
STUDIEDAG HELINIUM: EEN VISIE IN WORDING

Verslag en resultaten



INLEIDING

Op dinsdag 8 december kwam het voltallige personeel  samen om na te denken over de toekomst 
van het onderwijs op Helinium.  Docenten, leidinggevenden, onderwijsassisenten, stagiaires en  

administratief personeel, iedereen  gaf acte de présence.  
 De ochtend werd geopend door Jorriena.  In de veronderstelling dat de ICT-voorzieningen 
niet zouden werken deed een flip chart dienst als visuele 
ondersteuning tijdens de presenta- tie.  Jorriena deed verslag 
van de huidige stand van zaken wat betreft de reorganisatie.  
Vervolgens presenteerde Yvet- te van Dijk de cijfers die 
gaan over personeel en financiën. Er werden uitspraken 
gedaan over de reorganisatie van de GMT-structuur. Zo 
wordt het aantal kernteamleiders teruggebracht van zeven 
naar vijf. Het aantal conrectoren van twee naar één. De 
conrector krijgt de verantwoorde- lijkheid over personele en 
facilitaire zaken.  Het OOP staat voor de grootste uitdaging. Yvette en Jorriena benadrukken nog 
eens dat gedwongen ontslagen  wat hen betreft zoveel mogelijk voorkomen  dienen te worden door 
te kijken naar herplaatsings-en scholingsmogelijkheden voor ondersteunend personeel. 
 Deze boodschap bracht natuurlijk een hoop vragen met zich mee. Het vragenrondje was ech-
ter kort. Men had tijd nodig om dit alles te verwerken en men stelde de discussie uit tot tijdens de 
werkvormen. 

AAN DE SLAG

Na de toespraak van Jorriena en Yvette kwam Thijmen het podium op om het ochtendpro-
gramma toe te lichten.  Het programma bestond uit 

een ochtend een middaggedeelte. De ochtend stond in het 
teken van het ontwerpen van een visie. Werkgroepjes van 
vier personen kregen de opdracht een gezamenlijke visie 
op te schrijven, te tekenen en te presenteren. 
 Groepjes werden samengesteld door het lot. Do-
centen kregen het verzoek een nummertje uit een bak te 
graaien. Op het papiertje stond een groepsnummer en een 

lidnummer. Bijv: 
4 (1) = groepje 4 lid 1.  Het was een flinke uitdaging om 
tussen 130 collega’s het juiste groepje te vinden. Gelukkig 
stond de koek en zopie klaar om het zoeken te veraange-
namen.  Na de koffie hadden de meeste mensen hun werk-
groep gevonden en ging men aan de slag. 



TIJDSLIJN

De eerste opdracht was het tekenen van een tijdslijn. Op deze tijdslijn konden 
mensen hun vroegste tot hun meest recente positieve herinneringen aan school 

opschrijven. Van basisschool tot hogeschool of universiteit. Vervolgens kreeg men de 
opdracht om eens na te denken wat de visie was achter deze activiteiten. Dit was een 
prima warming up om aan het denken 
te komen over een eigen visie of me-
ning over onderwijs.  Uit de resultaten 
blijkt dat iedereen wel een aantal posi-
tieve ervaringen heeft. Uit het geroe-
zemoes bleek dat men  met weemoed 
terug dacht aan het verleden. 

WOORDSPIN

De derde opdracht bestond uit het maken van een per-
soonlijke woordspin met als middelste woord ‘visie 

Helinium’ en daar omheen woorden waarvan met vond 
dat die in ieder geval in de visie van Helinium moesten 
voorkomen. Ook hier lieten 
collega’s zien te beschikken 
over een  uitgebreide en uit-
gesproken mening of visie 
als het gaat om onderwijs. 

TOP TIEN

Collega’s schreven ver-
volgens hun top vier 

belangrijkste woorden op 
een flip. Zo ontstond er een 
lijst met 16 woorden. Met 
geeltjes konden de deelne-
mers vervolgens op deze 
lijst aangeven wat zij de belangrijkste woorden von-
den.  Op deze manier kon men een top tien samen-
stellen waar iedereen achter stond. 



FORMULEREN VISIE

Aan de hand van de top tien ging men individueel aan de 
slag om een visie te formuleren. Uit de vier visies van 

het werkgroepje werd een over-
koepelende visie gedistilleerd. 
Zo lagen er uiteindelijk 30 visies 
van 30 werkgroepen op tafel.

TEKENEN VAN DE VISIE

De creativiteit van de personeelsleden werd op de proef gesteld bij de volgende opdracht: het 
tekenen van de visie. Omdat het ICT-netwerk eruit 

lag was er gekozen voor analoge opdrachten waarbij geen 
computers nodig zijn.  Men kreeg een nieuwe flip en daar-
bij de opdracht om de visie in beeld te vatten. Dit zou no-
dig zijn voor de slotopdracht voor de ochtend. 
 ‘Ik kan echt niet tekenen’ was een veelgehoorde 
zin. Niets bleek minder waar! Er schuilt een kunstenaar 
is ons allemaal. We hebben alleen de juiste creatieve om-
gevingsfactoren nodig: een positieve en aanmoedigende werksfeer, positieve collega’s, humor en 
stiften en papier. Dat was nou precies waar deze studiedag in faciliteerde met als resultaat ware 
kunstwerkjes.

PITCH

Deze kunstwerken vormden de basis voor de laatste opdracht. Men maakte een 
pitch op beeld waarin men de beelden toe-

lichtte.  Het resultaat mocht er zijn! Iedereen heeft 
een visie die men helder kan onderbouwen, of je 
nou docent, conciërge, administratief medewer-
ker of stagiair, Factoren die vaak terug kwamen 
waren: gouden driehoek, ICT,  goed zijn voor de 
wereld en normen en waarden. 



FILMVERSLAG

Thijmen vatte de ochtend samen in beeld en geluid. Onder grote tijdsdruk was het filmpje nog 
net klaar voor de lunch. De muziek van Manu Chao 

en de Beatles in combinatie met beelden van collega’s 
aan het werk eindigend met een aantal pitches op beeld 
zorgde voor een flink aantal glimlachen op de  gezichten 
van collega’s. Zeker de presentatie van Ellen en Mandy 
in combinatie met de voice-over van Ies kon rekenen op 
flink schaterlachen. 

LUNCH

De lunch zag strak uit met flink belegde pis-
toletjes, drinken en fruit en kon rekenen op 

flink wat waardering van de collega’s.  Tijdens de 
lunch was er ruimte voor 
discussie en feedback. Met 
een volle maag was ieder-
een klaar voor de mid-
dagsessie. 

MIDDAGSESSIE

Het middaggedeelte stond in het teken van het maken van een 
SWOT-analyse. Dit veelgebruikte marketingmodel brengt de 

sterke en zwakke kanten van een bedrijf in beeld. Daarnaast wordt 
er ook gekeken naar kansen en bedreigen op de (onderwijs) markt.

ONTLEDEN VISIE

De werkgroepjes gingen eerst aan de slag met het ontleden van de visie in 
concrete punten. Nadat dit gebeurd was  ging men individueel een aantal 

vragen beantwoorden over ieder punt:

A) Waarom is dit goed voor de leerling?
B) Wat heb je nodig om dit visiepunt vorm te geven?
C) Wat doet Helinium nu al op dat vlak?
D) Wie is daarvoor verantwoordelijk?
E) Hoe krijg je dat voor elkaar?
F) Eigen vragen



KRITISCHE VRAGEN

Na het beantwoor- den van deze vragen 
gingen de groeps- leden met elkaar in dis-

cussie om elkaar door middel van kritische 
open vragen tot verdie- pende inzichten te la-
ten komen. Deze werk- vorm moest ervoor 
zorgen dat de visie- punten vanuit zoveel 
mogelijk perspectieven belicht werden: ouder, 
leerling, docent, OOP, CMT, financieel, etc.
 De leden van de werkgroep kregen na deze sessie vijf minuten de tijd om de 
motivaties voor hun visiepunten bij te schaven mochten ze tot andere inzichten zijn 
gekomen door de gesprekken. 

SWOT-ANALYSE

Toen was het alweer tijd voor de eindopdracht, het maken van een SWOT-analyse. Een nieu-
we flip werd in vier vlakken verdeeld. In de vier verschillende vlakken kwamen de volgende 

woorden: sterkte, zwak- te, kansen en bedreigingen. 
Vervolgens kregen de leden van de werkgroep de 
opdracht de concrete visiepunten in dit model te 
zetten. Er bestond hier en daar nog enige twijfel 
wanneer iets een zwak- te was of een bedreiging. 
Ook wanneer je iets tot een sterkte rekent kan die 
een kans voor de school zijn.  Het was verleidelijk 
om in het vak zwakte punten te noemen die niet 
direct betrekking hadden op de visie van Helinium. Laten we vooral de vinger op de zere plek 
leggen en geen zaken onder stoelen of banken steken die zeker benoemd mogen en soms moe-
ten worden. Uiteindelijk zijn alle groepen erin geslaagd de visiepunten in het model te verwer-
ken.  Hier en daar werd het model zelfs begeleid met een lijst aanbevelingen. Zeker de kaders 
zwakte en bedreigingen vragen om nadere toelichting of een aanbeveling. 



HET EINDRESULTAAT

Aan het einde van de middag werden de SWOT-analyses op de ramen van de grote 
aula geplakt. De resultaten hiervan staan in de bijlagen.  De middag werd weer 

samengevat in een filmpje van  een paar minuten. Onder het muzikale genot van Pha-
rell Williams’ Happy kregen de collega’s het creatieve proces van begin tot eind te zien. 
Jorriena sloot de dag af met een dankwoord aan alle deelnemers. Om 15.45u begaf ie-
dereen zich weer huiswaards.  Uit de eerste reacties bleek dat collega’s de dag als nuttig 
hebben ervaren. De sfeer zat er goed in de hele dag. Er werd veel gelachen, maar ook 
hevig gedebatteerd over waar wij als school nou naar toe moeten.  



NABESCHOUWING

De opbrengst van de dag is hoog te noemen.  De pitches waren fenomenaal 
en de SWOT-analyses spot on. Mijn persoonlijke doel was het versterken van 

het wij-gevoel. Ook dat is volgens mij gelukt. Collega’s kwamen massaal naar mij 
toe om aan te geven dat hun pitch niet langskwam in de filmverslagen die plenair 
werden vertoond. Ze wilden er graag bij horen. Hun mening delen met  iedereen 
in de zaal. De snelheid van mijn computer (of eerder het gebrek daaraan) zorgde 
ervoor dat ik maar een beperkt aantal pitches en fragmenten heb kunnen vertonen. 
Ondertussen heb ik al het beeldmateriaal gevat in een  zestal filmpjes. Mocht ik de 
pitch van iemand vergeten zijn, laat mij dat dan weten en stuur mij de pitch op. Ik 
zal deze verwerken in een aanvullende video.  
We keken die dag allemaal met de neuzen dezelfde kant op. Met z’n allen willen 
wij deze mooie school toekomstbestendig maken. Ik heb echt het wij-gevoel gehad 
die dag.  Ik hoop dat dit gevoel nog lang blijft. Om dit vorm te geven ten eerste dit 
verslag. Ik hoop dat dit verslag zorgt voor een positieve herinnering aan deze dag.
 Daarnaast is er het videomateriaal op youtube. De filmpjes zijn ‘unlisted’. Dat wil 
zeggen alléén toegankelijk voor de mensen met de link. De filmpjes komen dus 
niet naar boven in de zoekresultaten van youtube. Mocht  je er dus met een scheef 
gezicht op staan, wees gerust, het blijft onder de collega’s. 
 Tot slot wil ik jullie allen bedanken voor een inspirerende, nuttige en vooral 
gezellige middag. Een studiedag valt of staat met de inzet van de deelnemers. We 
kunnen rustig stellen dat jullie positieve inzet heeft geleid tot een mooi resultaat.
 Het zijn de leerlingen, maar zeker ook jullie die de school maken tot wat die 
is. Jullie zijn het die ervoor zorgen dat ik iedere dag weer opnieuw met plezier naar 
mijn werk ga. Ik zag op een van de posters staan: de leerling wordt écht gezien.  Dit 
geldt volgens mij net zo goed voor de collega’s. Ik voel mij in ieder geval gezien en 
gehoord. Daarvoor dank!

Met vriendelijke groet,T

    Thijmen Sprakel



BIJLAGEN:

Opdrachtbeschrijving

Resultaten



Ochtendprogramma 10.30-12.30              (bewaak de tijd met een timer)

1. Warming up (10 min)

-Teken in de volle lengte van de flap een rechte lijn. Deze tijdslijn begint bij de vroegste herinne-
ring aan school van de oudste deelnemer en eindigt in het heden. 

-Iedere deelnemer zet op de tijdslijn de schoolmomenten neer die hem of haar het beste zijn bij-
gebleven omdat ze op een positieve manier opvielen/bijdroegen aan de schoolcarrière. Vermeld 
daarbij  het schooljaar (of een indicatie)  en de activiteit waar het om ging.

2. Bespreken tijdslijn (10 min)
-Bespreek met collega’s de resultaten en probeer te achterhalen wat de visie achter de activiteiten 
op de tijdlijn geweest zou kunnen zijn.

3. Woordspin (10 min)
Iedere collega maakt op een A4-tje een woordspin met als centraal woord visie Helinium. 
 



4. Top 10 (15 min)  
-Iedere collega schrijft de vier belangrijkste woorden van de woordspin op een gezamenlijke nieu-
we flap. Zo ontstaat er een lijst met 20 definities.

 

-Plak geeltjes achter jouw top vijf van belangrijkste definities/beschrijvingen.
-Schrijf op een nieuwe flap de gezamenlijke top tien op. Het woord met de meeste geeltjes komt 
bovenaan.

5. Visie samenstellen (individueel) 15 min
-Individueel brainstormen over het formuleren van een visie met deze tien woorden. 
-Vat in één alinea samen wat volgens jou de visie van Helinium zou moeten zijn.

6. Bespreken visies en komen tot een gemene deler (groepsvisie) 30 min
-Licht jouw visie toe in de groep. 
-Vind de overeenkomsten en kom tot een gezamenlijke formulering van de visie. 

7. Tekenen van de visie (15 min)
-Vertaal de visie naar beeld door middel van stift en papier. Gebruik hiervoor een nieuwe flap. 
Wees vooral creatief en laat je niet tegen houden door een gebrek of overvloed aan tekentalent! Het 
is de bedoeling dat iedere deelnemen een bijdrage levert.

8. Maken van een pitch op beeld. Hierbij wordt de getekende visie gebruikt. (15 min)
-Degene die de pitch voor zijn of haar rekening neemt hoeft niet perse in beeld. Net als een Power-
point ga je van plaatje naar plaatje en praat je de kijker door jullie visie heen. 
Een iPhone geniet de voorkeur omdat deze filmpjes het snelste op de computer van Sprakel te krij-
gen zijn die een clipje van de verschillende filmpjes gaat maken.

     Einde van deze activiteit



Middagdeel     (bewaak de tijd met een timer)

• Inventarisatielijst van wat nodig is (qua materieel, scholing, andere zaken) om de visie han-
den en voeten te geven.
• SWOT-analyse

1. Ontleed jullie visie in concrete punten/uitspraken. Met de werkgroep (10 min)

Voorbeeld: 

1) Helinium is cultuur minnend
2) De leerlingen krijgen keuzevrijheid in de lessen
3) Leerlingen hebben toegang tot digitaal lesmateriaal.
4) Leerlingen werken in een veilige leeromgeving
5) Iedere leerling heeft recht op ondersteuning.

2. Beantwoord individueel per punt de onderstaande vragen. Schrijf de antwoorden op een A4-tje. 
(15 min)

A) Waarom is dit goed voor de leerling?

B) Wat heb je nodig om deze activiteit/visie vorm te geven. (denk aan geld, cursussen, gemotiveer-
de collega’s, netwerken, etc)

C) Wat doet Helinium nu al op dat vlak? (wat is er al beschikbaar binnen de school?) 

D) Wie is daarvoor verantwoordelijk?

E) Hoe krijg je dat voor elkaar? 

F) Eigen vragen.

3. Verdiepende vragen (25 min)
Na het individueel beantwoorden van de vragen gaan jullie de antwoorden bespreken volgens de 
onderstaande beschrijving. 

De eerste persoon zet in maximaal één minuut uiteen wat hij of zij denkt dat er nodig is om de 
visie vorm te geven. De andere leden van de groep krijgen om de beurt één minuut de tijd om kri-
tische (open) vragen te stellen. 

Deze activiteit herhaalt zich totdat iedereen uit de groep bevraagd is.

Het doel van deze opdracht is om de antwoorden van de geïnterviewde vanuit zoveel mogelijk ver-
schillende invalshoeken te belichten/beredeneren: leerling, ouder, docent, CMT, financieel, etc. 



4. Revisie (5 min)
Vervolgens werp je nog een blik op je persoonlijke inventarisatielijst en past deze aan als je tot 
andere inzichten bent gekomen.  

5. Eindopdracht: SWOT-analyse (45 minuten) 

Om een goed  beeld te krijgen van waar Helinium nu staat  als het gaat om  jullie visie gaan jullie 
als team een SWOT-analyse maken die het CMT moet helpen bij het prioriteren van actiepunten.

Een SWOT-analyse brengt in beeld wat de sterke en de zwakke (verbeter) punten van een bedrijf of 
instelling zijn. Daarnaast inventariseert het met welke bedreigingen en welke kansen het te maken 
heeft. Dit is een veel gebruikt model in het bedrijfsleven, maar ook overheidsinstellingen maken 
veelvuldig gebruik van dit model. 

 



Stap 1:
Verdeel een nieuwe flap in vier vlakken. Schrijf van links bovenaf met de klok mee sterk, zwak, 
kansen en bedreigingen.  Verdeel de punten van jullie visie over dit model.

Stap 2: 
 Maak voor de zwaktes en bedreigingen een lijst met aanbevelingen. Op een nieuwe flap. 

     Einde van deze activiteit



   Resultaten


























































































































































