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Voorwoord

De CVO onderwijsvisie 2012: waar eerder het leren van 

de leerling centraal stond, verleggen de CVO-scholen 

het accent naar de relatie en interactie tussen docent 

en leerling en de doorslaggevende rol van de docent  

in het proces van leren.

In de visie van de CVO-scholen heeft de docent de regie 

over het onderwijsleerproces van zijn – of haar –  

leerlingen. Alleen dan kan hij zich individueel en in 

teamverband verantwoordelijk weten en voelen voor  

de leerresultaten. 

Vertrouwen in het vakmanschap van haar docenten  

is voor CVO doorslaggevend; alleen daardoor kunnen 

de verwachtingen ook hoog zijn. CVO-docenten zijn 

veelzijdige vakmensen. 

Elementen uit de visie van 2004 zoals het inspelen  

op de behoefte van leerlingen en het belang van actief 

leren blijven behouden.
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Inleiding

De onderwijsvisie van CVO Rotterdam 2012-2017  

is ontwikkeld tegen de achtergrond van een aantal 

richtinggevende documenten1 waarin de opvattingen  

en het beleid van CVO voor de nabije toekomst worden 

beschreven. De onderwijsvisie van CVO ‘Bindend en 

boeiend onderwijs’ uit 2004 was een belangrijke 

inspiratiebron. Met de visie voor 2012-2017 ontwikkelt 

CVO zich verder; accenten verschuiven. Met name  

de rol van docenten wordt belangrijker en invloedrijker.

De praktijk op de CVO-scholen komt niet altijd overeen 

met de hieronder beschreven visie. Medewerkers 

worden opgeroepen het gesprek te voeren en een  

brug te slaan tussen deze visie en hun eigen werk.  

Deze visie geeft richtingen aan om onderwijs verder  

te ontwikkelen. Scholen maken daarin keuzes die 

draagvlak hebben en haalbaar zijn.

1  ‘Meer dan het gewone’ (oktober 2009), ‘Dynamisch Personeels-
beleid’ (oktober 2009), ‘Professioneel Personeelsbeleid’  
(maart 2011), Identiteitsdocument CVO, Visie op passend onderwijs 
CVO Rotterdam, meerjarendoelstellingen CVO, wet- en regelgeving.

De uitvoering van het onderwijsbeleid zal meebewegen 

met de ontwikkelingen in de politiek en samenleving. 

De richting die in dit document wordt aangegeven 

vormt voor CVO de constante koers.

Er bestaat spanning tussen enerzijds de eisen die  

de politiek en de inspectie aan het onderwijs stellen en 

anderzijds de ambitie van CVO. De eisen en verwach-

tingen vormen echter een realiteit waar slechts 

professioneel op gereageerd kan worden. Met andere 

woorden: de CVO-scholen voldoen zo goed mogelijk 

aan regelgeving en houden waar mogelijk ook vast aan 

eigen waarden en opvattingen over onderwijskwaliteit.

CVO   Onderwijsvisie
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Waar het om gaat

Als je in een theater het licht, het geluid  
en de rekwisieten weghaalt, maar je houdt  
de ontmoeting tussen de acteur en het publiek  
over, dan spreek je nog steeds over theater.  
 
Als je in het onderwijs de hulpmiddelen,  
de methoden en de toetsen, de organisatie  
en de vergaderingen weghaalt, maar je houdt  
de ontmoeting tussen de leraar en de kinderen  
over, dan spreek je nog steeds over onderwijs.  
Het draait om de bijzondere ontmoeting tussen  
de leerkracht met zijn leerlingen.  
 
In die ontmoeting komt het aan op iets wezenlijks,  
iets bijzonders, iets dat zich bijna niet laat omschrijven.  
Het is het fenomeen, waarin zichtbaar en voelbaar 
is, dat de leraar op het goede moment de goede 
dingen doet en zegt, óók in de ogen van de kinderen.  
 
(Vrij naar Marcel van Herpen en Luc Stevens)

“
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Meer dan het gewone

In het CVO-onderwijs gaat het daarom ten diepste  

om de persoonlijke ontmoeting tussen leraar en 

leerling, als de noodzakelijke twee-eenheid met als 

doel “leren”, ontwikkelen van kennis en vorming.  

Als meester en gezel onlosmakelijk aan elkaar  

verbonden: zonder leraar bestaat geen leerling en 

andersom.

Juist daarom is de missie van het CVO-onderwijs  

het bijdragen aan de vorming van de héle leerling, 

de héle mens. Het draagt bij aan de persoonlijkheids-

ontwikkeling en zelfredzaamheid van leerlingen;  

méér dan kennis al doet. Het voorziet in wat kinderen 

nodig hebben voor een rol in de samenleving, die 

betekenisvol is voor henzelf en anderen, zodat zij  

een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij  

van de toekomst. Het leren van leerling en leraar 

samen staat daarbij centraal. 

En dáárom... 

En dáárom zijn CVO-scholen scholen met een opdracht. 

De meest fundamentele daarvan is de opdracht om te 

leren. Onze scholen bieden leerlingen een omgeving, 

waarin ze dat zonder belemmering naar hun volle 

vermogen kunnen doen.

Levensbeschouwing

‘…Zonder leraar geen leerling en andersom…’ 
en juist dáárom kunnen CVO-scholen die uitgesproken 

keuze voor de vorming van de hele leerling, met 

gedegen kennis én persoonlijke, sociale en creatieve 

vorming, verbinden met en funderen in de levens-

beschouwelijke keuze van CVO: vanuit de christelijke 

traditie waarin CVO-scholen willen staan, bieden zij hun 

leerlingen een stevig fundament voor het ontwikkelen 

van een eigen levensbeschouwelijke visie op geloof, 

mens en samenleving.

Daarom kan het ook niet anders, dan dat CVO-scholen 

hun leerlingen voorbereiden op het functioneren in  

een complexe samenleving die multicultureel en 

globaliserend is met diversiteit in levensbeschouwelijk 

opzicht. Een samenleving die het waard is om actief 

aan bij te dragen.  

CVO-scholen spelen een rol van betekenis in hun 

omgeving en gaan internationale relaties aan, zodat 

leerlingen hun blik verbreden en verschillen leren 

waarderen.

Onderwijs

‘…Zonder leraar geen leerling en andersom…’ 
en dáárom heeft de CVO-docent de regie over het 

onderwijsleerproces. Vanuit zijn veelzijdig vakman-

schap waardeert en honoreert hij verschillen, heeft  

hij hoge verwachtingen van en veel vertrouwen in  

zijn leerlingen en bevordert hij het actieve leren door 

leerlingen zelf. 

Hoop is de kwaliteit van de ziel  
en hangt niet af  
van wat er in de wereld gebeurt.  
 
Hoop is niet voorspellen of vooruitzien.  
Het is een gerichtheid van de geest,  
een gerichtheid van het hart,  
voorbij de horizon verankerd. 
 

Vaclav Havel

”
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Juist omdat hij weet, dat echt leren alleen door de leerling 

zelf gebeurt, is hij er trots op om als leermeester, samen 

met zijn leerlingen, zo’n doorslaggevende rol in het 

arrangement van het leren te spelen. Tegelijkertijd voelt 

hij zich daarom ook verantwoordelijk voor dat leerproces 

en is hij trots op de resultaten ervan. De CVO-scholen  

en docenten werken opbrengstgericht. Docenten zijn 

verantwoordelijk voor de resultaten van hun leerlingen. 

We verwachten dat de rol van technologie in het onder- 

wijs in de toekomst groter wordt. Toch zal de docent  

de regie moeten behouden. Technologie blijft een 

middel tot leren en communicatie, net zoals lesboeken 

en schoolborden dat zijn. Het kan bijdragen aan 

differentiatie. CVO wil leidend zijn in de toepassing  

van technologische educatieve hulpmiddelen.  

Omdat CVO-scholen verschillen waarderen zullen de 

scholen optimaal gebruik maken van technologie om 

onderwijs steeds meer te personaliseren. CVO-scholen 

zullen door de inzet van technologie tevens de reflectie 

op het eigen handelen van docenten en de kwaliteit  

van het beoordelen van leerresultaten bevorderen. 

 

Vakmanschap

‘…Zonder leraar geen leerling en andersom…’ 
…dáárom ook heeft de CVO-docent hoge verwachtingen 

van zichzelf: niet alleen voelt hij zich, maar is hij 

bevoegd en bekwaam. Hij werkt met passie, beschikt 

over het vermogen tot verbinding en heeft een sterke 

persoonlijke identiteit. Het gaat hem erom een 

betekenisvolle ander2 te willen zijn voor jongeren  

op weg naar volwassenwording. 

2  Emmanuel Levinas hanteert de term ‘De Ander’ waarmee hij  
de mensheid bedoelt.

Professionele docenten benaderen hun leerlingen 

open, positief en veelzijdig. Hun onderwijs is stimule-

rend voor leerlingen en draagt bij aan de optimalisering 

en personalisering van het onderwijsleerproces. 

Persoonlijkheid, relatie, leerstof en wijze van aan-

bieding zijn elementen die het klassenmanagement 

bepalen. Een bekwame docent beschikt over een  

repertoire aan interventies om het proces in goede 

banen te leiden. Dit repertoire is een product van zijn 

veelzijdig vakmanschap. Activerende didactiek en 

samenwerkend leren zijn van betekenis in leersituaties, 

maar vormen geen doel op zich. Er bestaan geen 

verplichte werkvormen. Een breed scala aan leer- 

middelen en leermogelijkheden stelt docenten in staat 

de ontwerpers te worden van hun eigen manier van 

werken. Een methodiek die gevarieerd, uitdagend  

en aansprekend is voor leerlingen. Leermiddelen zijn 

ondersteunend voor het primaire proces. Van de docent 

wordt vakmanschap verwacht om hierbij de juiste 

keuzes te maken. 

Docenten zijn niet alleen verantwoordelijk voor hun 

leerlingen, zij hebben ook een verantwoordelijkheid 

voor hun rol in een team van collega’s. Docenten staan 

open voor onderlinge samenwerking; ze maken gebruik 

van elkaars kwaliteiten en zijn zowel individueel als in 

hun team verantwoordelijk voor de resultaten van hun 

leerlingen.

Elke CVO-medewerker maakt deel uit van een team  

en weet zich gedragen door zijn CVO-collega’s.  

Hij leert en werkt met hen samen, draagt de onderwijs- 

kundige visie van de school en van CVO van harte uit 

en brengt die actief in praktijk. CVO-scholen bieden 

hun medewerkers daarvoor de omstandigheden en 

faciliteiten die hen in staat stellen te voldoen aan deze 

verwachtingen.
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Het leren centraal betekent voor de medewerkers dat 

zij zich willen ontwikkelen; de school is een lerende 

organisatie in al haar geledingen en op alle terreinen.

De basis op orde

‘…Zonder leraar geen leerling en andersom…’ 
en juist dáárom kan het niet anders dan dat op 

CVO-scholen de basis op orde is. Het is een noodzake-

lijke voorwaarde voor het doel dat een CVO-school zich 

stelt: hoogwaardig onderwijs. Niet alleen om de kans 

te bieden aan elke CVO-leerling om op zijn of haar 

eigen niveau optimaal te presteren maar ook om 

samen met elke leerling zijn eigen mogelijkheden te 

ontdekken en te ontwikkelen. Elke leerling kan en weet 

meer dan hij zelf denkt. CVO-scholen willen uitblinken 

in deze betekenis.

Om dat te bieden en te bereiken, is de basis op orde 

geen vraag: resultaten, organisatie, financiën, 

kwaliteitsbeleid, communicatie intern en extern, 

voorzieningen, ze ZIJN op orde. Want in de CVO-scholen 

leveren zij een onmisbare bijdrage aan “Meer dan  

het gewone”.

De basis op orde houdt in:

•	 De onderwijskwaliteit voldoet aan de normen van  

de onderwijsinspectie.

•	 Het onderwijs voorziet in de leer- en ontwikkel- 

behoeftes van leerlingen. Het leren richt zich naast 

kennis ook op sociaal-emotionele, culturele, creatieve, 

democratische vorming.

•	 Er vindt planmatige, cyclische reflectie plaats op  

het eigen handelen, via beleidscycli, op alle niveaus  

in de organisatie. Van docent tot bestuur.

•	 Het personeel is bevoegd en bekwaam. De docenten 

zijn in staat leerlingen maximaal te laten presteren.  

CVO   Onderwijsvisie
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•	 De organisatie richt zich op het faciliteren van  

het leren. De voorzieningen zijn op orde. 

•	 Communicatie is erop gericht belanghebbenden  

op tijd en goed te informeren, zowel intern (personeel) 

als extern (leerlingen, ouders, andere belang- 

hebbenden). Communicatie is eerlijk en afgestemd  

op de ontvanger. CVO kiest voor de dialoog.  

Via horizontale verantwoording is CVO transparant,  

ook over resultaten.  

CVO-scholen benutten in de communicatie  

de mogelijkheden van moderne technologie.

•	 CVO-scholen maken hun beloften waar; het zijn 

betrouwbare partners.

Ouders/verzorgers

‘…Zonder leraar geen leerling en andersom…’
… dáárom zoeken CVO-scholen intensief contact  

met de ouders of verzorgers van hun leerlingen. 

Immers, CVO-scholen weten dat de succeskans van 

hun leerlingen door actieve betrokkenheid van ouders  

en verzorgers aanzienlijk wordt vergroot.

Leren vindt plaats in een pedagogische context  

waarin ouders en docenten gezamenlijk de leerlingen 

ondersteunen in het proces van cognitieve en sociaal-

emotionele ontwikkeling. Uitgangspunten zijn dat 

onderwijsondersteunend gedrag van ouders bijdraagt 

aan het onderwijssucces van leerlingen en dat  

ouders en school hierin complementaire en deels 

overlappende rollen vervullen. School en ouders 

zijn gezamenlijk verantwoordelijk. 

CVO-scholen betrekken leerlingen en ouders actief  

bij het onderwijs. Ze gaan in op de behoefte van ouders 

voor zover die betrekking heeft op het onderwijs- 

ondersteunend gedrag. De scholen zijn open en eerlijk 

over grenzen van de mogelijkheden van de school. 

Ze verwijzen door naar andere instellingen wanneer 

dat in het belang van de leerling is.

Omgeving

‘…Zonder leraar geen leerling en andersom…’ 
dáárom ook willen CVO-scholen ankerplaatsen zijn, 

niet alleen in de omgeving waarin zij staan, maar vooral 

voor de leerlingen, ouders en andere betrokkenen voor 

en met wie zij van betekenis willen zijn. Ankerpunten  

in een samenleving die steeds veranderende sociale 

verbanden en de bijbehorende structuren kent.  

In een steeds meer personaliserende samenleving 

zoeken jonge mensen en hun ouders (of verzorgers)  

de boeien waaraan zij zich willen vastmaken: houvast, 

herkenning, voorspelbaarheid en vertrouwen.

CVO-scholen spelen een initiërende rol in het tot stand 

brengen en onderhouden van een nauwe relatie met 

het toeleverend en afnemend onderwijs. Er is contact 

op het gebied van doorlopende leerlijnen, onderwijs-

visie, beeldvorming. Er vindt uitwisseling van gegevens 

plaats op het gebied van inschrijving, overdracht en 

onderwijsprestaties. Persoonlijk contact in het kader 

van de overdracht van leerlingen is in het belang van 

de leerling en de school. 

De CVO-scholen wisselen met scholen van toeleverend 

en afnemend onderwijs kennis uit over de onderwijs-

kundige ontwikkelingen, over de sectoren en ten 

behoeve van de warme overdracht over leerlingen.
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