gesprekken, het proces
en de wijze waarop je met elkaar de stappen vastlegt. In woord en beeld …

Hoe zien we de kernwaarden
terug in de praktijk?

Waar staan we voor? Waarin zijn we
onderscheidend? Wat is kenmerkend voor ons?

Wat willen we (gaan) zien bij leerlingen/leraren?

Deze werkvorm is geschikt om samen als team tot een antwoord, visie, afspraak, of
deﬁnitie te komen.
1.
2.

3.
4.

De teamleden schrijven individueel hun kernwaarden op die voor hen
kenmerkend zijn voor de (nieuwe) visie.
Teamleden vormen tweetallen (zie onderste rij piramide), voegen hun
antwoorden samen en komen tot één gezamenlijk resultaat (een gezamenlijk
rijtje van maximaal vier kernwaarden). Er zullen dus keuzes gemaakt moeten
worden.
Twee tweetallen vormen een viertal, voegen hun antwoorden samen en
komen opnieuw tot een gezamenlijk rijtje van vier kernwaarden.
Voorgaande stappen worden herhaald. De groepen blijven zich verdubbelen,
totdat er twee groepen overblijven afhankelijk van de groepsgrootte (elke
groep heeft één woordvoerder). Laat deze twee teamleden samen in dialoog
gaan tot er vier gezamenlijke kernwaarden uitgesproken kunnen worden.

SUCCESF ORMULE
Hoe komt het dat jullie je droompositie gaan behalen?
•
Waar zijn jullie sterk in? Wat is kenmerkend voor jullie?
•
Hoe creëren jullie ‘een goede basis’ voor alle leerlingen?
•
Wat gaan jullie nog versterken of wat gaat jullie sterker maken?
•
Tip: gebruik Beeld&Box om met elkaar
beelden/metaforen te bedenken bij elke pijler.

Jij

Beeld&Box s.omjs.nl/beeld-box
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VAN EEN VISIE OP ONDERWIJS NAAR EEN VISIE OP LEREN
Kernwaarde

Betekenis

Gedrag leerlingen

Gedrag leraar

Concepten/werkvormen

‘EEN GEZAMENLIJKE KERN VAN DE VISIE.’

samenwerkingspartners?
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Om de visie te vertalen naar de praktijk is het van belang dat je met elkaar weet
waar je naar streeft en wat je wilt zien, bij leerlingen, professionals en in de
leeromgeving.

Deze werkvorm komt uit
5 minuten leidinggeven, OMJS (2016).
s.omjs.nl/5minutenleidinggeven

STAPPE NPLAN VOOR DE INVULL ING VAN HET FORMAT
1. Bepaal welke kernwaarden jullie gaan beschrijven en wat daarvan
de
betekenis is voor jullie en wat je wilt toevoegen vanuit de theorie.
2. Beschrijf het ontwikkelperspectief van leerlingen. Welk gedrag,
welke
houding wil je bij je leerlingen ontwikkeld zien?
3. Zet vervolgens de competenties van de leraar centraal. Welk gedrag
en
welke houding moet deze laten zien om leerlingen het gewenste gedrag
te laten ontwikkelen?
4. Uiteindelijk beschrijf je welke leermiddelen, materialen en concepte
n zet
je in om je competenties te ontwikkelen en het gedrag van leerlinge
n te
stimuleren?
Tip: zodra het format is uitgewerkt in woorden, kan het worden omgezet
naar
foto’s uit de eigen praktijk. Zo werken wij aan onze visie in de praktijk!
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