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Vier jaar geleden heeft MOVARE nieuwe stappen gezet richting de 
toekomst. Het zicht was nog beperkt, maar één ding was zeker, 
het kan beter en dat gaan wij vooral samen doen.

Pas als het fundament stevig is, kun je samen gaan bouwen. En die uitdaging, om de basis op orde 
te krijgen, zijn wij als MOVARE-collega’s aangegaan. Een solide basis geeft vertrouwen en houvast 
en dat is nodig als je wil veranderen. En dat willen wij heel graag, want wij willen nog beter en 
passender onderwijs voor onze leerlingen. 

Hoe kan het anders?
Dat was de vraag aan alle collega’s van MOVARE. Samen zijn wij op zoek gegaan naar antwoorden. 
Niet door meer en harder te werken, maar door van de gebaande paden af te gaan en bekende 
denkbeelden los te laten. Daar is veel durf en nieuwsgierigheid voor nodig! De gesprekken met 
onder andere leerlingen, ouders, collega’s, ketenpartners, wethouders, toezichthouders, kritische 
vrienden waren inspirerend. Door al die ontmoetingen en gesprekken ontdekten wij waar wij trots 
op zijn, wat ons inspireert en waar wij van dromen. Maar ook spraken wij over dingen waar wij last 
van hebben en waarover wij onzeker zijn. Het was geen makkelijke weg, maar het gaf ons inzicht en 
heel veel inspiratie.

Wij zijn intussen vier jaar verder. Dit jaar begint de nieuwe beleidsperiode van MOVARE (2019-2023) 
en van onze scholen. Dé kans om samen stil te staan bij de beweging die wij met alle collega’s in 
gang hebben gezet. Wij kijken vooruit, maken plannen en zijn in beweging. Beweging in Leren! 

MOVARE staat voor goed onderwijs waaraan alle leerlingen mogen en kunnen meedoen, 
op maat voor elke leerling. Dit gebeurt met aandacht voor individuele autonomie, 

authenticiteit en met respect. Zowel voor elkaar als voor de wereld waarin wij leven. 

MOVARE gaat voor goed onderwijs voor al haar leerlingen, voor nu en in de toekomst. 
Het onderwijs is, net als de maatschappij, continu in beweging. Om goed onderwijs 
te kunnen geven, is het belangrijk om mee te bewegen. MOVARE geeft die beweging 

nadrukkelijk richting in de vorm van een vooruitstrevende aanpak en werkwijze. 
MOVARE is zowel letterlijk als figuurlijk continu in beweging om de kwaliteit van het 

onderwijs te verhogen. Kenmerkend zijn het hoge ambitieniveau, de ondernemingszin 
en de aandacht voor innovatie. Alle medewerkers geven hun activiteiten zodanig vorm en 

inhoud dat het de kwaliteit van het onderwijs aan al onze leerlingen ten goede komt.

MOVARE wil haar leerlingen ondersteunen zich te ontwikkelen tot gelukkige en 
optimistische mensen. Het kind heeft het recht op onderwijs. En wij hebben de plicht om 

onderwijs te bieden, waarin alle leerlingen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. 
Ook de kinderrechten geven mede richting aan ons werk. Wij willen dat leerlingen mogen 
zeggen wat ze denken en voelen. Wij willen dat leerlingen gezond en veilig opgroeien en 

wij erkennen hun recht dat spelenderwijs te mogen doen.

“Van en met  

    elkaar leren”

Transparantie
Wij zijn open, eerlijk en duidelijk over

 onze ambities en in ons gedrag. 
Wij informeren leerlingen, ouders, 

elkaar, partners en andere betrokkenen
 en leggen rekenschap af over ons handelen.

Wij gaan met zorg en zorgvuldigheid om met 
leerlingen, ouders, elkaar, partners en andere 
betrokkenen. Wij houden rekening met ieders 

belangen, bieden ruimte en hebben begrip voor ieders 
eigenheid. Een respectvolle omgang met onze directe 

omgeving (school en stichting) en indirecte 
omgeving (de maatschappij) waarin wij leven, 

maakt daar onderdeel van uit.

Wij staan voor de emotionele en 
fysieke veiligheid van onze leerlingen, 

medewerkers en samenwerkingspartners. 
“Ik mag zijn wie ik ben, hoor erbij, 

mag meedoen, word gewaardeerd en 
voel me veilig”.

Om goed onderwijs voor onze leerlingen te 
realiseren, werken wij samen met alle 

betrokkenen. Door samenwerken leren wij van 
en met elkaar, nemen wij gezamenlijk 

verantwoordelijkheid, gebruiken en delen 
wij elkaars ervaringen, talenten en kennis. 

Wij stemmen dit op elkaar af en zorgen daarbij 
voor een opbouwende en prettige werksfeer.

Respect Veiligheid Samen

Voorwoord

In dit beleidsplan hebben wij vastgelegd welke volgende beweging wij willen maken in het 
onderwijs van MOVARE en haar scholen. Die beweging omvat vijf thema’s met daarin een aantal 
ankerpunten. Niet alleen is het belangrijk dat de thema’s ons inspireren en uitdagen. Wij willen 
ruimte laten voor onze scholen, medewerkers en leerlingen om hun eigen weg te gaan, zich te 
ontwikkelen en in beweging te blijven, ieder op zijn eigen manier. Onze medewerkers zijn de 
belangrijkste spil en speler in het onderwijs. Voor onze leerlingen, maar zeker ook voor onze 
collega’s en hun scholen geldt daarom: durf te zijn wie en wat je bent of wilt worden! 

Trots zijn wij om met zoveel betrokken collega’s binnen en buiten MOVARE te mogen samenwerken. 
Samen werken aan goed onderwijs voor onze leerlingen. Samen werken aan de toekomst van de 
leerlingen in Zuid-Limburg. 

Het College van Bestuur,

Kiki Huijnen-Becks en Ryszard Kruszel

Missie

Visie
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De 4 MOVARE-kernwaarden die leidend zijn in ons denken en doen. Zij helpen ons de juiste keuzes te maken en op koers te blijven. 
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Leerlingen

Doelen Doelen Doelen

Maatschappij Kwaliteit

“Iedereen mag leren naar 
vermogen”

“Onderwijs voor de toekomst” “Is een zaak van iedereen”

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig, leergierig 
en op zoek naar sociale binding. Ze gedijen in een 
omgeving waarin ze gezien, gehoord, begrepen en 

gewaardeerd worden. Een inclusieve omgeving, 
waar je mag zijn wie je bent,  waar je mee mag doen 

en er als vanzelfsprekend bij hoort.   

In onze dynamische, snelle maatschappij willen wij 
ons onderwijs beter laten aansluiten bij de wereld 

van morgen. De school is een omgeving waarin 
de leerlingen veilig opgroeien en weerbaarheid 
ontwikkelen. De scholen zijn stevig verankerd 

in de buurt, in de wijk en in de (eu)regio.

Kwaliteit is een wezenlijk onderdeel van elk proces 
binnen MOVARE. Wij willen niet verrast worden, 

zijn alert op ontwikkelingen en anticiperen tijdig. 
Wij vragen een onderzoekende houding van 

alle medewerkers en stimuleert hen 
die verder te ontwikkelen. 

Zorgvuldig gezamenlijk vastleggen en monitoren van 

kwaliteitsverbetering op alle mogelijke vlakken: onderwijs, werk 

en arbeidsomstandigheden van medewerkers, gelijkwaardig 

partnerschap met ouders en maatschappelijke rol.

 Systematisch en regelmatig gegevens verzamelen op basis 

waarvan conclusies geformuleerd kunnen worden over de 

huidige kwaliteit. Deze gegevens hebben zowel te maken met het 

leerlingniveau, het groepsniveau, het schoolniveau als het niveau 

van MOVARE.

Geleverde kwaliteit behouden door systematisch en regelmatig 

de processen en opbrengsten/resultaten te monitoren en te 

vergelijken met de geformuleerde ambitie/doelstellingen.  

Om zo te bewaken dat risico’s tijdig onderkend worden en de 

ondergrenzen niet overschreden worden.

 Op basis van de geanalyseerde gegevens werken aan 

verbetering, verandering en vernieuwing met een  doordachte 

veranderstrategie.

 Op alle niveaus een lerende cultuur nastreven waarin alle 

leerlingen en medewerkers zich optimaal kunnen ontwikkelen.

 Transparante en gedegen rekenschap afleggen over de 

gerealiseerde resultaten. 

 Gezamenlijk inzetten voor optimale kansen voor alle leerlingen, 

rekening houdend met hun identiteit.

 Toekomstgericht onderwijs verzorgen met een onderwijsaanbod 

dat leerlingen voorbereidt op een succesvolle deelname en 

bijdrage aan de leefomgeving en de maatschappij. 

 Het ontwikkelen van scholen die zich ontplooien tot een 

sociaal maatschappelijk centrum in hun wijk. Het verankeren van 

de onderwijsstichting MOVARE en de scholen in de buurt, 

wijk en (eu)regio. 

 Een veilige plek vormen voor de leerlingen om gelukkig te 

voelen en te kunnen leren.

 Het vormen van een onderwijsstichting  waar kinderen ertoe 

doen, erbij horen en eigen keuzes kunnen maken. Het leerplezier, 

het welbevinden en het geluk VAN KINDEREN moeten hoog in het 

vaandel  staan. 

Het ontwikkelen van het eigenaarschap van de 

leerling over het eigen leren en ontwikkelen. 

De mening van de leerling doet ertoe.

 Inclusief onderwijs in krachtige, energieke scholen. 

Onderwijs verzorgen in scholen met zoveel mogelijk 

ondersteuning van onderwijs- en zorgpartners.

Doelen

Medewerkers

“Ontwikkelen en leren...”

De medewerkers zijn de pijlers van MOVARE.
Met de leerkrachten als de spil in het proces 

waarin leerlingen kennis en vaardigheden 
verwerven. De medewerkers zijn bij 

MOVARE zelf aan zet. 

Realiseren van een professionele leercultuur in 

de gehele organisatie.

 Het stimuleren, ondersteunen en faciliteren van leren en 

ontwikkelen van medewerkers.

 Het nadrukkelijk besteden van aandacht aan de vitaliteit en het 

welbevinden van onze medewerkers.

 Profileren als aantrekkelijke werkgever die de juiste 

medewerkers weet te vinden en aan zich te binden.

Doelen

Ouders

“Gelijkwaardig partnerschap”

Om optimaal te kunnen werken, is de driehoek 
‘leerling-ouder-school’ van groot belang. 

De relatie tussen ouders en school noemen wij 
ouderparticipatie. Het meedoen van ouders 

versterkt de sociale verbinding en versterkt de 
betekenis van de schoolgemeenschap.

 Hechten aan de samenwerking met ouders om zo de 

onderwijskwaliteit te verbeteren. Samenwerken biedt bijvoorbeeld 

kansen om het onderwijsaanbod te verbreden en de organisatie 

beter te laten functioneren door de kennis/ expertise van 

ouders in te zetten.

 Openstaan voor de zorgen van ouders en het gesprek met 

hen aangaan en ook bereid zijn ouders te ondersteunen in hun 

opvoedende taak.

 Hechten aan de mening van ouders over de onderwijskwaliteit 

en initiatief nemen om ouders daarover te informeren en 

daarover rekenschap af te leggen.
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