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Stichting ELAN
Stichting ELAN in onderwijs is op 1 augustus 2014 
ontstaan door een fusie van de Stichting CSO Gooi e.o. 
en de Vereniging Annie M.G. Schmidt. ELAN bestaat 
uit vijf scholen voor speciaal (basis)onderwijs in de 
regio Gooi en Omstreken. Vier (protestants-)christelijke 
scholen en één algemeen bijzondere school. Alle vijf 
willen we het verschil maken voor kinderen voor wie 
het verschil nog niet gemaakt is. Dat is onze missie. 
We geven kinderen vanuit een veilige en uitdagende 
schoolomgeving de bagage mee die ze nodig hebben 
om hun eigen leven vorm te geven.

Samen hebben we de volgende waarden 
binnen ELAN centraal gesteld:

   Ankerwaarden: betrokken en betrouwbaar
  Ambitiewaarden: ambitieus en vakkundig
   Eigenwaarde: durf
   Belofte: optimaal leren, met plezier 
   Droom: elk kind trots op zijn school

Wij willen dat kinderen toegerust onze scholen verlaten. 
Dit vraagt om meer dan vaardigheden of competenties. 
Het gaat ook en vooral om geloof in jezelf, om de 
overtuiging dat je veel kan, en dat je mag zijn wie je 
bent. Zo kun je ‘trots en toegerust’ de wereld in! 

Visie: hoe maken we
onze missie waar?
• Kwalitatief goed onderwijs. We bieden de  
 leerstof en vaardigheden zó aan, dat de brede 
 persoonlijkheidsontwikkeling van de individuele 
 leerling wordt gestimuleerd. We geven leerlingen 
 zo veel mogelijk kansen hun talenten te ont-
 dekken en te leren omgaan met hun beperkingen.
• Vakmanschap en voorbeeldgedrag van team-
 leden. Leerkrachten beschikken over een groot 
 scala aan didactische strategieën en tonen een 
 open en lerende houding ten opzichte van 
 elkaar, innovaties en de wereld. 
• De scholen als leefgemeenschappen inrichten, 
 waarin leerlingen de kans krijgen regels te 
 hanteren en benodigd gedrag aan te leren. 
• Samenwerking met de ouders, als partners in 
 opvoeding en onderwijs. 

Lerende organisatie
De leraar is dé persoon om het verschil te maken voor 
kinderen en hun ouders. Dit kan hij niet ineens en 
niet alleen. Stichting ELAN ondersteunt en faciliteert 
de leraar daarom bij zijn werk. ELAN doet dit vanuit 
de visie van ‘de lerende organisatie’. Een aantal 
kenmerken hiervan is:
• ‘Eigenaarschap’. De betrokken en vakkundige 
 leraar neemt zelf verantwoordelijkheid in wat 
 nodig is voor goed onderwijs, binnen de gegeven 
 kaders.
• Samen leren. Het uitwisselen van kennis, het 
 bespreken van wat je nog niet weet. Dat vraagt 
 durf en veiligheid: om los te laten, iets nieuws
 te proberen.
• Samenwerking mogelijk maken door 
 ontmoetingen, kenniskringen, kennisteams.
• Voorzieningen die kennis interactief beschikbaar 
 maken. Hiertoe wordt Microsoft Office 365 ingericht. 
• Leiderschap dat richting en ruimte geeft, 
 stimuleert en faciliteert.

Plannen voor de toekomst
Deze brochure laat de highlights zien van ons eerste 
strategisch beleidsplan voor de periode 2014-2018. 
Dit beleidsplan gaat over continuïteit én over de 
veranderingen die de externe ontwikkelingen vragen. 
Een uitdaging die wij vol vertrouwen tegemoet zien! 



Sanne heeft

veel meer 

zelfvertrouwen 

gekregen en

staat veel

gelukkiger

in het leven.” 
(ouder)

Onze doelen en ambities

Onderwijs, ondersteuning en 
specialistische diensten:
ELAN wil op grond van haar aanbod, expertise
en inhoudelijke kwaliteit dé organisatie zijn
die gespecialiseerd onderwijs en ondersteuning 
biedt aan leerlingen en ouders op onze scholen.
We hebben de ambitie het onderwijs te verbeteren 
en te verbreden. Dat betekent dat we permanent 
inzetten op verhoging van opbrengsten. 
Daarnaast bieden we via SWV Unita en SWV 
Qinas specialistische diensten aan binnen het 
regulier onderwijs.

Hoe staat ELAN er momenteel voor om dit te 
realiseren en waar dienen we rekening mee te 
houden?

Hoe staan we ervoor?
  Onze scholen staan ‘op groen’ volgens 

 de eisen van de Inspectie. 
  Specialistische expertise op het gebied 

 van onderwijs en ondersteuningsbehoeften.
  ‘Oudertevredenheid’ is groot.
  ELAN is financieel gezond.

 
Wat zijn de externe factoren?

  Nieuwe inzichten en ontwikkelingen 
 op onderwijsgebied.

  Behoefte aan ondersteuning van leerlingen 
 met ASS-problematiek.

  Autonome krimp van het aantal leerlingen in
 het regulier basisonderwijs en daarmee samen-
 hangende veranderende ondersteunings-
 behoeften.
➢   Passend onderwijs: iedere leerling een passende 
 plek in de regio.

ELAN wil zo goed mogelijk inspelen op de externe 
factoren. Hoe doen we dat?
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Onderwijsopbrengst en kwaliteit
Op alle scholen ligt de onderwijsopbrengst op het 
niveau dat bij de leerlingenpopulatie mag worden 
verwacht. De afgelopen jaren hebben de ELAN-
scholen volop ingezet op opbrengstgericht, data- 
gestuurd en handelingsgericht werken. Dit blijven we 
doen. Onze scholen bewaken systematisch de 
kwaliteit van hun onderwijs en zijn voortdurend 
gericht op verbetering en optimalisering van het 
onderwijsaanbod. We volgen nieuwe ontwikkelingen. 
De concepten ‘natuurlijk leren’, ‘coöperatief 
leren’, ‘meervoudige intelligentie’ en ‘21e-eeuw 
skills’ worden hiertoe verder onderzocht en, waar 
passend, ingevoerd. 

Verbreding en versterking
De ELAN-scholen onderzoeken of en hoe:
• een aanbod voor hoogbegaafde leerlingen kan 
 worden gedaan.
• cluster 4-leerlingen (autisme) opgevangen 
 kunnen worden. 
• het profiel van cluster 3 verbreed kan worden. 
Én de ELAN-scholen:
• versterken en/of ontwikkelen een aanbod (top- 
 of talentenarrangement) voor potentiële vmbo-t 
 of havo-leerlingen.

Specialistische diensten
ELAN biedt specialistische diensten aan SWV Unita 
(PO) en SWV Qinas (VO). Denk bijvoorbeeld aan 
ambulante begeleiding en psychologische onderzoek. 
ELAN heeft weliswaar een sterke positie binnen SWV 
Unita, maar deze staat onder druk voor wat betreft 
de vanzelfsprekendheid en de financiering. Dit vraagt 
om alertheid en flexibiliteit ten aanzien van de 
veranderende ondersteuningsvraag, het relatie-
onderhoud en ons imago. In nauwe samenspraak 
met SWV Unita en SWV Qinas ontwikkelen we het 
aanbod van de externe dienstverlening door, om een 
naadloze aansluiting bij de ondersteuningsvragen te 
realiseren.

Sociale veiligheid
Sociale veiligheid is een absolute voorwaarde voor 
de onderwijsdoelen die we willen realiseren. Daarom 
blijven we werken met ‘Positive Behavior Support (PBS)’, 
‘Geef me de 5’,’ De Vreedzame School’ en ‘Leeftstijl’.



         Ieder 
kind moet in 
zijn kracht 
kunnen staan. 
Wij helpen 
ontdekken en 
ontwikkelen met 
passie en trots.” 

(leerkracht)

Wat is de inzet voor onze
communicatie en PR?  
• De missie, visie en ambitie worden intern breed 
 gedragen en naar buiten uitgedragen door alle 
 medewerkers. 
• Aandacht voor de onderscheidende en 
 gezamenlijke positionering en het 
 onderwijsconcept van de ELAN-scholen.
• De ELAN-scholen geven juiste, up-to-date 
 informatie die ze op een heldere wijze 
 presenteren in onder andere folders en films. 
 De websites zijn aantrekkelijk en actueel. 
• Stichting ELAN profileert zich als dé organisatie 
 voor onderwijsondersteuning in de regio. 
 Zij wil bekend staan als dé expert voor vragen op 
 het gebied van gedragsopvoeding en -regulering. 
 Wij ontwikkelen ons als ‘expertisecentrum autisme’.

Personeel:
Bij het personeelsbeleid gaat het erom, dat de 
medewerkers met passie en trots hun werk doen. 
Dat zij betrokken zijn bij de organisatie en 
uitstekend gekwalificeerd zijn. Dat vraagt een 
positieve en volwassen werkcultuur die niet 
vanzelf ontstaat, maar de uitkomst is van een 
goede leiding en samenwerking. 

Hoe staan we ervoor?
 Hoog gekwalificeerd personeel. 

Wat zijn de externe factoren?
 Veranderende ondersteuningsvragen.

Op de ELAN-scholen werken gekwalificeerde mede-
werkers met grote inzet en betrokkenheid. Dat willen 
we graag zo houden en verder ontwikkelen om goed 
op de veranderende ondersteuningsvragen in te 
spelen. Hier werken we aan door:
• Alle medewerkers te stimuleren werk te maken 
 van hun (eigen) ontwikkeling. ELAN faciliteert 
 deelname aan ontwikkelingsgerichte activiteiten 
 zoals scholing. 
• De interne mobiliteit van het personeel te   
 vergroten. 
• In het medewerkertevredenheidsonderzoek 
 nadrukkelijk het ‘welbevinden’ te peilen. 
 Scores lager dan 8 leiden tot gerichte 
 verbeteracties. 
• ‘De lerende organisatie’ als leidraad te nemen. 
 Hierin zoeken we nadrukkelijk naar de verbinding 
 tussen top-down en bottom-up.



Huisvesting:

Hoe staan we ervoor?
 De scholen zijn redelijk tot goed gehuisvest. 

➢
Wat zijn de externe factoren?

 Geen SBO-voorziening in
 Gooi en Vechtstreek Noord.

De scholen zijn vrijwel allemaal redelijk tot goed 
gehuisvest, voldoen aan de fysieke veiligheidseisen 
en zijn goed toegerust voor het onderwijs. Met ELAN 
richten we ons de komende jaren op herhuisvesting 
van De Wijngaard en een uitbreiding in Weesp.

Stichting ELAN
Ada Fischer en Rob van Elswijk
Bestuur
mail:  info@stichtingelan.nl
tel:  035 - 68 52 847
adres:  Hoflaan 10a, 1217 EA Hilversum
website: www.stichtingelan.nl


