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Beleidsnota op hoofdlijnen Vereniging Agora Onderwijs – 2020-2022 
 
 
De vereniging als aanmoediging en respect voor de leraren.  
In 2013 begon het in Roermond. Niet door Jan, Sjef of Bert, maar door een groepje leraren dat de 
moed en de zin had om een andere weg in te slaan, de weg van Agora……geïnspireerd en 
aangemoedigd door Jan, Sjef en Bert. 
Vele leraren volgden de afgelopen jaren het voorbeeld van die eerste pioniers uit Roermond. De 
Agora’s die er nu staan zijn van jullie, van leraren, van leerlingen, van ouders. Gerealiseerd door 
leraren, leerlingen en ouders. 
Jullie hebben toen aangevoeld dat er een nieuw alternatief nodig is om tot ander onderwijs te komen. 
Dat gevoel wordt elke dag meer aangewakkerd door hoe de wereld zich ontwikkelt en de resultaten 
die we boeken. Onze omgeving ziet ons en ziet het belang van wat we doen. Ze wil met ons meedoen 
en ons helpen.  
 
En omdat we nu groeien en blijkt hoe we de tijd vooruit zijn in onze opvatting over wat goed is voor 
leerlingen en leraren, moet iedereen die elke dag de schouders onder Agora zet erop kunnen rekenen 
dat dit noeste, edele en belangrijke werk nooit meer stopt of aan kracht verliest. Jullie mogen erop 
rekenen dat je dit werk met plezier blijft doen. Omdat we samen werken, altijd vanuit de heldere en 
krachtige Agora visie. Door elkaar in het licht van die visie uit te nodigen, aan te moedigen, uit te 
dagen en te inspireren. Door elkaar op te zoeken, samen op te trekken en te ontwikkelen. De wereld 
tussen de Agora’s is grenzeloos en toch is elke Agora anders.  
 
De vereniging is er om wat jullie begonnen zijn aandacht te blijven geven, te ondersteunen en te 
helpen verder volwassen te worden. De vereniging is er voor jullie en voor niets anders. 
 
 
Verenigingsmotto 
De vereniging Agora Onderwijs heeft als motto om een voortrekkersrol te nemen in de vernieuwing 
van het onderwijs en werkt met Agora aan antwoorden op maatschappelijke vraagstukken waar we 
in het huidige onderwijsstelsel tegenaan lopen. 
 
 
Missie van de vereniging 
De vereniging Agora Onderwijs wil het Agora-onderwijs op scholen in Nederland en andere landen 
verder uitbouwen en ontwikkelen vanuit de gemeenschappelijke Agora-visie. We willen de 
gemeenschappelijk ontwikkelde kennis delen met het hele onderwijs en de overheid. De aangesloten 
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scholen vormen samen een lerende organisatie. De vereniging ondersteunt, begeleidt en verbindt de 
afzonderlijke Agora-scholen vanuit het idee dat op deze manier leren van en met elkaar tot nieuwe 
kennis leidt, waar we als Agora-scholen en als sector beter van worden. 
 
 
Waarom gaat de vereniging met haar missie aan de slag? 
Met Agora proberen we antwoorden te formuleren op maatschappelijke vraagstukken waar we in 
het huidige onderwijsstelsel tegenaan lopen en die ons grote zorgen baren: 
1.  Nergens in de wereld zijn kinderen zo gedemotiveerd voor school als in Nederland. (OESO, 2016) 
2.  De kansenongelijkheid in het onderwijs loopt op.  (Onderwijsinspectie, 2016) 
3.  Er gaat per jaar € 74 miljoen om in schaduwonderwijs. (OCW, 2017) 
4.  Minstens 4.500 leerlingen zitten thuis zonder school. (OCW, 2019) 
5.  Hoge uitval in het eerste jaar van het mbo en hbo. (OCW, 2016) 
6.  Professionele trots van leraren staat onder druk, hoge werkdruk, groeiend percentage burn-out. 
Agora is een nieuw alternatief dat pal staat voor het vinden van oplossingen voor bovengenoemde 
problemen. We nodigen de wetenschap daarbij uit om te onderzoeken of we dat goed doen. 
 
 
Hoe gaat de vereniging dat doen? 
Door te sturen op onderstaande zes strategische punten: 

1.  De vereniging bewaakt de visie van Agora-onderwijs in elke Agora-school volgens de tien 
Agora-principes. Deze maken meteen zichtbaar waar je een Agora-school aan herkent zodra 
je de school binnenloopt. Deze principes zijn negatief geformuleerd. Zo benoemen we 
specifiek gedrag dat we niet meer willen zien op Agora en ontstaat een open speelveld. 
Agora-scholen hebben daarmee autonomie in de inrichting van hun onderwijs, zolang deze 
past binnen de geformuleerde principes die zijn afgeleid uit ons visiedocument uit 2013. Dit 
geldt zowel voor scholen in het primair onderwijs als voortgezet onderwijs. 
  
De tien Agora-principes 

1.  Vakken, lessen en het curriculum zijn niet leidend in het leren van kinderen. 
2.  Agora-scholen werken niet met een lesrooster. 
3.  De citoscore is geen toelatingscriterium. 
4.  Leerlingen worden niet gelijk behandeld. 
5.  Leerlingen worden niet ingedeeld in homogene groepen op leeftijd en leerniveau. 
6.  Leerlingen maken geen summatieve toetsen (tenzij ze met hun PTA aan de slag 

gaan). 
7.  Leerlingen worden niet afgerekend op het leerresultaat. 
8.  Leraren worden niet van ‘bovenaf’ aangestuurd. 
9.  Het aantal leerlingen waar een leraar verantwoordelijk voor is, is niet hoger dan 18. 
10.  De Agora-leeromgeving bestaat niet uit leslokalen. 

 
2. De vereniging beoogt binnen deze visie een ondersteunende rol te spelen voor alle Agora-
scholen in en buiten Nederland. Als vereniging zorgen we ervoor dat we elkaar scherp 
houden op het bewaken van deze principes. De vereniging faciliteert dit proces, bijvoorbeeld 
door consultatie en periodieke screening op uitgangspunten, onderwijsprocessen en 
kwaliteitszorg. 
 
3. De vereniging faciliteert de werving en professionalisering van Agora-leraren en wil een 
lerend netwerk zijn voor iedereen die binnen de Agora-scholen werkt. Agora-scholen zijn 
plekken waar leraren graag (willen) werken. Waar ze met trots elke dag bijdragen aan de 
groei en ontwikkeling van leerlingen. En waar ze die groei en ontwikkeling ook persoonlijk 
ervaren. Waar ze gezien en gehoord worden en waar ze veel vertrouwen, autonomie en 
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verantwoordelijkheid hebben in het doen van hun werk. Waar ze alle ruimte hebben om zelf 
voortdurend te professionaliseren en beter te worden in hun werk. Dat werk doen leraren 
binnen een team. De vereniging faciliteert uitwisselingen en scholingen. Ze zet zich in om 
voldoende leraren beschikbaar te maken voor de groeiende groep Agora-scholen. Daarnaast 
investeert de vereniging in activiteiten waardoor leraren kunnen bouwen aan een steviger 
fundament en identiteit van hun prachtige beroep. 
Elke Agora-school voert een personeelsbeleid dat uitgaat van het principe ‘wat goed is voor 
onze leerlingen, is ook goed voor onze medewerkers’. De vereniging gaat uit van het principe 
‘binnen de vereniging staat elke lerende centraal en elk lid is lerende’. 
 
4. De vereniging ontwikkelt kwaliteitsinstrumenten en stimuleert wetenschappelijk 
onderzoek in de Agora-scholen, waardoor deze beter in staat zullen zijn om verantwoording 
af te leggen over de processen, effecten en resultaten. De Agoriaanse werkwijze en de 
vragen die daaruit voortvloeien, leiden vanuit de praktijk van elke Agora-school tot goed 
doordachte en wetenschappelijk beproefde modellen en tools, waarvan de hele sector kan 
profiteren. 
  
5. De vereniging bouwt aan een netwerk van partners die zowel de vereniging als de 
individuele Agora-scholen helpen met hun kennis en ervaring. Dit netwerk van partners 
ondersteunt ons om het onderwijs op Agora-scholen nog beter te maken. Denk bijvoorbeeld 
aan lerarenopleidingen, het ministerie, de inspectie, wetenschappers, scholen in het primair 
onderwijs, mbo’s, hbo’s, universiteiten en kenniscentra (ook buiten het onderwijs). 
  
6. We betrekken ouders en leerlingen nadrukkelijk bij de vereniging als onmisbare partners. 
Ouders staan midden in de samenleving en we maken graag gebruik van hun kennis en 
kunde. Ze vormen dan ook een belangrijk onderdeel van ons maatschappelijke netwerk. 
Iedere ouder is zichtbaar en actief op Agora en sluit daarmee de cirkel waarbinnen kinderen 
zich vrij voelen en in vertrouwen en veiligheid de onbekende toekomst omarmen. Die 
verbinding maken we ook binnen de vereniging. 
 
 

Wat is de strategische focus van het bestuur? 

 
 

1. Het individuele belang van de leden. (het laten ontstaan van een community)

Scale up Wie zijn onze mensen?

Wat zijn hun kwaliteiten en deskundigheid?

Op welke manier willen ze hun kwaliteiten en deskundigheid inbrengen in de vereniging?

Matchmaking Leden lopen ergens tegenaan en zoeken en vinden anderen waardoor ze samen gaan ontwikkelen.

Academie Kenniscentrum

Expedities, coaching en ontwikkeling van leraren

2. De beroeps ordening.

Kwaliteit van ons werk Standaarden / meten / verantwoorden / trends / inzichtelijk maken

Kwaliteit van onszelf Nieuwe collega’s aan ons binden / groeimodel van leraar naar Agoraleraar.

3. Strategische belangenbehartiging.

Extern Politiek / ministeries / PO,MBO,HBO,WO / lerarenopleiders / wetenschap / publieke opinie / geldverstrekkers
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Welke identiteit streven we na als vereniging? 
De vereniging Agora onderwijs wil een vereniging zijn die naar de samenleving, sector kijkt en richt 
zich nadrukkelijk op het oplossen van maatschappelijke vraagstukken met als doel een sterke, 
duurzame ontwikkeling van de onderwijssector en het beroep van leraar. Deze benadering is 
kenmerkend voor wat ook wel ‘vereniging 3.0’ heet. Daar waar een vereniging 2.0 zich richt op het 
faciliteren van ontwikkelingen die leden willen doormaken, kiest een vereniging 3.0 ervoor leden te 
faciliteren in de ontwikkelingen die ze nog niet zien maar die wel essentieel is. Een belangrijk thema 
van een vereniging 3.0 is daarom de ‘vernieuwing van het onderwijs en de beroepsgroep en het 
stimuleren van innovatie’. 
 

 
 
 
 
Wat gaat de vereniging concreet doen de komende twee jaar? 
 

1. Het verbinden van en versterken van onze leden. (online en offline) 
       (Aanmoedigen, uitnodigen, inspireren en uitdagen)  

a. Verenigingsdagen: 28-9 / 19-11 / 23-03 / 24-06 
b. Kenniskringen – vitale onderwerpen met een langere ontwikkeltijd 
c. Themacafés – actuele onderwerpen bespreken en de innovatie en vernieuwing gaande 

houden 
d. Serendipity-pod – elkaar tijd- en plaats onafhankelijk ontmoeten aan de koffiemachine 
e. Waar behoefte aan is……. 

2. Bij elkaar over de vloer:  
 Elke Agora coach is twee dagen per jaar op een andere Agora. 
3. Scherp op onze visie en kwaliteit: 
 Agora-teams bezoeken elkaar, bijvoorbeeld met de tien Agora-kenmerken op zak. 
4. Leerlingen en ouders hebben een belangrijke rol: 
 In alles wat we doen, doen leerlingen en ouders mee. 
5. Werk maken van doorlopende leerlijnen voor onze leerlingen: 

We voeren gesprekken met MBO-raad, HBO-raad en VSNU hoe we eerste       
       stappen kunnen zetten in doorlopende leerlijnen voor Agoraleerlingen zonder Centraal   

Vereniging 1.0 Vereniging 2.0 Vereniging 3.0                

Focus: de verenigingsorganisatie Focus: de leden Focus: de sector, markt, samenleving

Belangrijkste taak: belangenbehartiging Belangrijkste taak: belangenbehartiging en

dienstverlening

Belangrijkste taak:

Ontwikkeling van de branche/beroep en 

innovatie / vernieuwing van de sector

Verdienmodel: contributies Verdienmodel: contributies en diensten Hybride verdienmodel: contributie, retributies 

en projectfinanciering

Slogan: Ondersteuning van het collectief Slogan: Van aanbodgericht naar vraaggericht Slogan: voortrekkersrol in de vernieuwing van 

de branche/beroepsgroep

Instrumentarium:

Vergaderingen en netwerkfuncties

Instrumentarium:

Ledenonderzoek, sociale media

Instrumentarium:

Cocreatie met stakeholders

Profiel bestuur: voortrekkers van het collectief Profiel bestuur: goede afspiegeling leden Profiel bestuur: innovators

Afbouw bestuurslagen – opbouw inhoudelijke 

ontmoeting

Rol bureau: secretariaatsvoering Rol bureau: beleidsvoorbereiding en 

dienstverlening

Rol bureau: verbinden met leden en 

maatschappij7

Bron: Ivan Pouwels (Tias Tilburg)
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       Eindexamen. 
6.   Beïnvloeden van curricula en opleidingen van lerarenopleiders: 

a. Samenwerking met de Hogeschool van Leiden (lerarenopleider), zij gaan inmiddels 
concreet aan de slag met de nieuwe leraren van Agora Leiden.  

b. Andere lerarenopleiders melden zich en willen aansluiten en samenwerken met de 
vereniging: HAN, HU, Fontys Tilburg en Sittard, Radboud Universiteit, Windesheim. 

7.   Wetenschappelijke kennis ondersteunt Agora-praktijk: 
a. We zijn in gesprek met een groep toonaangevende wetenschappers over een nieuwe 

vorm van onderwijsonderzoek die van start gaat bij de Agora’s. Waarbij we ook niet-
cognitieve groei van kinderen in kaart kunnen brengen in relatie tot de aanpak van Agora. 

b. Ontsluiten van reeds bestaande onderzoeken en beschikbare kennis voor de coaches en 
experts. 

8.   We participeren als vereniging in landelijke gesprekken, organen en ontwikkelingen. 
9.   We moedigen de ontwikkeling van nieuwe Agora’s aan en bieden de proces begeleiding aan.  
 

 
 
 
Hoe ziet de bestuurlijke aansturing voor de komende twee jaar eruit? 
 
• Statuten als noodzakelijke voorwaarde voor oprichting vereniging zijn 7 juli 2020 ondertekend 

bij de notaris. 
• We nemen een termijn van twee jaar de tijd zodat de vereniging zich congruent met 

verenigingsmissie en de Agora missie kan ontvouwen.  
• In die periode leggen we professionele basis die de doelen en resultaten maximaal dient. Die 

voldoet aan de wetgeving en een passende wijze van leiderschap en ontwikkeling mogelijk 
maakt. 

• Na twee jaar maken we nieuwe keuzes rondom aansturing en uitvoering, vanuit de missie en 
doelstellingen en vanuit de ontstane situatie en vragen op dat moment. 

• We bouwen de bestuurslaag af – passend bij het toewerken naar een grote mate van 
zelforganisatie en zeggenschap voor de leden. Tot die tijd hebben we een algemeen bestuur. 
Tot die tijd hebben we een dagelijks bestuur (Jan Fasen is voorzitter, secretaris en 
penningmeester voor 2 dagen/week + secretariaat voor 1 dag/week) 

• Krachtige rol voor de ALV – leden (rechtspersonen/besturen van de Agora’s) + de coaches, 
experts, leerlingen en ouders. 

 
Bestuurders: 
1. de heer Johannes Marinus Antonius Fasen (voorzitter, secretaris _ en penningmeester); 
2. de heer Paulus Michel Elisabeth Gerardus Maria Slegers (bestuurslid); 
3. mevrouw Johanna Dorothea Sophia Maria van Koningsbruggen (bestuurslid);  
4. mevrouw Berni Jane Drop (bestuurslid); 
5. de heer Joeri Vonk (bestuurslid);  
6. de heer Hubertus Johannes Bastiaan de Jonge (bestuurslid).  
 
Beloningsbeleid: 
De vereniging Agora onderwijs heeft een onbezoldigd bestuur met uitzondering van de voorzitter. 
Deze is voor twee dagen per week gedetacheerd naar de vereniging vanuit zijn werkgever 
Stichting Onderwijs Midden-Limburg. 
 
De voorzitter is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en de uitvoering van het door 
de Algemene Ledenvergadering vastgesteld beleid. Hij doet dit met een ondersteuning van een 
secretaris. Deze moet nog aangezocht en benoemd worden voor één dag per week. 
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Deze secretaris gaat de focus leggen op het werk maken van en continuïteit bieden aan de 
administratie, communicatie en het secretariaat. 
- Opzetten en uitvoeren van de administratie, 
- Verwerken en boeken van facturen en betalingen, 
- Opzetten en beheren van de ledenadministratie, 
- Onderhouden van contacten met de leden en de externe partners, 
- Secretariële ondersteuning van het bestuur van de vereniging, 
- Het bijhouden van de website, 
- Kwaliteitszorgsysteem opzetten voor de primaire administratieve processen. 
 

 
 
 
Financiën 
 

 
 
 
Gegevens van de vereniging 
Naam:  Vereniging Agora Onderwijs 
RSIN:  861435965 
Adres:  Dautzenbergstraat 5, 6164 JC Geleen 
Website: www.verenigingagoraonderwijs.nl 
 
 
Dit beleid op hoofdlijnen is besproken en vastgesteld tijdens ALV van 22 juni 2020. 
 
 
Over deze nota 
In deze nota hebben we op hoofdlijnen onze aanpak voor de komende twee jaar beschreven. Waar 
gaan we de aandacht op focussen en tot welke acties kan dit leiden. Wat we niet hebben gedaan is 
deze acties voorzien van harde te verwachten resultaten en indicatoren. Dat is met opzet gebeurd, 
omdat we in een sterk veranderende tijd leven, zeker gezien de gevolgen van Covid-19. Maar ook de 

uitgaven € inkomsten €

Directeur 59*1659*0,4 39.152 Fee €5000 per bestuur (variabel) 45.000

Secretariaat 45000*0,2 9.000 Fee €17,65 per leerling (variabel) 17.650

Website 5.000 (bij 1000 leerlingen)

ICT 2.500 Excl. fondsen, subsidies, giften

Reiskosten 2.000

Ontmoetingen / sprekers 4.000

Notariskosten 1.000

Totaal 62.652 Totaal 62.652

Bij groei vereniging zal omvang directeur afgebouwd 
worden, secretariaat zal groeien.

Acties: gesprek met VO-raad voor middelen uit 
Voortgezet Leren.
Gesprekken met Rabobank, Microsoft, Porticus.

Bij groei ledenaantal vereniging zullen kosten voor de 
leden lager worden.
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realisatie van een vereniging als een community waarin alles draait om mensen, wat hen beweegt, 
waartoe ze bewegen en wat de betekenis hiervan voor het leiderschap van het bestuur dat in die 
context gevraagd wordt. In zo’n tijd kan het besluit van vandaag morgen niet meer zo verstandig 
blijken te zijn. Daarom nemen we de ruimte om dit beleidsplan te presenteren als een helder kader 
dat duidelijk maakt waar we op gaan sturen en vanuit welke visie en context we dit doen. Hierbij is 
een Agile1 benadering voor ons een extra managementinstrument om flexibiliteit, 
aanpassingsvermogen en de veranderlijkheid die hoort bij mensenwerk, niet kapot te organiseren 
maar juist alle ruimte te geven. 
 
 
 
Drs. J.M.A. Fasen 
Voorzitter Vereniging Agora Onderwijs 
 
Geleen, 15 juli 2020. 
 

                                                        
1 De mate van wendbaarheid en flexibiliteit, hoe soepel en snel we als vereniging, gedurende deze planperiode, 
kunnen blijven inspelen op onvoorspelbare veranderingen en wensen van behoeften van de samenleving, de 
sector en de aangesloten scholen.  
 


