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‘Het is belangrijk dat we ons richten
op de individuele doelen van de
leerling en dat wij hen creatief leren
denken. Het stimuleert me om
leerlingen iets te leren waarvan zij
zelf eerst dachten het niet te kunnen.’
- Marloes Aben
docent Beeldende Kunst Marnix Gymnasium
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CVO VISIE

| Voorwoord

CVO is in het najaar van 2018 gestart met het ontwikkelen van de
nieuwe visie voor CVO: “Onderwijs voor het leven”. Binnen CVO is het
gesprek gevoerd met diverse betrokkenen: algemeen directeuren,
vestigingsleiders, onderwijzend personeel en onderwijs ondersteunend
personeel. Dit heeft veel input opgeleverd en gaf een eerste richting
aan wat wij bij CVO belangrijk vinden voor onze leerlingen en onze
scholen. Tijdens een grote bijeenkomst voor medewerkers van CVO,
externe relaties, ouders en leerlingen op 23 maart 2019 zijn de eerste
contouren gepresenteerd van de nieuwe visie. Op deze ‘Inspiratiedag’ is
nog meer input opgehaald waardoor de contouren van de nieuwe visie
verder konden worden ingevuld en aangescherpt. Deze contouren zijn
besproken en verder uitgewerkt met de directies van de scholengroepen
en een aantal schoolleiders. De concept-visie is besproken met de
medezeggenschap, de raad van toezicht en voorgelegd aan externe
relaties.
Richting en inspiratie
De visie 2019 – 2024 inspireert en geeft de ambities aan van CVO. Scholen
vertalen de visie naar eigen doelen en resultaten. Doelen die passen bij de
betreffende school. Zo blijft er ruimte voor de diversiteit aan scholen die
we binnen CVO hebben.
We werken met streefbeelden in plaats van concrete doelen. De visie
bestaat uit vijf pijlers, ondersteund met streefbeelden, vragen en ideeën
van leerlingen, ouders, leerkrachten en andere belanghebbenden bij ons
onderwijs.
Scholen vertalen de vijf pijlers van de visie in het eigen schoolplan.
De CVO visie geeft richting. In het schoolplan wordt het ‘wat’, ‘hoe’ en
‘wanneer’ uitgewerkt, passend bij de visie en ambities van de school. De
vragen die in de visie zijn opgenomen en het inspiratieschrift dat elke
medewerker van CVO heeft ontvangen, helpen bij het voeren van de
dialoog en het vertalen van de ambities. Zo houden we de visie ook de
komende jaren ‘levend’ binnen CVO.
Raad van Bestuur CVO
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| Goed onderwijs voor het leven

Goed
onderwijs voor
het leven
Wij zijn trots op iedere leerling die met de juiste kwalificatie uitstroomt als
gevolg van ons gedegen onderwijs. Ons onderwijs biedt daarbij méér dan
cognitieve kennis en vaardigheden: socialisatie en persoonsvorming zijn
net zozeer speerpunten van onze begeleiding richting het leven tijdens
en na de school. Natuurlijk leiden wij op voor een diploma en dat doen wij
professioneel. Wij streven de hoogste kwaliteit na. Ook bereiden wij onze
leerlingen voor op een betekenisvolle rol in de samenleving, als zelfstandige
individuen in een waarde (n) vol netwerk. Wij stimuleren onze leerlingen
om steeds meer de regie te nemen over hun eigen leer- en
ontwikkelings-processen en hun plaats in het geheel te vinden. Dat
biedt hen de ideale springplank naar de maatschappij.
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Wij laten je
verder springen dan
je had gedacht!
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Ideeën

| Goed onderwijs voor het leven

Ideeën vanuit CVO Inspiratiedag
‘Doorlopende leerlijn
naar vervolgonderwijs.’
Kasper Roodenburg
Melanchthon Berkroden

‘Focus op ontwikkeling
in plaats van op resultaat.
Zet daarbij de leerkracht
in als coach.’

‘Betrek leerlingen bij hun
leerproces en speel er als
docent op in. Daardoor krijgt de
leerling eigenaarschap.’

Gezamenlijke
ideeën

‘Zorg voor meer integratie
PO-VO-MBO-HBO/WO. Dus geen
breuk en alles loslaten en opnieuw
beginnen, maar voortzetting,
aanvulling en verdieping van wat
je geleerd hebt.’

‘Méér dan de indicatoren
van de inspectie.’

‘Van ‘ik kan het niet’ naar
‘ik kan het nog niet’.’

Cees Kom
Marnix Gymnasium

Hans Visser
Farelcollege

Individuele
ideeën

‘Voor talentontwikkeling is
eerst talentherkenning nodig.’

`Van diploma-denken
naar doorstroom-denken.`

Elles de Waard
Ouderraad Comenuis Lyceum
Capelle aan den IJssel

Carla Spek
Samenwerkingsverband
aansluiting VO/HBO

‘Passend onderwijs =
aandacht voor iedereen.’
Leo van ’t Spijker
Calvijn Groene Hart
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Vragen

| Goed onderwijs voor het leven

Enkele vragen aan de vestigingen, om zo inhoud
te geven aan de dialoog over deze pijler:

 oe merk je met elkaar dat leerlingen leren voor het leven?
H
Hoe leg je contact met het leven buiten de school, maar ook:
hoe haal je het leven de school in?

Hoe zie je, weet je, merk je, dat een leerling op het juiste niveau
en de juiste kwalificatie wordt uitgedaagd?
Wie zijn daarbij betrokken? Waaruit blijkt dat je leerlingen verder
laat springen dan gedacht?

Hoe bewerkstellig je dat leerlingen steeds meer regie hebben
over hun eigen leerproces?
En hoe relateer je dat aan de wettelijke doelen? Hoe merk je in
de school dat leerlingen dat ook echt gaan doen en hoe worden
ze daarin begeleid? Vinden ze zelf ook dat ze de regie hebben?

Hoe bereid je leerlingen voor op een betekenisvolle rol als
zelfstandige individuen met een waarde(n)vol netwerk?
Hoe werk je aan het vertrouwen en de trots van leerlingen?

Ik vind het mooi om vanuit mijn rol
als docent bij te kunnen dragen aan
de cognitieve ontwikkeling van de
leerling. Het is tegelijkertijd ook
van belang om goed te kijken naar
welke competenties de leerling
nodig heeft om de maatschappij van
morgen in te kunnen stappen.
- Patrick Tjin
docent Melanchthon
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| Vernieuwend onderwijs, bij de tijd

Vernieuwend
onderwijs,
bij de tijd
De wereld verandert en wij veranderen ook. Ontwikkelingen in technologie,
wetenschap en communicatie volgen elkaar razendsnel op. Duurzaamheid
is een belangrijk thema. Wij zijn op de hoogte van nieuwe kennis, onderzoeken en ontwikkelingen. Wij weten welke vaardigheden tegenwoordig
en straks nodig zijn. Dit alles passen wij toe in het onderwijs. Wij tonen lef,
leiderschap en ondernemerschap in het innoveren van ons onderwijs.
Dit leidt op een aantal plaatsen tot baanbrekende vernieuwingen. Daarmee
spelen wij actief en enthousiast in op de veranderingen, waardoor ons
onderwijsaanbod qua vorm en inhoud bij de tijd is. Wij doen recht aan
individuele verschillen tussen leerlingen door meer maatwerk in
onderwijs en niveau. Tot slot verbinden wij ons onderwijs sterk met de
maatschappelijke realiteit. Zo bereiden wij onze leerlingen voor op een
veranderende rol in een veranderende samenleving.
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Bij ons leer je
omgaan met al die
veranderingen!
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Ideeën

| Vernieuwend onderwijs, bij de tijd

Ideeën vanuit CVO Inspiratiedag
‘Ruimte geven aan
discussie zorgt voor beter
onderwijs. Leerlingen worden
gemotiveerd een opinie te vormen
en om iets vanuit meerdere
perspectieven te bekijken.’

‘Mentoraat als
coachingprogramma met
focus op vaardigheden of
competenties.’
Thijs Blok
Farelcollege

Esmée Schütz
Melanchthon
Bergschenhoek

‘Organiseer ‘future leren’:
een programma dat gericht is op
wat de leerling in
de toekomst nodig heeft.’

‘Zet die leerling centraal: ‘Vraag
het de leerling!’ De leerlingen
zijn niet allemaal hetzelfde.
De docent moet vooral naar ze
luisteren, dan voelen ze zich
gehoord en gezien.’

‘Denk out of the box. Plaats
de wereld in de school en
andersom. Kom los van de
dagelijkse praktijk. Faciliteer
docenten daarin.’

‘Geef de leerling meer invloed
op de aangeboden lesstof door
keuzevakken en door ook op
HAVO / VWO praktijklessen aan
te bieden door mensen uit het
bedrijfsleven.’
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Gezamenlijke
ideeën

‘Laten we in elkaars echte
wereld stappen om elkaar
beter te leren kennen.’

‘Net als in het basisonderwijs,
meer oog voor gedifferentieerd
lesgeven.’
Caroline Pors
Ouderraad Comenuis Lyceum
Capelle a/d IJssel

Individuele
ideeën

‘Ontschotting: gemakkelijk
kunnen doorstromen naar
andere vormen van onderwijs
op verschillende locaties.’
Els Nagtegaal
Accent VSO op Zuid

‘Loslaten van klassensysteem:
versnellen kan en mag,
het rooster volgt de leerling.’

‘Géén toetsing op wat je
moet beheersen, maar op wat
je nodig hebt!’

Diane v.d. Berg – Evers
Accent Centrum

Tom v.d. Burgt
CSG Calvijn Meerpaal

‘Op een andere manier lesgeven.
Van stampen en reproduceren,
naar ontdekken.’
Elles de Waard
Ouderraad Comenuis Lyceum
Capelle a/d IJssel

‘Opleidingoverstijgende
vaardighedenlijn maken.’
Gesinus Hospes
Melanchthon
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Vragen

| Vernieuwend onderwijs, bij de tijd

Enkele vragen aan de vestigingen, om zo inhoud
te geven aan de dialoog over deze pijler:

Hoe speel je in op kennis en ontwikkelingen en hoe laat je dat
zien in je onderwijs?
Vanuit welke innovatieagenda werk je? Welke vernieuwingen leg
je bewust terzijde, welke grenzen stel je aan de vernieuwing?
En waarom? Hoe monitor je de voortgang?

Hebben jullie lef getoond en waaruit blijkt dat?
Waar zou je het lef voor willen hebben?

 oe zorg je ervoor dat je leerlingen om kunnen gaan met de
H
continu veranderende wereld?
Hoe haal je de wereld de school binnen en wat laat je buiten?

 oe sta je ten opzichte van baanbrekende vernieuwingen in relatie
H
tot de verantwoordelijkheid die je hebt voor de leerlingen?
Wat ga je daarin juist wel en juist niet doen?

Hoe zien ouders en leerlingen dat jouw school vernieuwend is,
dat er ‘bijdetijds onderwijs’ verzorgd is?
Wat zien collega’s van andere scholen daarvan en wat merk je
er zelf van?

‘We moeten ervoor zorgen dat
leerlingen het beste uit zichzelf
halen. Daarom vind ik dat ze pas
getoetst mogen worden worden
als ze klaar zijn met leren en voor
vakken examen kunnen doen op het
niveau dat bij hen past.’
- Ellen Kaspers
docent Nederlands/Frans Calvijn
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| Inclusieve identiteit: ontmoeting

Inclusieve
identiteit:
ontmoeting
Ons onderwijs draagt bij aan de sociale en persoonlijke vorming van jonge
mensen. Waar onze waarden hun wortels hebben in de christelijke traditie,
zijn zij in hun uitwerking inclusief: bij ons hoort iedereen erbij en doet
iedereen mee. De ontmoeting is de basis, dat voel je als je binnenkomt.
Dit sluit aan bij de sociale, culturele en etnische diversiteit die Rotterdam
en omgeving kenmerkt. Vanuit de driehoek ‘jij, ik en de wereld’ stimuleert
ons onderwijs de ontmoeting over de grenzen van die verschillende
achtergronden heen. De waarden die ons in die ontmoeting verbinden,
leven wij voor en geven wij door. Inclusief waardevolle verhalen, rituelen
en vieringen, zodat onze leerlingen zich nu en straks een onderdeel van
die inclusieve wereld weten. Waarin ze zich actief manifesteren, respectvol
rekening houdend met de ander en verantwoordelijkheid nemend voor de
wereld van nu en van de toekomst.
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‘Wij in de wereld’:
het goede doen
voor elkaar en
voor de wereld
waarin je leeft!
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| Inclusieve identiteit: ontmoeting

‘Tip: meer tijd aan
verbinding besteden.’
Albert Teveer
SSO

Ideeën

Ideeën vanuit CVO Inspiratiedag

‘Laat vooral de leerlingen
bij moeilijke onderwerpen
kennismaken vanuit een
levensechte en contextrijke
leeromgeving, vanuit de
realiteit. Betrek daarbij ook
belanghebbenden van buiten
de school.’

‘Stimuleer dat leerlingen,
docenten en collega’s op school
zichzelf kunnen zijn. Bijvoorbeeld
door zingeving op het rooster
te zetten of meer ruimte vrij te
maken voor storytelling.’

Gezamenlijke
ideeën

‘Organiseer een ontmoeting
vanuit thema’s. Als je
bijvoorbeeld met de leerlingen
praat over de inclusieve
samenleving, organiseer dan ook
die ontmoeting in de scholen.’

‘Durf verschillend te
zijn. Respecteer elkaar
daarin. Niet tolerantie,
maar acceptatie.’

‘Het meervoud van ‘ik’ is ‘wij’.
Dat verandert ‘alleen’ in ‘samen’.
Wij zijn meer dan het
gewone - wij zijn CVO.’

‘Liefde voor elkaar en elkaars
normen en waarden accepteren.
Angst zal er altijd zijn, maar als
er niet over gesproken wordt,
komen we niet verder.’

Chris van der Berg
Zuider Gymnasium

Yasmina el Issati
Leerlling Farelcollege

‘Ook kinderen met een
beperking, in het reguliere
onderwijs.’

‘Werk aan het zelfbeeld van
leerlingen! Je bent goed zoals
je bent, je kan en mag alles
worden.’

Danielle Paulussen
Gemeente Rotterdam

Raoul Wiekerzaad
Penta College De Oude Maas

Individuele
ideeën

‘Overtuigingen zijn
bespreekbaar, mogen
zichtbaar zijn, nageleefd worden,
gevierd. Met daarin de les
dat het van elkaar en met
elkaar is.’

‘Dialoog leren: ‘Kun je me daar
meer over vertellen?’ Juist als
het lastig is.’

Mieke van den Berg
Melanchthon

‘Zorg voor gemeenschapstimulerende activiteiten:
wat verbindt ons in de school?
Bijvoorbeeld het vieren van
elke religie, of presentaties door
leerlingen over hun geloof /
overtuiging en ervaring.’
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‘Maak moeilijke onderwerpen
bespreekbaar in de klas.
Leerlingen nemen van alles
mee in de klas en dit zou
bespreekbaar moeten zijn. Als
je dat moeilijk vindt, zoek dan
ondersteuning bij collega’s.’

Marcel Elsenaar
Verus

‘Je mag trots zijn op je
levensovertuiging, maar de
ander ook.’

‘Als docent ook durven te
staan voor wie je bent, niet
belerend of verkondigend,
maar wel stevig.’

Petra Verhoef
Zuidermavo

Patricia van Neerven
Calvijn Juliana
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Vragen

| Inclusieve identiteit: ontmoeting

Enkele vragen aan de vestigingen, om zo inhoud
te geven aan de dialoog over deze pijler:

Wat versta je onder inclusie en wat zijn jullie grenzen aan de
inclusieve identiteit?
Hoe herken je die grenzen binnen de school? Waaruit blijkt dat?

 oe zorg je ervoor dat iedereen erbij hoort?
H
Hoe weet je dat dat ook echt zo is?

 oe organiseer je de ontmoeting met de sociale, culturele en
H
etnische diversiteit die deze samenleving kenmerkt?
Wat betekent ‘ontmoeting’ in de context van de school? Welke
dilemma’s heb je daarbij en hoe ga je daarmee om? Waaraan
merken leerlingen dat de basis wordt gelegd voor hun leven in
een inclusieve samenleving?

Welke normen en waarden leef je voor vanuit je eigen
(religieuze) tradities?
Hoe verhouden de normen en waarden zich tot elkaar binnen
de school?

Hoe blijkt de inclusieve identiteit in je waardevolle 		
verhalen, rituelen en vieringen?
Hoe verhoudt zich daarbij de christelijke traditie met die van
andere levensbeschouwingen?

Wat zie je je leerlingen en hun ouders bijdragen aan 		
de inclusieve identiteit van je school?
Hoe stimuleer je om die bijdrage te vergroten?
22

‘We bereiden leerlingen hier voor op
samenwerken en geven hen mee dat
je in het echte leven werkt aan een
groter geheel, waarin alle disciplines
met elkaar zijn verweven.
We stimuleren leerlingen om alles
vanuit meerdere perspectieven
te bekijken. Zo leer je meer over
anderen, heb je respect voor elkaar
en word je wereldburger.’
- Kirsten van Stenis
docent Engels Comenius College
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| Professioneel en lerend

Professioneel
en lerend
Wij geven niet alleen les, maar zijn zelf ook een lerende organisatie. Leraren,
ondersteunend personeel, stafmedewerkers: wij zijn professionals die
zichzelf continu verbeteren. Door de krachten slim te bundelen, halen wij
meerwaarde uit centrale én lokale ondersteuning. Wij werken samen,
waar je ook werkt. Dit alles maakt dat wij vol vertrouwen kunnen staan voor
ons onderwijs. Individueel en als groep tonen wij leiderschap en initiatief.
Verantwoorden doen wij eenduidig en transparant. Gezamenlijke vraagstukken pakken wij gezamenlijk op. Wij waarderen verschillen: dit maakt
onderdeel uit van onze professionele cultuur. Daarbij zijn autonomie en
professionaliteit met elkaar in balans.
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Je merkt dat
we steeds beter
worden!
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Ideeën

| Professioneel en lerend

Ideeën vanuit CVO Inspiratiedag

‘Goed onderwijs bestaat niet,
goede docenten wel.’

‘Personeel met een
beperking op
iedere vestiging.’

Gezamenlijke
ideeën

Hans Sumaiku
Accent Centrum

Individuele
ideeën

‘Investeer in een professioneel
en uitdagend HR-beleid.’

‘Collegiale consultatie!
Wees kritisch op elkaar en
durf daarbij georganiseerde
feedback te geven.’
Cees Kom
Marnix Gymnasium

‘Investeer in CVO-brede
vakoverleggen.’
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‘Geef de docent autonomie,
vrijheid en verantwoordelijkheid,
met ruimte voor collegiale
consultatie.’

‘Toetsen niet meer zo centraal
zetten, maar focussen op
leren. Formatieve evaluatie een
grotere rol geven.’
Arjan Moree
Penta College
CSG Scala Rietvelden
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Vragen

| Professioneel en lerend

Enkele vragen aan de vestigingen, om zo inhoud
te geven aan de dialoog over deze pijler:

Waaruit blijkt dat je een lerende organisatie bent?
Wat versta je onder een lerende organisatie? Welke verbeteringen
ben je voornemens of heb je gerealiseerd? Welke uitdagingen en
knelpunten voorzie je?

Welke (slimme) oplossingen heb je samen met anderen
gerealiseerd en hoe?
Waar is het niét gelukt? En waarom niet?

Welk type leiderschap past het best bij je school / organisatie?
Hoe zie je dat terug? Waarom past dat type leiderschap het beste
bij je school?

 at betekent het dat we verschillen waarderen’?
W
Hoe uit zich dat bij jullie: welke verschillen zijn er en wat doe je met
die verschillen? Waar mag verschil zijn en waar absoluut niet?

Hoe voer je de dialoog over je resultaten?
Op welke wijze worden resultaten gedeeld? Hoe krijg je de hulpvraag
boven water? En hoe wordt daar vervolgens mee omgegaan?

‘We kunnen nóg meer de verbinding
aangaan, samenwerken en sparren
met andere CVO-scholen.’
- Dorothy Zechiël
mentor 2e klas Accent

28

29

CVO VISIE

| Met plezier samen sterk

Met plezier
samen sterk
Wij hebben plezier in ons werk en zijn trots op onze school. Vanuit passie,
plezier en professionaliteit streven wij er elke dag naar om onze leerlingen
zo aantrekkelijk mogelijk onderwijs te bieden. Leerlingen en hun ouders
weten ons enthousiasme te waarderen en onze school staat bekend als
een fijne plek om te werken. Geen wonder, want iedereen draagt bij vanuit
zijn eigen unieke kennis, ervaringen en ideeën. Wij halen meerwaarde
en plezier uit samenwerking onderling en met anderen in ons netwerk.
Uitdagingen en good practices delen we met elkaar. Successen vieren
we met elkaar.

30

Wij zijn samen sterk:
ons plezier steekt
jou aan!
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Ideeën

| Met plezier samen sterk

Ideeën vanuit CVO Inspiratiedag

‘Werk als scholen intensiever
samen. Geef daarbij vanuit CVO
duidelijk richting.’

‘Elke ochtend teamstart: wat is
er met de leerlingen gebeurd?’

Arie Boom
Calvijn Juliana

Cees Kom
Marnix Gymnasium

‘Bij CVO willen we elkaar
leren kennen.’

Gezamenlijke
ideeën

‘Werk meer samen met mensen
uit het bedrijfsleven. Zorg ervoor
dat je door de samenwerking
elkaar leert kennen.’

‘Onderwijs moet weer leuk
worden voor alle betrokkenen.’

Petra Verhoef
Zuidermavo

Individuele
ideeën

‘Uitwisseling van expertise door
samenwerking onderling binnen
CVO, P0/vervolgonderwijs en
bedrijven/samenleving.’

‘Zorg en onderwijs: meer
samenwerking, één loket.
Els Nagtegaal
Accent VSO Op Zuid

Jantine Buis Sommer
Farelcollege

‘Het is zo fijn om bij ons te
werken, dus ook voor de
leerlingen!’
Henk van Arkel
Accent Delfshaven
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Vragen

| Met plezier samen sterk

Enkele vragen aan de vestigingen, om zo inhoud
te geven aan de dialoog over deze pijler:

Hoe organiseer je het om met passie en plezier je werk te doen?
Op welke wijze is dat te zien voor anderen? In hoeverre word je
aanbevolen door ouders, leerlingen en je externe partners? Hoe
meet je dit?

Op welke wijze werk je samen met andere vestigingen/scholen?
En hoe zit dat met externe partners, zoals het bedrijfsleven, de
wetenschap en de buurt?

Wat zijn de vreugdevolle momenten die gevierd zijn?
Hoe ga je om met verdrietige momenten en hoe dragen die bij aan
‘samen sterk’?

 p welke wijze ben je zó aansprekend dat je gemakkelijk nieuwe
O
collega’s vindt en aan je bindt?
Welke plannen heb je om dat (nog) beter te maken?

 aar ben je zelf ontzettend trots op?
W
Hoe heb je dit gedeeld?

‘Ik vind het belangrijk dat het
onderwijs in beweging blijft en
wij elkaars kwaliteiten kunnen
benutten. Door elkaar te motiveren
en inspireren, komen er nog veel
meer kwaliteiten naar boven.’
- Stefanie Groeneveld
docent Wiskunde Farelcollege
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‘Wij gaan de verbinding aan met MBO,
HBO, WO en het bedrijfsleven.
Zo bereiden we onze leerlingen voor
op hun toekomst.’
- Bas van Houte
afdelingsleider bovenbouw Havo PENTA College CSG
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