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Inleiding

‘Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst’

Deze gevleugelde uitdrukking geeft de uitdaging voor 

het onderwijs precies weer. Het is immers een cruciale 

taak van docenten om jonge mensen toe te rusten  

voor hun latere rol in de samenleving. En dus is het 

essentieel dat het onderwijs – met de kennis en 

inzichten van nu – een zo goed mogelijk beeld heeft 

van de eisen die de toekomstige samenleving zal 

stellen. 

Een langetermijnvisie op het onderwijs is bepaald geen 

eenvoudige zaak. Het is niet aan ons om de toekomst 

te voorspellen, wél om er mede vorm aan te geven. 

Belangrijk is dat we niet ten prooi vallen aan de waan 

van de dag. Ontwikkelingen volgen elkaar snel op en 

de meningen daarover nog sneller. Het is onze vaste 

overtuiging dat het niet zinvol is om met alle winden 

mee te waaien. Beter is het om zelf een stabiele koers 

te bepalen en van daaruit de maatschappelijke en 

politieke bewegingen te volgen. Als CVO-scholen 

houden we vast aan onze doelen, maar we bezien  

wel of ze zinvol en haalbaar blijven. 

Het is dan ook van belang van tijd tot tijd te reflecteren 

op onze eigen ontwikkeling en zo nodig een proces van 

herijking in gang te zetten. Zijn onze doelen nog up to 

date, doen zich belangrijke nieuwe ontwikkelingen  

voor en moet de koers worden bijgesteld of wellicht 

verlegd? In april 2000 heeft CVO haar visie en missie 

geformuleerd in de publicatie ‘CVO op weg…naar 2005’. 

Daarmee is een vruchtbare bodem gelegd voor onze 

ontwikkeling de afgelopen jaren. De ambitie van toen  

is nu, 9 jaar later, nog steeds actueel: CVO wil een 

grote verantwoordelijkheid nemen in het onderwijs  

en aanpalende beleidsterreinen, zowel regionaal als 

landelijk. CVO wil een betekenisvolle organisatie zijn 

voor alle betrokken leerlingen, medewerkers en 

externe relaties. 

Met dit nieuwe visie- en missiedocument stippelen we 

de koers uit naar 2020. We willen onderwijs realiseren 

waarin leerlingen ongeacht hun culturele of sociale 

achtergrond naar hun optimale ontwikkelingsniveau 

worden gebracht en op een inspirerende wijze adequaat 

worden voorbereid op hun rol in de samenleving. We 

willen het personeel in staat stellen om deze belang-

rijke taak te volbrengen. En we willen, in het licht van 

deze doelstellingen, samenwerken met alle relevante 

partijen. 

Deze notitie is tot stand gekomen in nauwe samen-

werking met Raad van Toezicht en MT. Tijdens twee 

bezinningsconferenties hebben zij bouwstenen 

geleverd en tussentijds hebben ze diverse malen 



bijgedragen aan de totstandkoming van de tekst. 

Daarnaast is aan een aantal leerlingen en medewerkers 

van Melanchthon Schiebroek en van het Farelcollege, 

alsmede aan docenten van CSG Calvijn gevraagd om 

hun toekomstvisie op papier te zetten. Uit deze 

bijdragen zijn verspreid in de tekst citaten opgenomen. 

De opbouw van de notitie is als volgt: Hoofdstuk 1 

beschrijft de ontwikkelingen die de komende jaren van 

belang zijn voor het onderwijs. In hoofdstuk 2 staat de 

missie beschreven en in hoofdstuk 3 volgt een nadere 

uitwerking van onze visie. In een bijlage staan ten 

slotte de concrete doelen per beleidsterrein voor de 

komende periode (Beleidsagenda). 

Deze notitie schetst de algemene visie en het ontwik-

kelingskader van CVO op weg naar 2020. Op onderdelen 

is dit kader verder uitgewerkt in aparte notities: 

‘Bindend en boeiend onderwijs’ (april 2004);  

‘Dynamisch personeelsbeleid’ (oktober 2009) en  

‘Rapport werkgroep Identiteit’ (najaar 2009).  

Gezamenlijk vormen deze documenten de basis voor 

de visie en het beleid van CVO in de komende jaren. 

Rotterdam, oktober 2009 

Wim P. Littooij

Voorzitter Raad van Bestuur 
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Boeken en schriften gaan in de toekomst verdwijnen, leerlingen gaan met een laptop  
naar school. Ook kunnen ze thuis onderwijs volgen. De leerkracht heeft tijd over  

voor leerlingen met problemen en vragen. Zelf zou ik dat niet zo leuk vinden, want ik mis 

mijn vrienden en vriendinnen dan.

Leerling Farelcollege

De leefwereld van jongeren 

Jongeren van deze tijd leven in een snelle, flitsende 

wereld. Ze groeien op met een overvloed aan moderne 

communicatiemiddelen. Mobiele telefonie en internet 

hebben invloed op de manier waarop en vooral de 

snelheid waarmee zij communiceren. Informatie halen 

zij overal vandaan. Ook de aard van die informatie 

verandert: teksten worden aangevuld met beelden en 

filmpjes. Dat alles heeft gevolgen voor de wijze waarop 

jongeren waarnemen, leren en geboeid worden. 

De altijd aanwezige communicatiemiddelen scheppen 

echter ook verwarring. Jongeren worden letterlijk 

gebombardeerd met informatie en overspoeld met 

boodschappen uit verschillende hoeken. Ook over 

fundamentele zaken zoals oorlog en vrede, omgangs-

vormen en rolpatronen. Dat stelt hoge eisen aan hun 

vermogen om een eigen oriëntatiekader te vinden 

waarop zij hun waarden en normen kunnen baseren. 

Tegelijkertijd hebben ouders moeite om de jongeren 

hierbij te ondersteunen. Zij weten niet precies wat hun 

kinderen op internet uitspoken en de tijd voor opvoeding 

is beperkt doordat het werk veel aandacht van de 

ouder(s) vraagt. Het is niet uitzonderlijk dat jongeren 

voornamelijk op straat leven of zonder ontbijt naar 

school gaan. Op onze scholen zien we dat taalgebruik 

en woordenschat dreigen te verarmen, ook onder 

autochtone kinderen. Veel jongeren groeien op in  

twee of meer culturen: thuis, op school en op straat.  

De kloof tussen deze werelden zorgt bij veel leerlingen 

voor een gevoel van onzekerheid in een cruciale fase 

van hun ontwikkeling. 

De situatie in de regio 

De grootstedelijke problematiek verscherpt.  

Groepen in de samenleving dreigen blijvend achterop 

te raken in een moeilijk te doorbreken cirkel van 

werkloosheid en sociale uitsluiting. De culturele 

diversiteit neemt toe maar de integratie tussen al  

die groepen komt maar moeizaam van de grond.  

Ook wanneer mensen in elkaars nabijheid leven 

bestaat de neiging zich te isoleren binnen de eigen 

groep. Het ‘langs elkaar heen leven’ roept in veel 

opzichten spanningen op. Deze situatie doet zich met 

name voor in de typische oude stadswijken, maar is 

ook herkenbaar in veel buitenwijken en randgemeenten. 

Deze problematiek kan niet worden opgelost met 

louter maatregelen op onderwijsgebied. Er is ook 

aandacht nodig voor opvoedingsondersteuning, 

jeugdzorg en wijkverbetering. De opkomst van brede 

scholen in Rotterdam en omgeving moet in deze 

context worden gezien. 
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Lessen hoeven niet altijd leuk te zijn en leerlingen mag geleerd worden zich te concentreren. 

Vooral leerlingen uit taalzwakke of achterstandsgezinnen hebben profijt van een duidelijke 

structuur in het onderwijs. Dat wordt de uitdaging: helder gestructureerd onderwijs met  

de mogelijkheid tot individuele, gevarieerde en variabele leerroutes. 

Docent CSG Calvijn 

Brede scholen bieden extra activiteiten aan leerlingen 

(en hun ouders) en werken samen met tal van andere 

instellingen. Dat maakt de brede school tot een centrale, 

multifunctionele voorziening in wijk.

Maatschappelijke betrokkenheid    van het onderwijs

Ontwikkelingen in de samenleving leiden er toe dat 

scholen minder in zichzelf zijn gekeerd en zich actief 

opstellen in de maatschappij. De school werkt samen 

met verschillende partijen in de omgeving: buurtwerk, 

politie, maar ook ouders en bedrijfsleven. Ook leerlingen 

worden gestimuleerd om deel te nemen aan vrij-

willigerswerk en andere maatschappelijke activiteiten. 

Het valt niet mee om volwassen te worden in een 

complexe samenleving. Begeleiding en steun van  

thuis zijn hard nodig maar niet altijd in voldoende mate 

aanwezig. De rol van het onderwijs bij het opgroeien 

wordt daardoor belangrijker. Jongeren zitten langer op 

school en er worden meer maatschappelijke eisen aan 

het onderwijs gesteld. Scholen spelen daarop in door 

aandacht te geven aan onderwerpen als verkeersveilig-

heid, emancipatie, burgerschapsvorming, Europa, 

normen en waarden, discriminatie, radicalisering, 

gezonde voeding en integratie. 

De opvoedende taken van het onderwijs worden steeds 

explicieter benoemd. 

Het onderwijs moet daarnaast belangrijke basisvaar-

digheden overbrengen, werken aan persoonsvorming 

en creatieve vermogens en hoogwaardige medewerkers 

afleveren voor de ontwikkeling van de kenniseconomie. 

De grenzen van wat onderwijs kan doen, komen in zicht. 

Er moeten keuzes worden gemaakt in de balans tussen 

kennis en vaardigheden, tussen basiskennis en kennis 

op hoofdlijnen, tussen onderwijs en opvoeding, tussen 

sociale vorming en zorg. 

Daarnaast is – ondanks alle inspanningen – de uitval in 

het onderwijs, het voortijdig schoolverlaten, nog altijd 

te hoog. Dit gebeurt vooral rond de overgang van het 

voortgezet onderwijs naar het middelbaar beroeps-

onderwijs. Voor leerlingen is dit een slechte ontwikke-

ling: zonder startkwalificatie (mbo-niveau 2 en/of havo) 

zijn ze extra kwetsbaar op de arbeidsmarkt. 

De inhoud van het onderwijs heeft ook steeds meer 

een internationaal karakter gekregen. Dit onder 

invloed van de toenemende globalisering in media, 

werk, opleiding en verkeer. 

“
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Het informatietijdperk leidt tot experimenteren, ondernemen en nieuwe vormen  

van leren. Docenten staan voor de noodzaak leersituaties nadrukkelijk af te stemmen op de 

specifieke individuele behoeften van de leerlingen. Daarbij gaat het om inhoud maar ook  

om de methodiek, het tijdstip en de plaats van overdracht. Leren kan in school, thuis, op een 

werkplek of op een andere plek naar keuze. 

Docent Farelcollege

Organisatie van het onderwijs 

In het overheidsbeleid heeft de afgelopen jaren de 

nadruk gelegen op schaalvergroting, minder overheids-

regels en meer autonomie voor de scholen. Het gevolg 

is – ook bij CVO – dat via fusies grote scholen zijn 

ontstaan met afzonderlijke vestigingen of units.  

Dit beleid heeft geleid tot professionalisering van 

management en bestuur. Er is meer aandacht gekomen 

voor gezonde bedrijfsvoering, integraal personeels-

beleid en systematisch opgezette leerlingenzorg.  

De snelle ontwikkeling van de samenleving vraagt daar- 

naast om meer aandacht voor onderwijsvernieuwing. 

Er is discussie ontstaan over de vraag: ‘Van wie is de 

school?’. Formeel is de school van het bestuur. 

Maatschappelijk gezien zijn er echter meerdere 

stakeholders: ouders en leerlingen bijvoorbeeld maar 

ook personeelsleden. Daarnaast zijn er belangen van 

toeleverende scholen, gemeente, vervolgonderwijs en 

bedrijfsleven. Al deze partijen verlangen informatie 

over het functioneren en de resultaten van de school. 

Scholen moeten steeds meer communiceren met hun 

omgeving en verantwoording afleggen aan diverse 

partijen. 

Good governance stelt eisen aan de wijze waarop 

besturen en raden van toezicht hun taken uitvoeren en 

aan de rollen die zij onderling bekleden. Dit resulteert 

niet alleen in codes en formele voorschriften om 

elkaar te informeren, maar creëert ook de voorwaar-

den om goed te presteren en elkaar scherp te houden.

Bij de toegenomen autonomie ging de aandacht 

aanvankelijk vooral naar de kwaliteit van bestuur en 

management. Inmiddels is er meer aandacht voor 

verantwoordelijkheden lager in de organisatie. In 

teams moet de verantwoordelijkheid voor het onder-

wijs (visie en uitvoering) weer dichter bij de leerkrach-

ten komen. Wat betreft de leerling wordt vooral belang 

gehecht aan goede pedagogische zorg en een veilige, 

kleinschalige leeromgeving. 

”
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Wat ik hoop is dat iedereen – leerlingen en personeel – zich op zijn plek voelt, plezier heeft in wat 

hij/zij doet, er wat van leert en daar dan weer iets mee kan doen. Dat de verschillende kwaliteiten 

worden gezien, benut en beloond. Dat lesgeven of in ieder geval constructief met leerlingen 

bezig zijn, de belangrijkste bezigheid van de school wordt. Dat facilitair gezien alles gewoon klopt. 

Als docenten met plezier naar de les gaan, komen de leerlingen met een voller hoofd naar buiten. 

Volgens mij schuilt hierin een positieve vicieuze cirkel.  

Docent Melanchthon

Inhoud en vorm van het onderwijs 

Sinds het begin van deze eeuw maakt het klassikale, 

uniforme onderwijs steeds meer plaats voor maatwerk 

gericht op het individu. Dat heeft alles te maken met 

het ontstaan van een intensieve kennissamenleving en 

een toenemend individualisme. De overgang naar een 

kennismaatschappij vraagt naast kennis vooral om 

vaardigheden om kennis toe te passen, zelfwerkzaam-

heid en verantwoordelijkheid. Het onderwijs stelt de 

individuele leerloopbaan van de leerling centraal. 

De noodzakelijke vernieuwingen die met deze omslag 

gepaard gaan roepen echter ook veel discussie op.  

Het debat zal moeten uitmonden in een nieuw 

evenwicht tussen benodigde (basis)kennis en  

gewenste vaardigheden. 

De discussie in het onderwijs is onderdeel van een 

breder maatschappelijk debat waarbij er op wordt 

gewezen dat aandacht voor het individu niet moet 

doorschieten naar individualisme en dat tolerantie  

niet moet verworden tot onverschilligheid. Tegenover 

marktwerking enerzijds en staatszorg anderzijds wordt 

het belang aangegeven van gemeenschapszin, van 

verantwoordelijkheid naast rechtvaardigheid en van 

normen en waarden. De gewenste rol van het onder-

wijs is prominent in deze discussies aanwezig. 

Bij de uitvoering van het onderwijs doen zich soort-

gelijke ontwikkelingen voor. Er is meer aandacht voor 

activerende didactiek en gevarieerde werkvormen. 

Hierbij wordt gestreefd naar individueel maatwerk en 

is er daarnaast aandacht voor sociale aspecten als 

leren samenwerken in wisselende groepen. 

Onderwijzend personeel 

De snelle ontwikkeling van jeugd, samenleving en 

onderwijs heeft helaas (nog) geen positieve invloed 

gehad op het imago van ‘de leraar’. Integendeel; het 

imago van het beroep heeft juist geleden onder de 

strakke bezuinigingen van de jaren tachtig. Ook het 

gebrek aan carrièremogelijkheden binnen het 

onderwijs speelt daarbij een rol. Dat politiek en media 

de maatschappelijke problemen veelvuldig in verband 

brengen met onderwijs doet de beeldvorming over 

beroep van leerkracht evenmin goed. 

In de regio Rotterdam is het extra moeilijk om 

voldoende onderwijzend personeel te vinden. Naast de 

hogere kosten voor verkeer en huisvesting, speelt de 

negatieve beeldvorming over werken in de grote stad 

een rol. In de praktijk vervalt dit laatste (voor)oordeel 

wanneer mensen enige tijd in deze regio werkzaam zijn. 



Zij ervaren juist dat de opeenstapeling van problemen 

een extra beroep doet op hun professionaliteit. 

De aanwezigheid van een goede docent kan hier – meer 

dan elders – van doorslaggevende betekenis zijn. 

Er dreigt een tekort aan leerkrachten als gevolg van  

de uitstroom van de omvangrijke naoorlogse generatie. 

Dan ontstaat de noodzaak – maar ook de mogelijkheid – 

om een groot aantal ‘verse krachten’ in het onderwijs 

op te nemen. 

Aan docenten in de grote stad worden extra eisen 

gesteld op bijvoorbeeld het gebied van taal en de 

omgang met diverse culturen. Aan dergelijke vaardig-

heden zal in de toekomst meer aandacht worden 

besteed, zowel tijdens de reguliere lerarenopleiding 

als tijdens bijscholingen voor het zittende personeel. 

Daarnaast zijn er ontwikkelingen gaande om het 

beroep van leerkracht een formele erkenning te geven. 

Dat kan bijvoorbeeld door het invoeren van een 

beroepsregister. 
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Wij, de scholen van CVO

verzorgen en verstrekken inspirerend onderwijs   •

en brede vorming aan jonge mensen; 

dragen vanuit een open houding bij aan alle vormen  •

van samenwerking die het onderwijs en het beleid  

voor jonge mensen ten goede komen; 

presenteren en verantwoorden ons helder aan   •

(alle belanghebbenden in) de samenleving. 

Wij doen dit vanuit de volgende grondhouding:

staand midden in de samenleving, geworteld in   •

het Evangelie en handelend vanuit een christelijke 

inspiratie; 

met oog en respect voor de vele verschijningsvormen  •

van deze inspiratie;

recht doend aan de individuele mogelijkheden van onze  •

leerlingen en gericht op hun actieve deelname aan de 

gemeenschap. 

Onze missie is nagenoeg dezelfde gebleven als die uit 

2000. Slechts één punt is toegevoegd, namelijk het 

punt over presentatie en verantwoording. We zijn van 

mening dat de missie nog niets heeft verloren aan 

zeggingskracht. Ook in de komende jaren willen we 

bovenstaande missie voeren onder het adagium  

‘Meer dan het gewone’. Dit betekent dat we ons niet 

beperken tot het uitvoeren van de wettelijke kerntaak, 

het verzorgen van onderwijs. Ons streven omvat ook: 

hoge kwaliteit bieden en verantwoordelijkheid nemen 

voor de jeugd en de jeugdproblematiek in de grote stad. 
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Op school leren studenten omgaan met zichzelf en anderen en met confronterende situaties.  

Het middelbare schoolleven speelt een essentiële rol in het ontwikkelen van je karakter, 

het is een van de belangrijkste tijden in het leven van een opgroeiend mens. 

Leerling Melanchthon 

Ontwikkelingen in de maatschappij, en in het onder-

wijs- en jeugdbeleid in het bijzonder, vragen om 

heldere standpunten. CVO staat voor de eigen christe-

lijke identiteit. Maar CVO staat ook midden in de 

samenleving en is bereid duidelijk stelling te nemen. 

De leerling centraal 

In het onderwijs staat de individuele leerling nadruk-

kelijk centraal. Zijn of haar persoonlijkheid, interesse 

en talent vormen het uitgangspunt voor verdere 

ontwikkeling. De nadruk ligt op het zelfstandig leren 

en de ‘individuele leerloopbaan’ van de leerling.  

De leerling wordt begeleid bij het maken van keuzes en 

bij de verdere ontwikkeling. Mogelijke belemmeringen 

krijgen aandacht door de inzet van een goed gestructu-

reerde, laagdrempelige zorgstructuur. 

Als CVO-scholen streven we naar het best mogelijke 

resultaat voor iedere leerling. De school biedt de 

leerling kansen om achterstanden weg te werken  

en zo goed mogelijk te presteren. Daarbij kiezen de 

scholen niet altijd voor de snelste en goedkoopste 

leerweg. CVO distantieert zich van het vigerende 

kortetermijndenken over (bedrijfseconomisch) 

rendement, en kiest nadrukkelijk voor een lange-

termijnbenadering van (maatschappelijk) rendement 

en optimale individuele ontplooiing. 

Met dit laatste bedoelen we niet een ongebreideld 

individualisme, het onderwijs besteedt dan ook ruime 

aandacht aan sociale vorming en gemeenschapszin. 

De mening van de leerling nemen we serieus bij 

diverse aspecten van het onderwijs en het beleid op 

school. Leerlingenparticipatie wordt verder ontwikkeld 

en bij de verschillende evaluaties hechten we veel 

waarde aan de resultaten van enquêtes onder leerlingen.

Onderwijs: innovatief en    maatschappelijk actief

CVO gaat door met innovatie van het onderwijs.  

Om leerlingen in de 21e eeuw te blijven boeien zijn 

nieuwe methoden en werkvormen onontbeerlijk.  

Een gevarieerde, activerende didactiek, zoals neer-

gelegd in de publicatie Bindend en Boeiend Onderwijs 

(september 2004), is het uitgangspunt. Dat sluit aan bij 

de sterke affiniteit die leerlingen hebben met nieuwe 

manieren van communiceren en kennis verwerven. 

Dat wil niet zeggen dat we elke vernieuwing klakkeloos 

adopteren of beproefde methoden over boord zetten. 

Het team heeft de regie en laat de leerling niet aan 

zijn/haar lot over. Het onderwijs moet leerlingen 

aanspreken, maar leerlingen worden ook aangesproken 

op inzet en gedrag. 
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Ik vind het belangrijk dat leerlingen kennismaken met verschillende werkvormen tijdens  

de lessen. Een gevarieerd aanbod van werkvormen vergroot de kans op leersucces. De leerling 

staat bij deze invulling centraal. Wat kan de leerling aan, daar draait het om. De docenten zijn  

de professionals die deze inschatting moeten maken. 

Docent CSG Calvijn

Als CVO-scholen nemen we initiatief in de aanpak van 

meervoudige maatschappelijke problematiek. We zijn 

maatschappelijk actief en halen de samenleving in de 

school. We werken samen met diverse partijen en 

instanties op het gebied van jeugdzorg, buurt, welzijns-

werk en cultuur. 

We maken werk van onze opvoedende taak. Die taak 

gaat verder dan het bevorderen van integratie tussen 

de verschillende bevolkingsgroepen. Ook andere 

aspecten van sociale vorming vragen aandacht. 

Uitbreiding van de pedagogische taken van de school 

mogen echter niet ten koste gaan van de aandacht voor 

kennisoverdracht. Er moeten dus scherpe keuzes 

worden gemaakt. CVO zet zich in voor het landelijk 

vaststellen van de noodzakelijke basiskennis per 

leergebied en per schooltype. Ook de doorstroming 

naar het vervolgonderwijs is hier bij gebaat. 

Daarnaast dienen zich keuzes aan over de aard van de 

over te dragen kennis. We zijn ervan overtuigd dat juist 

in een kennissamenleving behoefte is aan een nieuwe 

insteek. Kunnen omgaan met kennis wordt belangrijker 

dan het zelf beheersen van de kennis. CVO zal deze 

omslag nastreven, zowel in het eigen onderwijs als  

in het landelijk beleid. 

Het uitbreiden van de schooltijd kan de invloed van  

de straatcultuur terugdringen en de leerlingen meer 

stabiliteit bieden. CVO werkt daarom – zeker in het 

vmbo – van harte mee aan de ontwikkeling van de 

Brede School. Dit gebeurt in samenwerking met 

diverse partners uit de omgeving. 

De voortschrijdende mondialisering maakt een sterke 

internationale oriëntatie in het onderwijs noodzakelijk. 

CVO zet daar actief op in, bijvoorbeeld door het verder 

ontwikkelen van het tweetalig onderwijs (TTO). 

CVO-scholen blijven de te hoge uitval bestrijden.  

Vooral de overstap van vmbo naar mbo is een punt 

waar het vaak mis gaat. Daarom werkt CVO nauw 

samen met het mbo en wisselt informatie uit.  

Hetzelfde geldt overigens voor het primair onderwijs. 

Vanuit de ketenverantwoordelijkheid denkt CVO positief 

over verdergaande bestuurlijke samenwerking met 

aansluitende onderwijssoorten. 

CVO-scholen willen als maatschappelijke onderneming 

een herkenbare partij zijn in buurt, stad en regio.  

We willen onze expertise inbrengen in het landelijke  

en regionale beleid. 

“
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De sociale omgeving van de leerling speelt een grote rol in de dagelijkse praktijk.  

Privésituaties werken door tijdens de lessen. Leerlingen vragen hiervoor veel aandacht.  

Van docenten wordt meer kennis en vaardigheid verwacht in verband met hun begeleidende  

en opvoedende rol. Contacten met ouders om de thuissituaties te kunnen begrijpen, blijven 

belangrijk. 

Docent Farelcollege

Ouders betrekken bij de school 

Ouderbetrokkenheid is een belangrijk speerpunt.  

Als CVO-scholen bevorderen we op allerlei manieren 

dat ouders zich betrokken voelen bij de school en het 

onderwijs van hun kinderen. Naast de formele 

medezeggenschap is aan iedere school en vestiging 

een ouderraad verbonden die inbreng heeft op 

onderwijskundige en organisatorische ontwikkelingen. 

Via gerichte activiteiten zorgen scholen dat ouders 

worden ondersteund bij het stimuleren en begeleiden 

van hun kinderen. Extra inspanningen zijn gericht op 

ouders met een allochtone achtergrond. Ouders moeten 

zich welkom voelen op school en de school moet 

adequaat met hen over het onderwijs communiceren. 

Grote organisatie,    kleine onderwijsomgeving 

Per 1 augustus 2006 is de nieuwe verenigingsstructuur 

van kracht geworden. De rollen, posities en verant-

woordelijkheden van Raad van Toezicht, Raad van 

Bestuur en schooldirecties hebben verder vorm 

gekregen. CVO heeft bewust gekozen met diverse 

scholen te fuseren tot merendeels grotere organisaties. 

Daaraan houden we vast, ook bij wijzigend rijksbeleid. 

Juist door de grotere organisatorische eenheden zijn 

we in staat om beleidsmatige kracht te ontwikkelen en 

onderwijs te realiseren op kleinschalige vestigingen, 

passend bij het type school en het type leerlingen.  

Een relatief kleine en veilige onderwijsomgeving  

maakt een goede verdeling van kennis, vaardigheden, 

opvoeding, sociale vorming en zorg mogelijk. Op die 

wijze komt de individuele benadering van de leerling 

het best tot zijn recht. 

De afzonderlijke scholen en vestigingen binnen CVO 

worden geacht de eigen positie en het eigen karakter 

te versterken. Autonomie is geen doel op zich, maar 

een middel om de scholen meer gelegenheid te bieden 

zichzelf kwalitatief te ontwikkelen. In die zin zijn 

verschillen tussen scholen uitdrukkelijk mogelijk en 

wenselijk. 

De ontwikkeling van de scholen vindt wel plaats binnen 

de gezamenlijke kaders die zijn vastgesteld voor de  

9 beleidsterreinen van CVO. Zo voorkomen we onge-

wenste verschillen tussen scholen (bijvoorbeeld op het 

gebied van rechtspositie, salarissen en bekostiging) en 

benutten we optimaal de schaalvoordelen binnen CVO. 

”
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Uitval in het vmbo kun je bestrijden door te werken in kleine units met een vaste club docenten 

(minder handen voor de klas). Dit zorgt ervoor dat de leerlingen een betere band met de docenten 

kunnen opbouwen en productiever worden. 

Docent CSG Calvijn

Professionele medewerkers    in een lerende organisatie 

CVO wil – ook in het licht van de krapte op de onder-

wijsarbeidsmarkt – een aantrekkelijke werkgever zijn. 

Deze status kunnen we bereiken door het aanbieden 

van kwalitatief goed onderwijs en het organiseren van 

een uitdagend werkklimaat voor de medewerker.  

Als CVO wil we ons ontwikkelen tot een professionele 

organisatie, waarin medewerkers elkaars deskundig-

heden erkennen en benutten, maar ook bediscussiëren. 

Om dit te bereiken, voeren we een dynamisch  

personeelsbeleid. 

CVO-docentenprofiel: 

Aan de professionaliteit van docenten worden steeds 

hogere eisen gesteld. Daarom zal CVO een eigen 

docentenprofiel ontwikkelen. In dit profiel zijn, behalve 

kennis op het vak- en leergebied, ook pedagogische 

competenties en zorgkennis belangrijk. Bovendien hecht 

CVO extra belang aan competenties in verband met  

de grootstedelijke werkomgeving en competenties 

gekoppeld aan de specifieke CVO-identiteit. 

Duaal opleiden: 

CVO wil extra nadruk leggen op het duaal opleiden van 

nieuwe docenten. Daardoor geven we mede richting 

aan de inhoud van de opleiding en aan de samenstel-

ling van het bestand duale studenten. Door hen vanaf 

de start van de opleiding een dienstverband aan te 

bieden binnen CVO, binden we meer studenten aan 

Rotterdam en aan CVO. Zij werken op deze wijze aan 

een startbekwaamheid die goed aansluit bij de ken-

 merken en behoeftes van de Rotterdamse leerlingen. 

Permanente ontwikkeling: 

Turbulente ontwikkelingen in samenleving, weten-

schap en onderwijs maken het noodzakelijk dat 

docenten zich voortdurend bijscholen en ontwikkelen. 

CVO wil nadrukkelijk mede vormgeven aan een 

structuur van permanente scholing. 

CVO wil een lerende organisatie zijn, waarin ieder 

personeelslid werkt aan de eigen ontwikkeling.  

Een organisatie die medewerkers stimuleert en 

ondersteunt om te investeren in het onderwijs en in 

zichzelf. Werken in het onderwijs is een mooie, maar 

lastige opgave. Professionele medewerkers zijn trots 

op hun vak en voelen zich verantwoordelijk om hun 

vakkennis bij te houden. Dit past in het beleid van de 

minister en CVO zet verschillende instrumenten in  

om daar op in te spelen. 

Dynamisch functiebouwwerk: 

Veranderingen in het onderwijs bieden mogelijkheden 

om het vak van docent te verdiepen en/of te verbreden. 

“
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De opleidingen zullen een reorganisatie moeten ondergaan. Ik krijg nu te maken met taken, 

waar ik eigenlijk niet voor ben opgeleid. Docenten zullen dus een bredere opleiding  

moeten krijgen. 

Docent CSG Calvijn

Door het beleid van ‘éducation permanente’ kan een 

docent zich specialiseren in het eigen vakgebied, in de 

leerlingenzorg of in de richting van een bredere 

inzetbaarheid. Zowel verdieping als verbreding kan 

leiden tot inpassing in een hogere schaal. Naast de 

‘gewone’ docent komen er steeds meer onderwijs-

ondersteunende medewerkers die delen van de 

klassieke docententaak overnemen. Hierdoor krijgt de 

individuele leerling meer aandacht en komt de docent 

meer toe aan (de kern van) de eigen professie. CVO zal 

zich inspannen om een opleiding tot onderwijsonder-

steuner van de grond te krijgen en loopbaanpaden  

te creëren binnen de school voor deze medewerkers. 

Zo ontstaat een dynamisch functiebouwwerk met 

carrièreperspectief voor verschillende functionarissen, 

zowel op onderwijsverzorgend als op onderwijsonder-

steunend terrein. Hiermee kan CVO zich verder 

profileren als een aantrekkelijk werkgever. 

Bewust belonen: 

De extra carrièremogelijkheden en de extra gelegen-

heid – maar ook noodzaak – tot scholing, vragen om 

een gerichte manier van belonen. Het automatisch 

toekennen van promotie en salarisverhoging past daar 

niet langer bij. We willen toe naar een beloning op 

basis van heldere vormen van beoordeling. 

 

Leeftijdsbewust personeelsbeleid: 

CVO speelt in op de noodzaak mensen langer in het 

arbeidsproces actief te houden. In de onderwijsteams 

kunnen zware en belastende werkzaamheden beter 

worden verdeeld. Met enige aanpassing van hun 

werkzaamheden kunnen ervaren krachten langer voor 

de school behouden blijven. Bijvoorbeeld door hun 

uitvoerende taken deels te vervangen door meer 

begeleidende taken in het team. Niet alleen profiteren 

we zo van de uitgebreide expertise van deze onderwijs-

krachten, maar voorzien we ook in coaching en 

begeleiding van beginnende medewerkers. 

Kwaliteitszorg en verantwoording    op hoog niveau 

CVO-scholen willen kwalitatief goed onderwijs leveren 

en zich continu verbeteren. De toegenomen autonomie 

stelt bovendien hogere eisen aan interne en externe 

verantwoording. Kwaliteitszorg is binnen de CVO- 

scholen dan ook een belangrijk speerpunt. 

CVO-scholen zijn actief in gesprek met relevante 

partners. In de eerste plaats zijn dat leerlingen, 

personeel en ouders. In de tweede plaats ook externe 

partijen die op een of andere wijze betrokken zijn bij 

het onderwijs. Voorbeelden van externe stakeholders 

zijn het afleverende onderwijs, het vervolgonderwijs, 

”
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Samenwerking met bedrijven werkt stimulerend en motiverend, zeker in het vmbo.  

De opleiding kan meer in bedrijven plaatsvinden of via docenten die deels worden betaald door 

het bedrijfs leven, waar men steeds moeilijker jonge werknemers kan vinden. We kunnen 

daarnaast meer nadruk leggen op taken voor leerlingen in de school. Dat kan in de kantine 

maar ook bij de begeleiding en bij het pauzetoezicht. 

Docent Farelcollege

de gemeente, het bedrijfsleven, zorginstanties en orga-

nisaties van jeugd en buurt. Scholen onderhouden de 

contacten en geven ze een plaats in hun beleidsvoering. 

Een speciale taak is weggelegd voor de curatoria, die 

aan alle CVO-scholen zijn verbonden. Zij zijn voor de 

algemene directies de sparringpartner bij de ontwik-

keling van het strategisch beleid. Bovendien bieden zij 

de directies een venster op de omvangrijke wereld 

buiten het voortgezet onderwijs. 

Scholen zijn in staat op gedegen wijze verantwoording 

af te leggen over hun beleid en resultaten aan bestuur 

en overheid. De Raad van Bestuur analyseert samen 

met de scholen de gegevens en houdt de scholen 

scherp met planning- en control-processen.  

De eindverantwoordelijke schoolleiders doen hetzelfde 

met hun units en vestigingen. 

De scholen voldoen aan de kwaliteitseisen van de 

overheid, maar geven meer prioriteit aan de eigen  

definitie van kwaliteit. De optimale ontplooiing van de 

leerling gaat dan ook boven het bedrijfseconomisch 

rendement, dat de rijksoverheid vooropstelt. 

Open christelijk onderwijs 

Het aanbieden van open christelijk onderwijs is en  

blijft het meest wezenlijke kenmerk van onze identiteit. 

Dit vraagt bewuste keuzes in het toelatingsbeleid en 

het aannamebeleid. De Commissie Identiteit is er om 

deze discussie levendig te houden en om richting-

gevende voorstellen te doen. Van ouders en leerlingen 

verwachten we dat zij de identiteit respecteren. Dat wil 

zeggen dat ze de identiteit waarderen, er bewust voor 

kiezen en er positief tegenover staan. Het is dus meer 

dan een simpel tolereren. Van medewerkers verwachten 

we dat zij een bijdrage leveren aan de identiteit.  

Door de werkgever worden zij ondersteund en 

toegerust om deze opgave waar te maken. 

Onze identiteit is qua oorsprong tijdloos, maar qua 

invulling allerminst. Als CVO-scholen staan we open 

voor hedendaagse vraagstukken en voor nieuwe 

vormen van geloofsbeleving. 

In onze multiculturele, multireligieuze en multi- 

etnische samenleving willen wij de dialoog aangaan 

binnen en buiten onze scholen op basis van wederzijds 

respect. Op deze wijze leveren we in de school én in  

de maatschappij een bijdrage aan een vreedzame en 

veilige samenleving. 



Gezonde bedrijfsvoering faciliteert    het onderwijs 

Een goedlopende bedrijfsvoering is onmisbaar voor 

een eigentijdse onderwijsorganisatie. De bedrijfsvoering 

schept immers belangrijke randvoorwaarden voor  

een optimale organisatie van het onderwijs. Ook de 

facilitaire, administratieve, financiële en informatie-

technische processen moeten op professionele wijze 

vorm krijgen. De schaalgrootte van CVO biedt hierbij 

een goede uitgangspositie. 

Met de ontwikkeling van een set kengetallen en 

gegevens kunnen we sturing geven aan onderwijs  

en organisatie en een basis leggen voor een goede  

verantwoording. 

De materiële en financiële kaders van de overheid  

zijn helaas structureel te krap om alle ambities  

te realiseren. CVO zal alle middelen en creativiteit 

aanwenden om de kaders te verruimen en de ambities 

waar te maken.
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Beleidsgebied 1: Leerlingen

Het aantal beschikbare leerlingen zal de komende 

jaren afnemen in Rotterdam en enkele andere belang-

rijke gemeenten. In een beperkt aantal randgemeenten 

wordt fors gebouwd en is nog groei te verwachten. 

CVO wil het aantal leerlingen op peil houden door: 

intensievere werving op de bestaande locaties  •

extra alert te zijn op de mogelijkheid van nieuwe  •

locaties en/of nieuwe opleidingen. 

CVO-scholen willen hun aantrekkelijkheid behouden  

en vergroten door: 

het bieden van kwalitatief goed onderwijs •

het positief positioneren van de identiteit van CVO   •

en de CVO-scholen 

de zorgvuldige aandacht voor de individuele leerling.  •

Zorgvuldige aandacht voor de aan ons toevertrouwde 

leerlingen is vanzelfsprekend. Dat geldt nog eens extra 

voor het groeiende aantal ‘zorgleerlingen’. Op alle 

fronten blijft CVO zich beijveren voor adequaat onderwijs 

en goede begeleiding voor deze groep. In de school,  

in samenwerkingsverbanden en in contacten met de 

overheid. Vanuit dit streven werkt CVO mee aan het 

bestrijden van schooluitval en de instandhouding van 

reboundvoorzieningen. De leerling weet zich gekend 

en voelt zich betrokken. De scholen leggen zich toe  

op een veilig schoolklimaat. 

Binnen CVO en binnen de brede scholengemeen-

schappen hebben we te maken met zeer verschillende 

groepen leerlingen van diverse schooltypen (van PRO 

en LWOO tot en met gymnasium). Er kan nog meer 

werk worden gemaakt van een specifieke aanpak  

die hoort bij elk schooltype en het bijbehorende type 

leerling. Ook hier dus meer nadruk op maatwerk,  

niet alleen op pedagogisch-didactisch gebied, maar 

bijvoorbeeld ook in het relatienetwerk van de school. 

Voorbeelden zijn vwo-scholen die samen met een 

universiteit programma’s ontwikkelen en vmbo-scholen 

die gezamenlijk de contacten met het bedrijfsleven 

versterken. De directeuren Onderwijs kunnen met  

hun Platform de regie nemen en zonodig ook werk-  

en subgroepen instellen. 

Doelen voor beleidsagenda 

voor CVO: 

instandhouding reboundvoorzieningen •

extra (beleidsmatige) aandacht voor zorgleerlingen •

uitbouw rol Platform Onderwijs •

voor de scholen: 

bestrijding schooluitval  •

stabiel houden instroom •

afstemmingsoverleg met het mbo •

implementatie elektronisch leerlingvolgsysteem   •

en doorstroom document

inhoudelijke samenwerking binnen CVO •

een veilig onderwijsklimaat  •

verdere uitbouw leerlingparticipatie •

In deze bijlage vertalen we missie en visie naar een beleidsagenda voor de komende jaren. Wat betekenen missie  

en visie voor de verschillende beleidsthema’s? Op welke doelen wil CVO inzetten? De beleidsagenda sluit aan bij  

de indeling in beleidsgebieden, zoals gehanteerd in de kwaliteitszorg en in de cyclus van planning en control. 
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Eigenlijk moet je voor elke leerling een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) maken,  

dat steeds verder uitkristalliseert in de samenwerking tussen school, leerling  
en ouders. Het plan kan gezien worden als een sterkte/zwakte analyse van de leerling.  

Voor de zwakkere punten wordt specifieke begeleiding op maat aangeboden. De sterkere 

punten en talenten worden onder begeleiding verder ontplooid. 

Docent CSG Calvijn 

Beleidsgebied 2: Kwaliteitsbeleid 

Scholen moeten steeds meer verantwoording afleggen. 

Het gaat om een meervoudige publieke verantwoording 

aan overheid en bestuur (verticale verantwoording) 

maar ook aan andere betrokkenen, zoals ouders, 

toeleidend en afnemend onderwijs, gemeenten en 

buurtinstanties (horizontale verantwoording).

De CVO-scholen gaan de komende jaren veel werk 

maken van integrale kwaliteitszorg. Sinds 2008 

beschikken alle CVO-scholen over een Beleidsplan 

Kwaliteitszorg, dat momenteel wordt uitgevoerd. 

Er zal gewerkt worden aan cijfermatige gegevens, 

maar ook aan speciale instrumenten zoals enquêtes 

onder leerlingen en personeel. De resultaten krijgen 

een plaats in de beleidscyclus. 

CVO-scholen zijn graag bereid te leren van elkaar  

en van collega-scholen. Er wordt gewerkt aan een 

systeem van intensieve collegiale visitatie. 

CVO-scholen maken serieus werk van horizontale 

kwaliteitszorg. Inschakelen van het overige onderwijs 

(afleverend en vervolgonderwijs) en van maatschappe-

lijke organisaties krijgt aandacht.

Met de inspectie worden afspraken gemaakt om de 

interne kwaliteitszorg af te stemmen op de visitatie  

van de inspectie. CVO-scholen willen (h)erkend worden 

als kwaliteitsscholen. Alhoewel de overzichten van  

de inspectie – die ook in de media verschijnen – een 

eenzijdig beeld van kwaliteit geven, willen de CVO-

scholen ook op deze lijstjes goed ‘scoren’. 

Doelen voor beleidsagenda

voor CVO:

afspraken met de inspectie over visitatie en rendement •

verdere vormgeving bestuurlijke planning en control  •

voor de scholen: 

uitwerking van de interne kwaliteitszorg per school  •

actieve vormgeving collegiale visitatie (in eerste  •

instantie met scholen SCO Lucas) 

uitwerking van de externe/horizontale kwaliteitszorg  •

verbetering scores en opbrengsten in rapporten van   •

de inspectie.

“
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In het overheidsbeleid zien we een verschuiving van vaardigheden naar kennis. Het niveau van 

de kennis van de leerling moet omhoog. Maar worden het daar ook betere mensen door? Het onder

wijs schiet in een soort schizofrenie; leerlingen lijken steeds meer problemen te krijgen en 

moeten op verschillende manieren geholpen worden. Tegelijkertijd wordt verwacht dat iedere 

leerling hetzelfde programma draait als de rest. Gaat het nou om kwaliteit of kwantiteit? 

Docent Melachthon

Beleidsgebied 3: Strategisch beleid 

De noodzaak het leerlingenaantal op peil te houden  

is groot. Scholen dienen dan ook alert te zijn op 

ontwikkelingen in het voedingsgebied. Het aanbod van 

onderwijs moet zoveel mogelijk aansluiten op lokale 

ontwikkelingen en de specifieke behoeften van de 

leeftijdsgroep. 

We moeten stilstaan bij het feit dat het voortgezet 

onderwijs onderdeel is van een langere keten.  

Met doorlopende leerlijnen kunnen we uitval voorkomen 

en het rendement verbeteren. In de ketenbenadering 

wordt samengewerkt met het primair onderwijs, met 

mbo/hbo/wo en ook met het speciaal onderwijs.  

De groeiende samenwerking maakt het zinvol moge-

lijkheden te verkennen van bestuurlijke samenwerking 

met andere onderwijssoorten in de keten. 

Cruciaal voor het onderwijs in en om de grote stad  

is de bijdrage die scholen leveren aan integratie en 

participatie van alle bevolkingsgroepen. Dit gebeurt 

zoveel mogelijk in samenwerking met partners in het 

veld, zoals jeugdzorg, buurtwerk, sport en recreatie, 

gemeentelijke overheden en werkgevers.

Onderwijs en onderzoek zijn te lang gescheiden 

werelden geweest. Dit is een van de oorzaken van het 

gebrek aan praktijkgericht onderzoek. Andersom wordt 

er in het onderwijs te veel geëxperimenteerd en 

geïnnoveerd zonder een systematische evaluatie  

van de resultaten. Wanneer de bedrijfstak onderwijs 

zichzelf serieus wil nemen, dienen we meer te 

investeren in research en development. Deels kan  

dat landelijk gebeuren, aangestuurd door de nieuwe 

sectororganisatie. Maar hier ligt ook een verantwoor-

delijkheid èn een uitdaging voor grote schoolbesturen 

zoals CVO. 

Doelen voor beleidsagenda

voor CVO:

bestuurlijke samenwerking met andere schoolsoorten  •

verdere samenwerking met gemeente en organisaties  •

van jeugdzorg

vormgeving research & development  •

voor de scholen: 

actief inspelen op ontwikkelingen in voedingsgebied  •

actieve en initiërende rol spelen in de regio/de buurt.  •

”
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Op een school behoren leraren voor een klas te staan en dingen uit te leggen. Ik vind nu al 

dat leraren te weinig uitleg geven en teveel overlaten aan opdrachten en luistertoetsen. 

Maar de leraar is degene die ervoor heeft gestudeerd en moet eigenlijk zelf lesgeven. 

Leerling Farelcollege 

Beleidsgebied 4: Onderwijs

CVO-scholen gaan door met verantwoord innoveren via 

de vastgestelde kaders in de nota Bindend en Boeiend 

Onderwijs. Instrumenten zijn onder meer een active-

rende didactiek, contextrijk leren en gebruik van ICT. 

Ook het doelgericht bestrijden van onderwijsachter-

stand blijft een speerpunt. Scholen gaan actief aan  

de slag met taalbeleid en met integratie/burgerschap. 

Ouderbetrokkenheid is in dat kader van belang.  

Een aantal scholen – zeker in het vmbo – zal zich 

ontwikkelen tot brede school. De snelheid waarmee 

deze ontwikkeling kan worden doorgevoerd, is onder 

meer afhankelijk van beschikbare extra financiering. 

Bij de vormgeving van het onderwijs wordt recht 

gedaan aan de toenemende internationalisering. 

Partnerschap met buitenlandse scholen heeft hierin 

een plaats, maar ook de uitbreiding van het tweetalig 

onderwijs (TTO). 

Wij als CVO-scholen hebben de ambitie kwalitatief 

goed onderwijs te bieden. Daarbij gaat het om meer 

dan betekenisloze rendementscijfers. CVO spant zich 

in om – samen met de schoolbesturen in de 4 grote 

steden of alleen met het Rotterdamse onderwijs – een 

definitie van kwaliteit te formuleren die meer recht doet 

aan de inspanningen van het onderwijs in de grote stad. 

Daarnaast wil CVO een actieve bijdrage leveren aan de 

invulling van het begrip noodzakelijke kennis, in relatie 

tot vaardigheden om kennis op te zoeken, creatief te 

benaderen en toe te passen. 

Doelen voor beleidsagenda

voor CVO:

landelijke en plaatselijke lobby voor betere definitie  •

van kwaliteit

bijdrage aan de discussie over de relatie tussen  •

basiskennis en -vaardigheden 

voor de scholen: 

actief beleid gericht op onderwijsinnovatie •

verdere ontwikkeling van taalbeleid •

aandacht voor integratie en burgerschapsvorming  •

verdere vormgeving brede school  •

versterken ouderbetrokkenheid en opvoedings- •

ondersteuning 

versterken internationalisering  •

“
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In het christelijk onderwijs onderscheiden wij ons door de manier waarop we met  

de leerlingen omgaan, de manier waarop we de leerlingen voorleven. Voorleven met een  

menslievende houding, omdat we ons gekend en geborgen weten in Christus, de grondlegger 

van ons bestaan, van ons onderwijs. 

Docent Farelcollege 

Beleidsgebied 5: Identiteit

CVO kiest er bewust voor om de christelijke identiteit 

niet te laten verwateren. Rechtvaardigheid, sociale 

bewogenheid, betrokkenheid, betrouwbaarheid en 

veiligheid zijn waarden die passen in onze visie op open 

christelijk onderwijs. Deze waarden kunnen richting 

geven aan jonge mensen, vooral aan degenen die  

van huis uit minder vastomlijnde beelden van levens-

beschouwing hebben meegekregen. Uitgangspunt is 

dat CVO-scholen toegankelijk zijn voor ouders en 

leerlingen die bewust voor onze identiteit kiezen en  

er positief tegenover staan. 

In onze multiculturele, multireligieuze en multi-

 etnische samenleving gaan wij de dialoog aan binnen 

en buiten onze scholen. Die dialoog voeren we vanuit 

onze eigen identiteit en met wederzijds respect.  

Op deze wijze willen wij in school en maatschappij 

bijdragen aan een vreedzame, veilige multiculturele  

en multireligieuze samenleving. 

Medewerkers vinden het vaak moeilijk om het thema 

identiteit handen en voeten te geven in het leslokaal. 

Toch moeten zij in kunnen gaan op vragen van leerlingen 

over dit onderwerp. CVO wil de medewerkers hierbij 

graag de nodige ondersteuning bieden. 

Doelen voor beleidsagenda

voor CVO:

stimuleren en bewaken van de open christelijke  •

uitgangspunten

ondersteuning en gerichte bijscholing organiseren  •

voor medewerkers 

voor de scholen: 

thema identiteit op de agenda houden en actief  •

profileren 

dialoog aangaan binnen en buiten de school  •

”
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De leeromgeving moet passen bij de manier van studeren van de leerlingen. Daarom moet  

de leeromgeving in elk geval bestaan uit stilteruimtes, een multimediaruimte en een 

ruimte waar overleg en samenwerking tussen leerlingen mogelijk is. 

Docent CSG Calvijn

Beleidsgebied 6: Huisvesting

Een toereikende huisvesting is een zeer belangrijke 

randvoorwaarde voor goed onderwijs. Daarom moet  

bij een aantal vestigingen de bestaande huisvesting 

worden vervangen of sterk worden verbeterd.  

CVO investeert veel tijd en aandacht in de relatie met 

de gemeentebesturen, die immers een onmisbare 

schakel zijn bij het realiseren van (ver)nieuwbouw. 

Een belangrijk aandachtspunt is dat gebouwen voldoen 

aan de eisen van hedendaags innovatief onderwijs.  

De ruimtes moeten variëren in grootte en er moet 

gelegenheid zijn voor zelfstudie van leerlingen.  

Ook werkplekken voor docenten zijn van belang.

De kosten voor (groot) onderhoud kunnen behoorlijk 

oplopen. Daarom dient elke CVO-school te beschikken 

over een meerjarig onderhoudsplan. 

Doelen voor beleidsagenda

voor CVO:

beleidsbeïnvloeding bij gemeenten •

voortvarende ondersteuning scholen bij bouwplannen  •

en onderhoud 

voor de scholen: 

formulering huisvestingsbeleid  •

aanvullende contacten met gemeenten  •

meerjarig onderhoudsplan met bijbehorende   •

financiële planning

Beleidsgebied 7: Personeel 

Alle scholen gaan werken met teams die specifieke 

verantwoordelijkheden krijgen. In de rol- en functie-

verdeling binnen het team wordt onderscheid gemaakt 

tussen bijvoorbeeld kennisoverdracht, instructie en 

begeleiding. Ook kan er onderscheid worden gemaakt 

tussen meer en minder specialistische taakniveaus.  

Op deze wijze ontstaat er een grotere variatie aan 

functies. Deze verscheidenheid kent veel voordelen. 

Allereerst ontstaan er financiële mogelijkheden  

om meer mensen in het primaire proces te plaatsen, 

terwijl ook breder geworven kan worden. Voor mede-

werkers is het gunstig dat meer rekening kan worden 

gehouden met hun talenten en dat er meer mogelijk-

heden komen voor doorstroming en afwisseling.  

Door het Convenant Actieplan LeerKracht wordt dit 

CVO-beleid ook landelijk gesteund: er is geld beschik-

baar voor extra LC- en LD-functies. 

Voorwaarde voor een zorgvuldige invulling van dit 

loopbaanbeleid is wel dat er geregeld een gesprek  

met de docent wordt gevoerd over functioneren  

en beoordelen. Elke school zal binnen twee jaar  

beschikken over een plan met daarin een schema van 

functioneringsgesprekken en gesprekken over het POP 

(Persoonlijk Ontwikkelingsplan). Ook staat in dit plan 

een visie op het gebruik van de resultaten van gevoerde 

gesprekken. Deze visie sluit aan bij de Wet BIO, waarin 

“
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Misschien is het mogelijk het lerarentekort wat kleiner te maken door leerlingen actief  

in te schakelen bij activiteiten voor andere leerlingen, les voorbereiden, helpen bij uitvoering.  

Zo kunnen ze inzicht krijgen in het vak van docent. Mogelijk kan dit ook dienen als (maatschap

pelijke) stageplaats. 

Docent Farelcollege

de verplichting is opgenomen tot het bijhouden van 

bekwaamheidsdossiers. Om de doorstroming en 

afwisseling mogelijk te maken moet er veel ruimte  

zijn voor scholing en ontwikkeling. 

Voortbouwend op het project Samenscholing.nu wil 

CVO dat de initiële opleiding van onderwijspersoneel 

grotendeels via de school wordt geregeld. Het is de 

school die in samenwerking met hbo en mbo de  

docenten en onderwijsassistenten moet gaan opleiden 

in een duaal traject. Een aantal seniordocenten vervult 

daarbij de rol van coach. Aandachtspunt hierbij is dat 

de financiering van deze opleidingen niet meer 

uitsluitend via mbo of hbo verloopt, maar recht doet 

aan de nieuwe verhoudingen. Ook de werving van duale 

studenten zal minder via de opleiding en meer via de 

school als werkgever moeten gebeuren. Om dit in 

goede banen te leiden, moet de toekomstige personeels-

behoefte van alle scholen geregeld in kaart worden 

gebracht.

Doorstroming en afwisseling worden ook bevorderd 

door mobiliteit. Tot nu toe is mobiliteit nog onvoldoende 

als positief instrument gebruikt. In het algemeen geldt 

dat een wisseling van werkplek een positief effect 

heeft op de arbeidservaring en daarmee op het 

functioneren van een personeelslid. 

Zorgvuldig personeelsbeleid besteedt ook aandacht 

aan de oudere werknemer. Dit wordt nog belangrijker 

nu vervroegde uittreding tot het verleden gaat behoren 

en doorwerken na het 65e jaar steeds gebruikelijker 

wordt.

Doelen voor beleidsagenda

voor CVO:

uitbouw project Samenscholing.nu  •

operationalisering CVO-profiel  •

stichten speciale opleiding tot onderwijsassistent   •

in het VO 

vormgeven mobiliteit  •

voor de scholen:

plan voor gebruik POP-gesprekken en bekwaamheids- •

dossiers

uitwerken verdeling taken en verantwoordelijkheden  •

binnen de teams

uitwerken scholingsbeleid •

vormgeven leeftijdsbewust personeelsbeleid  •

”
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Belangrijk is dat alle docenten nauw worden betrokken bij de veranderingen en innovaties, 

met de insteek dat motivatie en plezier voorop staan. Hier zal veel tijd en veel geld voor 

moeten worden vrij gemaakt, zodat leraren weer alleen met het onderwijs bezig hoeven te zijn.  

Met iets hogere lonen zal je niet veel nieuwe mensen aantrekken, met hogere kwaliteit  

van het werk des te meer. 

Docent Farelcollege 

Beleidsgebied 8: Financiën 

De laatste jaren is er terecht nadruk gelegd op de 

administratieve processen en de planning en control. 

Deze operatie zal met kracht worden voortgezet. 

Daarnaast zal meer aandacht worden gegeven aan de 

technische en inhoudelijke afwegingen bij het begroten. 

Op voorhand zal meer ruimte in de totale begroting 

moeten worden gecreëerd, en dus ook in de afzonder-

lijke deelbegrotingen. Dat levert een spanning op 

tussen onze ambities en onze mogelijkheden.  

De huidige overheidsbekostiging staat immers op 

gespannen voet met onze ambitie van permanente 

innovatie. 

Soms zullen keuzes noodzakelijk zijn. Reservering voor 

innovatie is een mogelijkheid, waarbij het zeker niet 

uitgesloten is dat CVO-breed geld opzij wordt gezet in 

een innovatiefonds. Deze gedachte sluit aan bij de 

eerder genoemde ambitie om door inhoudelijk af te 

stemmen met minder kosten meer kwaliteit te 

behalen. Een eerste ervaring is hiermee begin 2009 

opgedaan rond het thema lesmateriaal/schoolboeken 

en elektronische leeromgeving. 

Natuurlijk moeten andere geldbronnen niet worden 

vergeten, zoals sponsoring, projectsubsidies, aan-

wending deel eigen vermogen en PPS-constructies 

(public private partnership). 

Doelen voor beleidsagenda

voor CVO:

verdere vormgeving control  •

bewaken begrotingskeuzes  •

besluitvorming “Innovatiefonds” •

voor de scholen: 

heldere prioriteiten stellen in begrotingen •

aandacht voor nieuwe geldbronnen •

“
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Inspirerend en motiverend leiderschap staat aan de basis van een goed functionerende 

school. Van hoog tot laag in de hiërarchie dient er als een team gewerkt te worden. De schoolleiding 

dient te streven naar een zo groot mogelijke betrokkenheid van alle medewerkers bij de 

leerlingen en het onderwijs. 

Docent CSG Calvijn

Beleidsgebied 9: PR en communicatie 

Alle PR- en communicatiemogelijkheden moeten zo 

goed mogelijk benut worden; zowel in de communicatie 

van CVO als geheel als per afzonderlijke school.  

Dit geldt voor de interne en de externe communicatie. 

Voor CVO blijft het Magazine CVOpen een belangrijk 

medium om de betrokkenheid binnen de vereniging  

te versterken en externe relaties te informeren. 

Daarnaast wil het bestuur dat CVO meer opiniërend 

naar buiten treedt in landelijke en regionale media.

Veel inspanning van de afzonderlijke scholen is gericht 

op het aantrekken van nieuwe leerlingen en van 

nieuwe docenten. Daarbij is het van belang dat niet 

alleen de uniciteit van de betreffende school wordt 

gecommuniceerd, maar ook de kracht van CVO als 

grotere eenheid. Doorgaans zal de school dan ook 

vermelden deel uit te maken van het schoolbestuur 

CVO. De wijze waarop dit gebeurt, kan nader worden 

afgestemd. 

Scholen moeten daarnaast beseffen dat feitelijke 

activiteiten doorslaggevender zijn voor het eigen imago 

dan folders en advertenties. Deze activiteiten moeten 

passen bij de identiteit en doelstellingen van de school. 

Dit betekent dat CVO-scholen zich goed kunnen 

profileren met bijvoorbeeld leerlingenzorg, maat-

schappelijke stages en acties voor goede doelen. 

Doelen voor beleidsagenda

voor CVO:

actieve communicatie via CVOpen, website,   •

jaarverslag en andere publicaties 

bijdrage aan het publieke debat •

voor de scholen: 

bewuste keuze voor een imago  •

actieve communicatie naar PO-scholen en naar   •

de buurt/regio 

aandacht voor (PR-karakter van) manifestaties   •

en activiteiten 

”
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CVO-scholen

Accent Praktijkonderwijs

Weegschaalhof 33

Postbus 84017

3009 CA  Rotterdam

Telefoon (010) 209 99 26

Fax (010) 209 56 40

E-mail: info@cvoaccent.nl

Internet: www.cvoaccent.nl

Comenius College

Lijstersingel 10

Postbus 797

2900 AT  Capelle aan den IJssel 

Telefoon (010) 459 59 70

Fax (010) 451 62 74 

E-mail: info@comenius.nl 

Internet: www.comenius.nl 

CSG Calvijn

Roerdomplaan 42

Postbus 57613

3008 BP  Rotterdam 

Telefoon (010) 493 33 66

Fax (010) 493 33 77

E-mail: info@calvijn.nl

Internet: www.calvijn.nl 

Farelcollege

Kastanjelaan 50

Postbus 163

2980 AD  Ridderkerk 

Telefoon (0180) 411 777

Fax (0180) 418 904 

E-mail: secretariaat@farelcollege.nl

Internet: www.farelcollege.nl 

Marnix Gymnasium

Essenburgsingel 58

3022 EA  Rotterdam

Telefoon (010) 244 50 44 

Fax (010) 478 08 46 

E-mail: info@marnixgymnasium.nl 

Internet: www.marnixgymnasium.nl 

Melanchthon

Schiekade 101

Postbus 28211

3003 KE  Rotterdam

Tel. (010) 476 73 00

Fax (010) 477 26 09 

E-mail: melanchthon@melanchthon.nl

Internet: www.melanchthon.nl 

PENTA college CSG

J.A. Heijwegenlaan 4 

Postbus 220 

3200 AE  Spijkenisse 

Telefoon (0181) 600 200 

Fax (0181) 697 523 

E-mail: directie@penta.nl

Internet: www.penta.nl 
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Goudsesingel 14a

3011 KA  Rotterdam

Postbus 22421

3003 DK  Rotterdam

T [010] 217 13 99

F [010] 411 42 78

www.cvo.nl
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