
Schoolplan
Nieuwe Stijl
Maak met elkaar binnen een paar weken
een compact en inspirerend schoolplan



Een compact schoolplan, aantrekkelijk en 
‘levend’. 

Het resultaat

Een inspirerend traject, maar wel eenvoudig 
en snel uit te voeren.

Gedragen door het team, met inbreng van 
alle belanghebbenden.

Concreet en actiegericht, om meteen 
voortvarend mee aan de slag te gaan.

Waarom Schoolplan Nieuwe Stijl?
Schoolplan Nieuwe Stijl is een programma waarmee je binnen een paar 
weken een compact en inspirerend schoolplan kunt maken. Op een 
leuke en creatieve manier. Niet in je eentje, maar met de hele school. Het 
resultaat: een aantrekkelijk vormgegeven ‘levend’ schoolplan dat door 
alle betrokkenen wordt gedragen. Met concrete actieplannen waarvoor 
draagvlak is binnen het team.

Wij hebben dit programma ontwikkeld, omdat traditionele 
schoolplantrajecten vaak worden ervaren als energieverslinders. Een 
vervelende verplichting die je eens per vier jaar uitvoert voor de inspectie 
en het bestuur. Zo’n schoolplan heeft dan vaak het karakter van een 
papieren tijger waar je het eerste jaar nog wel iets mee doet, maar die 
daarna al snel onderin de la belandt.

Met Schoolplan Nieuwe Stijl doen jullie dat anders, namelijk voor en door 
het team en waar mogelijk ook met ouders en leerlingen. Het is geen 
vervelende verplichting meer, maar wekt juist enthousiasme en creativiteit 
op. Het Schoolplan Nieuwe Stijl wordt daardoor een plan waar iedereen 
graag mee aan de slag wil. De scholen die het op deze manier hebben 
aangepakt waren er erg enthousiast over!

Het programma: 5 stappen

Voorbereiding en onderzoek 

 ȃ Instellen van een kleine expeditiegroep. Voeren van een startgesprek 
om de lijn te bepalen.

 ȃ In beeld brengen van de eisen: van school, bestuur (strategisch 
beleidsplan) en inspectie.

 ȃ Inventariseren van vorige schoolplan, beleidsplannen, enquêtes, 
kwaliteitsanalyses e.a. 

 ȃ Opzetten van aanvullend onderzoek via de door ons ontwikkelde 
onderzoekskaarten.

 ȃ Resultaat: beknopt verslag, als eerste bouwsteen voor het schoolplan.
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Dialoog in spelvorm 

 ȃ Via het expeditiespel Team aan Zet geeft het team op een speelse en 
effectieve manier input. 

 ȃ Wij helpen bij de voorbereiding en begeleiden jullie tijdens het spelen 
van het spel.

 ȃ Aanvullende input van ouders en leerlingen mogelijk via specifieke 
expeditiespellen. 

 ȃ Met korte sessies van anderhalf tot twee uur wordt waardevolle, 
bruikbare input opgehaald. 

 ȃ Resultaat: beknopt verslag, als tweede bouwsteen voor het schoolplan.

Uitwerken en keuzes maken 

 ȃ Bespreking eerste stappen in de expeditiegroep. Opstellen van een 
kansen- en ambitieanalyse.

 ȃ Vaststellen van de voorlopige verbeterthema’s en prioriteiten.
 ȃ Voorleggen aan het team, met behulp van een speciaal ontwikkeld 

afwegingskader.
 ȃ Resultaat: een beeld van de contouren van het schoolplan.

Opstellen van het schoolplan: 10 tot 15 A4’tjes 

 ȃ Schrijven van het plan, op basis van het format dat jullie daarvoor van 
ons krijgen. 

 ȃ Mogelijkheid om jullie te ondersteunen bij het schrijfproces, of dit 
compleet uit handen te nemen. 

 ȃ Optioneel: het schoolplan in de vorm van een aantrekkelijk boekje. 
 ȃ Verschillende mogelijkheden om het schoolplan te visualiseren: poster, 

praatplaat of film.

Plannen, implementeren en levend houden 

 ȃ Vertaling in een jaarplanning: helder beeld van de actiepunten over de 
komende jaren. 

 ȃ Inzichtelijk overzicht van doelen, acties, wie eraan werkt en wanneer 
het klaar is. 

 ȃ Regelmatig aandacht in de teamvergaderingen, waardoor het 
schoolplan levend blijft.


