
Samenvatting schoolplan 
 

VOLT! is een unieke leer- en leefomgeving waarin we samen werken aan onze toekomst 
 
VOLT! is een openbare vmbo-school in Utrecht, waar technologie en beroepen van morgen de 
leerlingen inspireren. We hebben onze blik gericht op de toekomst en nemen leerlingen mee in de 
steeds veranderende wereld. Samen creëren we een kansrijke omgeving waarin onze leerlingen alle 
mogelijkheden krijgen om te groeien. We dagen leerlingen uit om hun talenten te ontdekken, te 
ontwikkelen en in te zetten. Als voorbereiding op die toekomst hebben we in het bijzonder oog voor 
effectief communiceren, samenwerken en het maken van keuzes. 
 
Ontwikkelingen: 

 De ondersteuningsstructuur wordt steeds verder verbeterd en aangevuld met expertise die 
nodig is om onze jongeren beter te begeleiden. 

 De vakmanschapsroute rondom om PIE wordt samen met het ROC Midden-Nederland verder 
uitgewerkt en vormgegeven.  

 Op het toekomstplein dagen we leerlingen uit om te onderzoeken en te ervaren waar hun 
talenten en interesses liggen. 

 Op VOLT! werken we samen. Docenten gaan werken in een teamstructuur waarbij ze de 
principes van leerKRACHT hanteren. 

 Het team wordt begeleid in de transitie naar een Transformatieve School waarbij de 
docenten en leerlingen leren om te gaan met verschillende rollen en culturen (straat-, 
school-, werk- en thuiscultuur). 

 
Speerpunten 
 
Maatwerkroutes 
Docenten sluiten, ondersteund door data, aan bij leerbehoeften, talenten en ambities van leerlingen. 
Leerlingen starten in brede brugklassen, waarna zij pas in het derde leerjaar doorstromen naar een 
van de verschillende niveaus. Daar waar mogelijk blijven leerlingen vakken op hoger niveau volgen 
als dit beter aansluit bij de behoeftes van de leerling. Te denken valt aan een of meer AVO-vakken. 
We streven ernaar dat alle leerlingen het profielvak minimaal op KBL-niveau afronden. 
 
Aantrekkelijk onderwijs 
We werken toe naar een duidelijke en heldere connectie tussen de AVO-vakken en de 
praktijkgerichte vakken. De vakken die we in de onder- en bovenbouw aanbieden, sluiten aan bij het 
technologische profiel van de school en bereiden leerlingen voor op een toekomst na VOLT! Er is 
ruimte voor leerlingen om op verschillende niveaus te werken en om zo laat mogelijk te besluiten 
welke beroepsroute het beste bij hen past.  
 
Krachtig team 
Om de doorgroei van onze school waar te kunnen maken, heeft VOLT! een daadkrachtig, 
enthousiast, professioneel en gemotiveerd team nodig. In de periode van dit schoolplan zal veel 
aandacht besteed worden aan teamontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling, begeleiding en 
coaching. De nieuwe koers van de school wordt ondersteund door de trajecten van de 
Transformatieve School en leerKRACHT.  
 
 
Waar gaan we aan werken? 
 
Zo snel mogelijk:  



o Ontwikkelen duidelijke visie op leren: meer eigenaarschap voor leerlingen en 
medewerkers 

o Verbeteren aansluiting leerstofinhoud AVO-vakken en praktijkvakken  
o Digitalisering ten behoeve van gebruik van adaptieve methodes en differentiatie  
o Aanpakken professionele werk- en leerklimaat team VOLT!  
o Technologische input vergroten bij niet-technologische vakken  
o Samenwerking ROC Midden-Nederland versterken  

  
Binnen nu en twee jaar:  

o Uitbreiden gedifferentieerd lesaanbod  
o Actieve betrokkenheid van leerlingen bij de invulling en verdere ontwikkeling van 

onderwijs en mentoraat 
o Verbeteren pedagogisch leerklimaat middels Transformatieve School en leerKRACHT 

  
Binnen nu en vier jaar:  

o Aanbod van binnenschoolse en buitenschoolse activiteiten versterken 
o Verder verbeteren imago van de school  
o Uitgebreide samenwerking met po en mbo bewerkstelligen om de doorlopende 

leerlijnen te waarborgen  
o Verbeteren schoolcultuur: VOLT! mijn school! 

 
 


