Logos Instituut meerjarenplan 2021-2024
Algemeen
Logos Instituut zet de komende drie jaren verder in op haar kernactiviteit, namelijk het bieden van
informatie rond het thema dat de Bijbel ons alles vertelt wat we moeten weten over verleden,
heden en toekomst.
Organisatie
Er zijn vier medewerkers in dienst. In totaal 1,9FTE. Indien de financiële middelen dit toelaten,
zouden we dit graag willen uitbreiden
Het bestuur stuurt de medewerker aan via duidelijke jaarplannen en meerjarenplannen. Daarnaast
zal het bestuur met enige regelmaat vergaderen over de werkwijze van Logos Instituut.
Er wordt op dit moment gewerkt aan een nog meer gestructureerde website waarbinnen de
deelgebieden (Opvoeding, Onderwijs en Onderzoek) goed zichtbaar zijn en de rubricering van de
artikelen aanzienlijk is verbeterd.
Ondersteuning
Logos Instituut zet in op een vrijwilligersbeleid, waarbij vrijwilligers die graag mee zouden willen
helpen, deelgebieden/taken toegewezen krijgen. Daarnaast wil het instituut een sprekerslijst
samenstellen waarop sprekers en onderwerpen aangegeven worden, zodat het eenvoudiger is
voor de zoeker om een spreker te vinden. Het donateursbeleid zal worden geprofessionaliseerd.
Opvoeding
Logos Instituut zet zich in op het ondersteunen van opvoeders in hun opvoeding als het gaat om
geloof en wetenschap. Het wil als vraagbaak functioneren en wil ook het gesprek met kinderen,
die aan de zorgen van de opvoeders zijn toevertrouwd, stimuleren. Dat zal vooral gebeuren door
met uitgevers mee te denken in het ontwikkelen van kinderen materiaal. Materiaal zoals
bijvoorbeeld Antwoorden voor Kids deel 1 en 2.
Onderwijs
Logos Instituut hoopt het geven van gastlessen op scholen te kunnen uitbreiden. Daarnaast wil
het een ondersteunende factor zijn voor directie en leerkrachten. Dit betreft zowel basis- als
voortgezet onderwijs. Hier hoort bij het aanbieden van spreekbeurten, lespakketten en het
samenstellen van lespakketten over Gods Schepping en over dinosauriërs. Het wil ook met
educatieve uitgevers meedenken op het gebied van methodeontwikkeling.
Onderzoek
Logos Instituut ontwikkelt activiteiten ter ondersteuning van het doen van kleinschalig onderzoek.
De functie van het instituut is vooral een stimulerende rol in het doen van onderzoek. Ook zal het
een discussieplaats zijn voor uitgevoerd onderzoek. Dit zal in besloten en veilige sferen
plaatsvinden, zodat christenen met elkaar van hart tot hart hierover kunnen spreken. Logos
Instituut zal de komende drie jaren ook studenten toerusten en lezingen verzorgen voor
studentenverenigingen.
Strategisch jaarplan
Logos Instituut kent een strategisch plan, waarin de uitgangspunten verwoord staan. Op basis
hiervan worden gedetailleerde jaarplannen gemaakt. Dit strategisch plan vind u hier.

