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Voortgang Strategisch Beleid en Kenniskringen t.b.v. GMR 
MOVARE 
 
Sinds 2019 wordt het strategisch beleid van MOVARE geoperationaliseerd door drie kenniskringen. Hierdoor 
krijgen relatief abstracte beleidsvoornemens en kernwaarden uit het Strategisch Beleidsplan 2019-2023 een 
concrete betekenis tot op het niveau van de leerkracht in de groep en van de directeur en de intern begeleider 
in school. In deze update zetten we de speerpunten, de bereikte doelen per juni 2021 en de geplande doelen 
voor het najaar van 2021 per kenniskring op een rijtje. 
 

De speerpunten. 
 
Kenniskring 1: onderwijskwaliteit en verantwoording 

• MOVARE kwaliteitskader met minimumdoelen 
• Eigen ambities 
• Schoolzelfevaluatie 
• Auditsysteem  
• Verbetering op school- en stichtingsniveau van onderwijskwaliteit 
• Ouderbetrokkenheid  

 
Kenniskring 2: onderwijzen en leren 

• Optimale kansen rekening houdend met  
      capaciteiten en identiteit 

• Inclusief onderwijs  
• Leerlingen actief betrekken bij eigen leerproces 
• Eigentijds leerkrachthandelen 
• Professionele leercultuur op school 

 
Kenniskring 3: veranderen en innoveren 

• Planmatig en doelgericht met aandacht voor borging 
• Verandering en innovatie verbinden met kennis van maatschappij en van eigen populatie 
• Gericht op duurzame ontwikkeling 
• Leren van elkaar 

 

De bereikte doelen in juni 2021. 
 
Kenniskring 1: 

• Het advies ten aanzien van het systeem van een kwaliteitskalender is gereed, dat betekent dat er 
               a. zicht is op kwaliteit voor scholen 
               b. zicht is op kwaliteit voor bestuur 
               c. een minimum voor verantwoording is bepaald in MijnSchoolPlan en UltimView 
               d. het stimuleren van cyclisch werken een aanvang heeft gemaakt 
 
Kenniskring 2: 

• Kenniskring 2 heeft in beeld gebracht hoe de MOVARE IB-er onze leraren helpt zicht te krijgen op 
persoonlijke didactische verbeterdoelen (professionele reflectieve gesprek). 

• We richten ons primair op het versterken van het didactisch handelen van onze leerkrachten 
• Dit doen we via de IB-er als onderwijskundig leider van de school 
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Kenniskring 3: 

• Er is beleid geformuleerd waarmee op alle scholen van MOVARE een onderzoekende en innovatieve 
professionele houding wordt ontwikkeld. 

• Hieraan gekoppeld wordt een veranderaanpak geformuleerd 
 
 

De geplande doelen in het najaar 2021: 
 
Kenniskring 1: 

- Er wordt een kwaliteitscultuur ontwikkeld samen met (nieuwe) afdeling onderwijskwaliteit  
- In oktober verzorgde Janine Deckers een presentatie over de ontwikkelde MOVARE-kwaliteitskalender 

en de daaraan gekoppelde aanpak voor dit schooljaar 2021-2022 
 
Kenniskring 2: 

- We richten ons op de ontwikkeling van de Intern Begeleider in zijn/haar nieuwe rol en 
verantwoordelijkheid als onderwijskundig leider van de school. 

- We maken gebruik van recent ontwikkeld beleid; ‘visie op onderwijskwaliteit’ en ‘visie op 
leiderschap’. 

- We beschrijven en ontwikkelen het daarbij behorende professionele gedrag van de MOVARE-
intern begeleider (we faciliteren externe ondersteuning) 

- We sluiten nauw aan bij de ontwikkeling in Kenniskring 1 en de uitrol van de kwaliteitskalender, 
in december tijdpad voor oplevering opbrengsten gereed 

  
       Kenniskring 3: 

- we ontwikkelen  een MOVARE veranderaanpak waarin elementen van Sinek (Why, What, How) zijn 
opgenomen. 

- Twee modellen vormen hierbij de basis: 
  a. veranderkrachtmodel (te gebruiken als dialooginstrument) 
  b. het 8-stappenplan van Kotter 
 
 
Tenslotte is de werkwijze in de kenniskringen in juni 2021 geëvalueerd. Dit heeft opgeleverd dat de 
kenniskringen meer de onderlinge verbinding zullen zoeken, kenniskring 1 en 2 hebben hiertoe concrete 
afspraken gemaakt aangezien zij qua doelen het dichtst bij elkaar liggen. Zo is het aanpakken van de 
kwaliteitscultuur en de hiervoor benodigde competenties van de intern begeleider een gezamenlijk speerpunt. 
Verder worden tussentijdse resultaten meer geoperationaliseerd zodat er op schoolniveau concreet mee 
gewerkt kan worden. Voorbeeld hiervan is het ontwikkelen van een concrete MOVARE-veranderaanpak door 
kenniskring 3. In de nabije toekomst zullen projecten, veranderingen en vernieuwingen binnen alle MOVARE-
scholen een identieke aanpak hierin volgen. Hierdoor wordt leren van en met elkaar gestimuleerd. 
De kenniskringen blijven breed samengesteld (leerkrachten, directeuren, intern begeleiders, medewerkers 
stafbureau) en worden aangestuurd door de projectleider kenniskringen, overkoepelend worden ze 
gecoördineerd door het programmamanagement die ook de relatie met het Strategisch Beleid monitort en 
afstemt. 
Het programmamanagement verzorgt namens het College van Bestuur de stichtingsbrede communicatie over de 
voortgang binnen de kenniskringen naar scholen, Raad van Toezicht en GMR. Bovendien zien alle geledingen er 
strikt op toe dat het ontwikkelen van de doelen voortdurend op een lerende wijze plaatsvindt en dat er een 
voortdurende afstemming plaatsvindt met de leerkrachten, intern begeleiders en directeuren van onze 
scholen. 
 
Programmamanagement, november 2021. 
 
 


