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1. Inleiding 
 

1.1 Ambitie 
 

SSVO wil zich de komende 4 jaar ontwikkelen tot een organisatie, die voortgezet onderwijs 

aanbiedt dat past bij elke individuele leerling. Onderwijs, dat is gericht op het ontwikkelproces 

van de leerling om een leven lang te kunnen leren, waarbij een constante optimalisatie van 

dat leerproces het streven is. 

Een ontwikkeling die zich verplaatst van het beheersen van en aansturen naar een situatie 

van regisseren en zelfsturing. Dit geldt zowel op leerlingniveau als op teamniveau in de 

scholen. Vanuit een gemeenschappelijk denk- en werkkader worden doelen en ambities 

geformuleerd om het onderwijs af te stemmen op het curriculum wat past bij het leven lang 

leren. Scholen hebben een eigen vrijheid over de invulling van het onderwijs, passend binnen 

de kaders van het koersplan van SSVO. 

De leerling is het vertrekpunt. Goed onderwijs vraagt om goed en systematisch analyseren en 

het stellen van heldere doelen. Dit zijn voorwaarden om onderwijsprocessen te regisseren. 

Dit betekent dat er voor elke leerling continu zicht is op de ontwikkellijn, leerlijnen. Bij elke 

leerling binnen SSVO kijken we naar het ontwikkelperspectief en werkt een heel team mee om 

de talenten van de leerling optimaal aan te wenden. Elke leerling wordt daarmee gezien. De 

talenten worden ook ingezet om ontwikkelingen die achter lopen, te verbeteren.  

Iedere leerling wordt bij ons gezien en moet worden gesteund en begeleid. Dit vraagt 

eenduidige kijk op leerlingen. Kinderen die zich gelukkig voelen, willen naar school omdat daar 

veel te halen valt. 

Door gesprekken met de stakeholders en extra sessies met de medewerkers van de scholen 

en met de schooldirecties, zijn ideeën, aandachtspunten en ontwikkeldoelen in deze koers tot 

stand gekomen en aangescherpt. Dit is op een manier gebeurd die past in de sturingsfilosofie: 

samen vanuit eigen professionaliteit. Het resultaat hiervan is hieronder beschreven. 

1.2 Missie 

 

Elke leerling en zijn talent wordt door ons gezien en in staat gesteld een leven lang te leren.  

Binnen SSVO wordt elke leerling gezien. Leerlingen worden gestimuleerd om hun eigen 

leerroute te volgen, passend bij de fase van hun (brein)ontwikkeling. De leerling en zijn 

persoonlijke ontwikkeling staat centraal. Vervolgens, wanneer leerlingen het SSVO verlaten, zijn 
zij in staat om een leven lang te leren. Employability is daarin het sleutelwoord: elke leerling 

kent zijn eigen talenten en kan deze talenten een leven lang inzetten door vaardigheden als 

zelfreflectie, kritisch denken en blijven leren.  
 

De middelbare schoolperiode is in de ogen van SSVO dan ook geen afgesloten fase, maar 

juist een onderdeel van de voorbereiding op een leven lang leren, samen met het po en het 
vervolgonderwijs.  



 STRATEGISCHE KOERS SSVO   

Pagina 4 van 14 

Het VO bouwt mee aan een leven lang 

leren. De leerling heeft bouwstenen en 
(vaardigheden) meegekregen vanuit het 

peuter, kleuter en basisonderwijs. Er liggen 

nog bouwstenen op de grond, die van het 
vervolgonderwijs. Ook deze zijn onderdeel 

van de ontwikkeling van het kind. Het SSVO 

streeft daarom een soepele, vloeiende 
overgang na van enerzijds PO naar VO, en 

anderzijds van VO naar het 

vervolgonderwijs. 
 

 

 
 

1.3 Visie 

 

Leerlingen zijn permanent werk in uitvoering 

Een leven lang leren betekent dat wij onze leerlingen, tieners, zien 

als ‘werk in uitvoering’. Hierbij staat de kennis over ontwikkeling van 

tieners centraal. De didactiek die wij hanteren volgt hierop. Bij SSVO 
staat het stimuleren van het ontwikkelende brein van de tiener 

centraal en niet primair de kennisoverdracht (kennis is 

tegenwoordig 24/7 beschikbaar). De van nature aanwezige 
nieuwsgierigheid van de leerling wordt door onze docenten 

aangesproken. In onze visie sluiten wij aan bij de wereld van onze 

leerlingen, we spelen in op wat zij nodig hebben. Dit doen wij vanuit 
kennis over de ontwikkelfase van tieners, de periode van 12 tot 18 

jaar.  

 
Recent neurologisch onderzoek laat zien dat de periode van 12 tot 

18 jaar een periode is vol kansen en mogelijkheden, waarbij 

structuren in het brein verder worden gevormd (Jelle Jolles, 2016). Tijdens deze periode is de 
omgeving van de leerling onmisbaar. De omgeving zorgt voor het rijpen van het brein, het 

breed ontwikkelen ervan, wat op termijn leidt tot persoonlijke groei en ambities.  

 
 

SSVO wil bijdragen aan het rijpen van het brein, door het inspireren van de leerling in 

combinatie met het geven van steun en sturing waar dit nodig is.  

 

Er wordt daarom bij SSVO gewerkt aan de vaardigheden van leerlingen die nodig zijn voor een 

leven lang leren zoals: creativiteit, kritisch denken, veerkracht, verbazing, zelfvertrouwen, 
verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, leiderschap, moed, samenwerking, zelfreflectie en het 

verwoorden van ambities. 

 

Ontwikkeldoel 

1. Alle leerlingen worden door ons gezien, waarbij het onderwijsaanbod van SSVO wordt 
afgestemd op de verschillen van (brein)ontwikkeling binnen elk individu. Daarmee 

hebben we aandacht voor elke leerling 

Relatie sturingsfilosofie: Verbinding: Respect voor de ander 

 

2. Pijlers 
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Met de bovenstaande missie/visie van SSVO wordt de strategische koers van de 

scholenorganisatie in beweging gezet naar een nieuwe koers. Deze koers leunt op een drietal 

pijlers die de komende 4 jaar onze uitgangspunten zijn. 

Het onderwijskundig beleid van SSVO gaat ervoor zorgen dat leerlingen opgeleid worden tot 

(relatief) zelfstandige jongvolwassenen die optimaal kunnen doorstromen naar het juiste 

vervolgonderwijs. Hierbij wordt ingezet op talenten die leerlingen hebben en wordt maatwerk 

geboden om aan te sluiten bij ontwikkelperspectieven van de leerling. Om dit te realiseren zijn 

de volgende onderwijspijlers opgesteld, die in de volgende alinea’s worden toegelicht met 

daarbij horende onderwijsdoelen 

1. gepersonaliseerd ontwikkelen: elk kind wordt gezien; 

2. een open, stimulerende, maar veilige ontwikkel- werkomgeving; 
3. docenten/coaches zijn de professionals, zij doorlopen een continu proces van leren en 

verbeteren. 

 
De uitgangspunten voor SSVO voor de komende jaren zijn per pijler geformuleerd en waar 

nodig vanuit de professionals aangevuld met aandachtspunten.  

 
  

Gepersonaliseerd 

Ontwikkelen

•Flexibel didactiek, 
nadruk pedagogiek

•de leer- en 
ontwikkeltijd 

•Eindtermen

•bedrijfsleven

•ouders

Veilige ontwikkel 
omgeving

•Iedereen wordt 
gezien

•Nieuwe werelden

•Zachte overgang 
PO

•Leerpleinen /labs

•Verbinding met 
ouders, thuis, 
bedrijfsleven

•Stamgroepen

Professionele 
docent/coach

•1 kind 1 team

•Continu 
verbeteren

•Verantwoordelijk 
zijn voor geheel

•Kenmerken van 
zelfsturing
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2.1 Gepersonaliseerd ontwikkelen 
 

 Eén leerling, één team  
Wanneer elk kind wordt gezien, kijkt een volledig team naar dat ene kind. Het team staat om 

de leerling heen. Docenten maken deel uit van dat team, zij maken het verschil. De 

kerncompetenties op het leven lang leren staan centraal waarbij de ontwikkeling van het 
kinderbrein, de pedagogiek, belangrijker wordt. Daarnaast het vermogen van docenten om 

zelf het onderwijsaanbod 

op maat aan te bieden.  
 

Daarmee werkt SSVO toe 

naar een situatie waar 
stimuleren en steunen een 

vanzelfsprekendheid is en 

waar we afscheid nemen 
van het vormen van een 

leerling naar de norm. Met 

één team wordt er vanuit 
meerdere competenties 

naar een leerling gekeken, waarbij meer ogen ook meer zien.  

 
De didactische benadering van SSVO vertrekt vanuit de kennis over het brein, we willen geen 

overdracht van kennis, maar de leerling stimuleren en prikkelen om zo een bijdrage te leveren 
aan de persoonlijke groei van elk individueel kind. Eén visie geeft ook een heldere en 

betrouwbare structuur voor een leerling.  

 
Een team bestaat uit vakdocenten (die ook coaches zijn), pedagogen, coaches, 

hulpverleners. 

 

Ontwikkeldoelen 

1. Docenten bieden (met hun nieuwe team) maatwerk in steun, begeleiding, feedback, 

instructie en toetsing aan leerlingen; zij sluiten aan bij de ontwikkelstijl, leerstijl en 
ontwikkelperspectief van de leerling. 

2. De eerste nieuwe teams om leerlingen te ondersteunen worden gevormd per 

schooljaar 2019/2020. 
3. We vormen de secties om naar leergemeenschappen om kwaliteit en ontwikkeling van 

het vak waar nodig te waarborgen.  

 

Relatie sturingsfilosofie:  

Professionaliteit: Wees je eigen gids en die van de ander  

Verbinding: willen leren van de ander 

Realisme: Stelselmatige kwaliteitscirkel 

 Flexibilisering eindtermen, didactisch en pedagogisch aanbod 

Het ontwikkelniveau van leerlingen verschilt zo, dat een algemene norm voor succes bij een 

leven lang leren niet kan worden afgegeven. De gepersonaliseerde aanpak betekent 

maatwerk op de eindtermen en een heel duidelijke flexibilisering van het didactisch en 

pedagogisch aanbod door het team om de leerling heen. Zo helpt het leerlingen hun talenten 

en capaciteiten te ontdekken waarmee het erkenning en zelfvertrouwen geeft. Leerlingen 

kunnen excelleren in een vak wat onderpresteren kan voorkomen. Dat is belangrijk om zo 

vroegtijdige af- en uitstroom te voorkomen. Van zitten blijven kan in principe geen sprake meer 

zijn bij SSVO. 

Een dergelijke inzet op maatwerk betekent dat op SSVO meer sprake zal zijn van 

kennisconstructie i.p.v. kennisoverdracht alleen. De vakdocenten en coaches kijken vanuit de 
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didactische en pedagogische bril naar de leerlingen en ontwerpen steeds meer eigen 

onderwijsaanbod en of stellen dit steeds meer samen a.h.v. digitale bronnen. Dat vraagt 

creativiteit. 

Voor de docenten van SSVO is het belangrijk dat de ouderbetrokkenheid wordt vergroot, 

zodat zij ook actief mee kunnen participeren in de ontwikkeling van hun kind. Dit is geen taak 

voor SSVO alleen, maar van de directe omgeving van de leerling. Door het huidige systeem 

los te laten moet er wel grip blijven op afspraken. Leerlingen moeten kunnen rekenen op een 

betrouwbare school, waarbij het onderwijs de leerling volgt en niet de leerling het 

onderwijssysteem.   

Uiteraard moet met deze inzet ook rekening gehouden worden met het vervolgonderwijs. Een 

actieve dialoog tussen SSVO en het MBO, HBO en WO, moet de doorlopende ontwikkellijn voor 

de leerlingen ook na SSVO garanderen.  

 

Ontwikkeldoelen 

1. Eerder als regel dan als uitzondering doen de SSVO-leerlingen vanaf 2019/2020 

gedifferentieerd examen op de niveaus waarin ze succesvol zijn en die hun 
ontwikkeling optimaal ondersteunen.  

2. Docenten/coaches bieden leerlingen een gevarieerd educatief en pedagogisch 

aanbod passend bij de ontwikkeling van elke leerling. Vakdocenten ontwerpen steeds 
vaker dit onderwijsaanbod zelf. 

 

 Flexibilisering van leer- en ontwikkeltijd 
Leerlingen stromen naar ontwikkelbehoefte in en uit het onderwijsproces. Elk halfjaar kunnen 

leerlingen instromen op de scholen (zowel vanuit het PO als tussen instroom). Wanneer de  

leerlingen er aan toe zijn, staat SSVO voor ze klaar. Dit draagt bij aan motivatie en 
eigenwaarde en zorgt voor een vloeiende overgang van PO naar VO (er is zo geen 

tienercollege nodig). De focus ligt met name op de sociaal emotionele ontwikkeling en minder 

op de cognitieve. 
 

Maar ook tijdens het verblijf op SSVO wordt de sociaal emotionele ontwikkeling centraal gezet. 

Dat kan betekenen dat een leerling rond het 17e jaar even niets meer kan opnemen en een 
tussen halfjaar neemt. Dit betekent niet dat ze worden losgelaten door SSVO, ze worden wel 

degelijk gevolgd en de vinger wordt aan de pols gehouden.  

 

Voor docenten van SSVO is het belangrijk dat er een breed gedragen blik op coachend 

onderwijs nodig is waarbij individuele programma’s de basis zijn voor modulair onderwijs. Dit 

vraagt ook om flexibel lesmateriaal en veel parate kennis over de samenstelling van het 

lesaanbod (geen vaste leerjaren, maar de ontwikkeling staat centraal). Er wordt een specifiek 

appel gedaan op de deskundigheid van teams en de ondersteuners. Van de leiding wordt 

ruimte gevraagd want een dergelijke aanpak vraagt flexibiliteit en creativiteit. Met name grip 

op de niveaus en programma’s, instroom van de leerlingen, maar ook continuïteit. Het vraagt 

ook veel flexibiliteit van de omgeving waarbij de leerplicht en bekostiging in het oog springen 

en aandacht vragen.  

Ontwikkeldoelen:  

1. Vanaf 2020 kunnen leerlingen elk half jaar instromen in de stamgroepen die passen bij 
de ontwikkelfase (dit geldt voor zowel vanuit het PO als doorstroomleerlingen).  

2. In het voorjaar van 2018 kunnen initiatieven worden opgepakt die vanaf het 

schooljaar 2018 uitgevoerd gaan worden.  

 

2.2  Een veilige ontwikkelomgeving, open en stimulerend 
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 Duidelijke kijk op (brein) ontwikkeling leerling 
Voor het creëren van een veilige leeromgeving is een gezamenlijke visie op leerlingen van 

belang. De inrichting van een leeromgeving (onderwijskundig, fysiek, digitaal, mentaal) wordt 
vormgegeven in de relatie tussen het team van docenten/begeleiders en hun leerlingen. De 

visie op leerlingen van een schoolbestuur en vooral van docenten (zij moeten de visie 

uitdragen) heeft gevolgen voor de manier waarop het onderwijs wordt vormgegeven.  
 

Onderzoek laat zien dat het gedrag van een docent, beïnvloed door een visie en 

verwachtingen van een leerling (hoe zie ik mijn leerling?), tevens invloed heeft op de prestaties 
van de leerling (pygmalion in the classroom). Het is daarom van belang om een positieve visie 

ten aanzien van de (brein)ontwikkeling van leerlingen te hebben en deze ook uit te dragen, 

waarin leerlingen hoog ingeschat worden (eruit halen wat erin zit). Dit is een visie waarin 
docenten van mening zijn dat leerlingen bekwaam zijn en dat zij het leervermogen van elk 

individu willen stimuleren.  

 
Voor SSVO betekent dit dat het belangrijk is om openlijk en permanent (cyclisch) na te gaan 

of het handelen van het team van docenten/coaches aansluit op die visie op leerlingen. De 

visie op leerlingen heeft direct gevolgen voor het inrichten van de leeromgeving. Daarbij 
speelt kennis(overdacht) nog steeds een belangrijke rol. Deze ontmoeting- en vindplaatsen 

maken de weg vrij voor leerpleinen en ontwikkellabs.  
 

Ontwikkeldoelen: 

1. Teams van docenten/begeleiders hebben één visie op leerlingen die uitgaat van het 
(brein)ontwikkelvermogen van leerlingen en het stimuleren daarvan. 

Relatie sturingsfilosofie: Verbinding: Respect voor de ander 

2. De leeromgeving bij SSVO is een ontmoetingsplaats waar op maat kennis wordt 
overgedragen en ontstaat, in een tempo wat past bij het ontwikkelperspectief van de 

individuele leerling.  

Relatie sturingsfilosofie:  
Verbinding: Een ieder werkt samen aan het gewenste resultaat 

Professionaliteit: Vertrouwen: Ervaar de ruimte die je krijgt. 

 

 Leven lang leren curriculum 

 

Een leeromgeving waarin bovenal het ontwikkelvermogen van de leerling gestimuleerd en 

geprikkeld wordt, past binnen het 
onderwijs van de 21e eeuw. Wie nu jong is, 

ziet naar verwachting een loopbaan 

tegemoet met verschillende typen werk in 
een snel veranderende maatschappij 

waar creativiteit en informatie denken 

belangrijke onderdelen zullen zijn. Dit 
vraagt van scholen een leeromgeving 

waarin zij leerlingen stimuleren tot 

samenwerken in teams, digitale 
geletterdheid, kritisch denken 

(reflecteren), oplossingsvaardigheden en onderzoeken. Als het gaat om ervoor te zorgen dat 
leerlingen worden voorbereid om een leven lang te leren zal de leeromgeving ook gericht zijn 

op het kennismaken met, stimuleren en aanleren van creativiteit, kritisch denken, veerkracht, 

verbazing, zelfvertrouwen, verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, leiderschap, moed, 
samenwerking, zelfreflectie en het verwoorden van ambities. 
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Om dit bij leerlingen te activeren en te stimuleren vertrouwt SSVO steeds meer op de 

participerende en innoverende onderwijsmethoden. Ten grondslag aan deze 
onderwijsmethoden ligt de theorie van 

The Learning Pyramid: hoe kan kennis zo 

goed mogelijk verwerkt worden?  
 

Een belangrijk fundament hierin is het 

projectmatig leren. Een duidelijk 
voorbeeld hiervan is Probleem Gestuurd 

Onderwijs (hierna: PGL). PGL is een 

pedagogisch concept van 'actief 
leren’.  

 

Leren door elkaar te ontmoeten en 
elkaar te stimuleren, komt tevens naar 

voren bij het onderwijsconcept ‘flipped 

classroom’. Dit concept heeft de 
volgende principes: huiswerk gebeurt 

niet na een les, maar voorafgaand aan 

een les. Wat normaal in een les gebeurt 
(hoorcollege, uitleg), gebeurt nu voorafgaand aan de les. Dit kan door het lezen van literatuur 

of het bekijken van een instructievideo (opgenomen door een docent). Tijdens de les kan dan 
actief geleerd, gediscussieerd en samen kennis geconstrueerd worden. Bij dit concept is 

verplichte aanwezigheid in de les en een goede voorbereiding van de les van groot belang. 

De combinatie maakt het een sterk onderwijsconcept. 
 

Ontwikkeldoelen 

1. De teams van docenten/begeleiders bij SSVO zorgen er samen voor dat bij het 
onderwijsaanbod voor leerlingen participerende en innoverende onderwijsmethodes 

centraal staan waarbij klassieke onderwijsmethodes aanvullend zijn.  

Relatie sturingsfilosofie:  
Verbinding: Een ieder werkt samen aan het gewenste resultaat 

Professionaliteit: Vertrouwen: Ervaar de ruimte die je krijgt 

2. Vanaf 2019 heeft SSVO een specifieke leerlijn innovatieve technologie ontwikkeld 
voor leerlingen, zodat dit op elk niveau aansluit bij de toekomstige verwachtingen in 

de markt (Mediawijsheid, Informatievaardigheden, ICT-basisvaardigheden, 

Computational thinking).   
3. Vanaf 2021 is binnen SSVO een duidelijke leerlijn ontwikkeld voor het leven lang leren, 

inclusief eindtermen. 
 

 Homogene groepen op talent 

SSVO streeft naar een situatie met stamgroepen waarin leerlingen op basis van hun talent 
elkaar stelselmatig ontmoeten en met elkaar samenwerken. Deze structuur moet het aan de 

ene kant mogelijk maken dat elke leerling zijn eigen leerarrangementen doorloopt (niveaus, 

leerlijn), maar moet tegelijkertijd volop gelegenheid geven tot samenwerking en ontmoeting. 
De stamgroepen worden begeleid door coachteams. Deze zijn samen verantwoordelijk voor 

het pedagogische klimaat en het reilen en zeilen in de stamgroep. De stamgroepen zorgen 

voor herkenbaarheid, verbinding en veiligheid.  
 

Door vraag gestuurd onderwijs worden leerlingen nog meer intrinsiek gemotiveerd om naar 
school te blijven komen. Het geeft leerlingen erkenning, zelfvertrouwen en voorkomt frustratie 

en mogelijk uitval bij leerlingen. De kenniskringen van leerlingen zullen anders van samenstelling 

worden en dat is positief. 

Ontwikkeldoelen  

1. Per schooljaar 2019/2020 zijn er al onderbouwleerlingen ingedeeld in homogene 

stamgroepen. 
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 Actief verbonden met de samenleving 

SSVO is een open scholenorganisatie met een actieve verbinding naar de samenleving en 

gemeenschap in de wijk waar zij onderdeel vanuit maakt. Die maatschappij is dan ook direct 

verbonden met de leeromgeving van de leerlingen. Immers, leerlingen maken in de eigen 
persoonlijke belevingswereld ook altijd onderdeel uit van deze maatschappij. Vandaar dat ze 

hier ook van en in leren.  

 
Als vertegenwoordigers uit die maatschappij, zullen het bedrijfsleven, non-profit instellingen en 

overheden dagelijks onderdeel zijn van de leeromgeving SSVO. Wellicht betekent dit dat 

leerlingen in een periode 1 dag in de week niet op school, maar bij een bedrijf of organisatie 
zijn om daar te leren.   

 

Ontwikkeldoelen  

1. Per schooljaar 2020 zijn lokale bedrijven en non-profit organisaties actief in de klas of 

zijn leerlingen actief bij bedrijven, organisaties en in de wijk zich aan het oriënteren als 

onderdeel van het leven-lang-leven curriculum 
 

 Altijd open 

Om aan te sluiten bij de ontwikkeling van het leerling brein mogen SSVO-leerlingen straks ook 

altijd leren, zij kunnen altijd bij SSVO terecht. Het kan zijn dat er straks geen verplichte vakanties 

meer zijn en de school altijd open is voor ontwikkeling of dat er zelfkeuze is voor een 
vakantieperiode. Het geeft leerlingen de vrijheid in het leren, waarbij een en ander aansluit bij 

de inspanning en ontspanning van de lerende jongvolwassene. Extra opening betekent dat er 

geen grote periodes zijn tussen de leermomenten zodat continuïteit van ontwikkeling op gang 
blijft: stof blijf beter hangen. Ook ouders en bedrijven kunnen bij SSVO terecht. Het is ook een 

betere aansluiting op het vervolgonderwijs waar leerlingen ook altijd terecht kunnen.  

 
Het leren gebeurt dus overal en altijd. De leerpleinen, ontwikkellabs en lokalen worden 

gecombineerd ingezet om de leerlingen de flexibiliteit in leren optimaal aan te reiken.  
 

Ontwikkeldoelen  

1. Op het moment van nieuwbouw zijn de nieuwe leerpleinen, de ontwikkellabs, flexibele 
leerruimtes, maar ook lokalen het hele jaar door beschikbaar voor leerlingen om op 

SSVO te kunnen leren en ontwikkelen.  

2. Leerlingen spreken elke week hun coach om de begeleiding permanent op maat te 
houden. 

 

2.3  Professionele docent/coach 
 

Binnen onze scholen zijn het de docenten die een verschil maken, daarom dienen zij zich de 
komende jaren af te blijven vragen: wat doe ik voor de leerling? En misschien nog wel 

belangrijker: waarom doe ik dit voor de leerling? In de nieuwe wereld van SSVO zal de 

docentenrol veranderen en steeds meer ontwikkelen naar die van coach waarbij het 
oorspronkelijke vak niet altijd meer de kern hoeft te zijn voor een docent bij SSVO. Ook hierbij 

wordt gestuurd op talent. Een aantal uitgangspunten in de nieuwe wereld van de 

docentenrol is: 
- Docenten gaan werken in andere teams. Eén leerling, één team maar ook één 

docent, één team; 

- De rol verandert van kennisoverdrager naar coach/begeleider;  
- Er worden andere competenties verwacht van leerkrachten: een toename van 

kennis over de cognitieve en sociaal emotionele ontwikkelingen van tieners 

(pedagogische kennis); 
- Hier past ook een andere manier van toetsen bij. Formatief toetsen waarbij de 

ontwikkeling van een leerling centraal staat; 

- Docenten maken verbinding met de wereld van de leerling door in toenemende 
mate lesstof te ontwikkelen, waar mogelijk in combinatie met de praktijk 

(bedrijfsleven); 
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- Er wordt een appel gedaan op de professionaliteit van docenten, zij zijn expert in het 

onderwijs en nemen zelf deel aan een leven lang leren.  
 

Om de bovenstaande ontwikkeldoelen te bewerkstelligen zal de scholenorganisatie in 

beweging komen en gaan ontwikkelen waarbij de kenmerken van een netwerkorganisatie 
steeds dominanter worden. Flexibiliteit is hierbij een belangrijk onderdeel, maar ook het 

differentiëren in een team en het schaalbaar (afhankelijk van deelname leerlingen) maken 

van het team krijgt daarbij steeds meer gewicht.  
 

 

Dit vraagt van de organisatie een andere manier van denken. Denken vanuit het 
voorbereiden van de leerling op de ‘nieuwe wereld’. Docenten worden gezien als experts in 

het onderwijs, dit betekent dat verschillende hiërarchische lagen zullen verdwijnen. Teams 

functioneren rondom een adviesgroep waarin ouders en vak-experts plaatsnemen.  
 

 

 Continu verbeteren 

Voor SSVO is het belangrijk dat alle medewerkers, ook niet docenten, zich permanent en open 

afvragen of ze de goede dingen nog goed doen. En als dit niet het geval is, hoe dit dan 
verbeterd kan worden. Bij een lerende houding hoort een professionele openheid waarbij 

feedback ontvangen en ook geven hoort bij de dagelijkse gang van zaken. Collegiale visitatie, 

leergemeenschappen en intervisie zijn allen instrumenten die binnen SSVO-gemeengoed 
worden. Om te leren en te verbeteren is het bij SSVO vanzelfsprekend dat de hiervoor 

benodigde kennis primair in eigen huis wordt gezocht. Een eigen kennisplatform zorgt dat 

persoonlijke kennis makkelijk beschikbaar is voor anderen en daarom ook gedeeld kan 
worden.  

 

Ontwikkeldoelen 

1. De medewerkers kennen vanaf 2019 een 

eigen ontwikkeltraject, net als de leerlingen, 
waarbij het continu willen verbeteren 

zichtbaar is in het dagelijkse werk. 

 
 

 Verantwoordelijk zijn voor het 

geheel 

Elke medewerker binnen SSVO is 
medeverantwoordelijk voor het geheel. Dit 

betekent dat medewerkers, maar ook de teams om de leerlingen heen binnen de kaders een 

grote mate van autonomie genieten. Uiteraard zijn hierin de elementen van de sturingsfilosofie 
dominant in het gedrag wat hierin herkend mag worden.   

Binnen SSVO gaan we uit van een grote mate van zelfsturing. Dit geldt voor zowel voor de 

individuele medeweker als voor de teams om de leerlingen heen. Iedereen heeft hierin zijn 
verantwoordelijkheid en wil en kan zich hierover altijd verantwoorden.  

 

 

  

Gepersonaliseerd leren 
organiseren:  

de roostervrije school 
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3. Aanpak  
 

De bovenstaande ontwikkelingen en doelen zijn ambitieus en vragen om een andere mindset 

binnen de organisatie. Die nieuwe mindset komt niet tot stand door vanuit de hiërarchische lijn 

zaken op te leggen. In een professionele organisatie komt die beweging vanuit de mensen.  

Deze doelstellingen vragen naast sterk onderwijskundig leiderschap en vakmanschap ook om 
een attitude om te willen vernieuwen en te ontwikkelen. De verwachting is dat iedereen de 

komende jaren in beweging komt, in zijn/haar eigen tempo, passend bij de ontwikkeling. Over 

4 jaar hebben alle medewerkers van SSVO de beweging gemaakt en daarmee het fundament 
gelegd voor goed eigentijds onderwijs. Vanuit de sturingsfilosofie maakt een ieder die 

beweging op zijn eigen tempo, tijd en plaats, maar wel binnen het gestelde tijdframe (2018-

2022).  
 

Die verandering voltrekt zich via een volgordelijke tijdslijn, van inspireren, via bewegen naar de 

borging. De verschillende fases van het veranderproces zullen ook regelmatig door elkaar 

heen bewegen.  Daarnaast zal het tempo van inspiratie, beweging en borging in de drie pijlers 

ook verschillen. Ook kan op de ene plek in de organisatie een hele andere fase aan de orde 

zijn dan op een andere plek in de organisatie. Dat vraagt om begrip. We bieden nu een breed 

onderwijsaanbod aan met een duidelijke profilering. De komende jaren zal duidelijk worden 

hoe dat er exact uit gaat zien. De doelstelling is voortdurend om zo goed mogelijk aan te 

sluiten op de ontwikkel- en leerlijn van de leerling. 

Aan de ene kant ontwikkelt de bestaande organisatie zich naar een nieuwe organisatie en is 

vooral zelf actief zich te ontwikkelen met de bovengenoemde ontwikkeldoelen als richtsnoer. 

De organisatie leert van de initiatieven die vanaf 2018 opgepakt en in gang gezet kunnen 

worden.  

 

3.1 Inspireren en activeren 

3.1.1  Inspireren 
De belangrijkste ontwikkelslag die moet worden gemaakt, komt uit het veld zelf. Om met z’n 

allen de beweging te maken zal er in het begin veel tijd en ruimte moeten worden gegeven 

om medewerkers te (laten) inspireren. Medewerkers krijgen zelf ruimte om die inspiratie op te 

zoeken, maar krijgen ook inspiratiebronnen aangeboden vanuit de teams en management.  

De bedoeling is om geïnspireerd te raken en daarmee iedereen te activeren om mee te 

denken en mee te doen aan die nieuwe ontwikkeldoelen.  

Vanuit het College van Bestuur krijgt iedereen de ruimte zich actief te laten inspireren de 

komende tijd. Ook vanuit het management en bestuur worden inspiratiemomenten 

beschikbaar gesteld.  

3.1.2 Ontwikkelstructuur 

SSVO is voor de ontwikkeling van de organisatie gebaat bij een duidelijke ontwikkelstructuur 

(projectstructuur) die de ontwikkeling van de organisatie ondersteunt met adviezen, 

ontwikkelstukken, goede voorbeelden etc.  

Een regie- of stuurgroep houdt de hoofdlijn in de gaten en adviseert het College van Bestuur. 

Daarbinnen zijn beleidsgroepen en werkgroepen actief die elk een (onderdeel van een) 

ontwikkeldoel voor hun rekening nemen. Die ontwikkelstructuur heeft veel kenmerken van 

een netwerkorganisatie (iedereen draagt bij op basis van expertise en toegevoegde 

waarde).  
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3.2 Beweging 
In de fase van de beweging zorgen de beleids- en werkgroepen, maar ook individuele 

medewerkers zelf voor de beweging binnen SSVO. Uitgewerkte plannen, experimenten en 

studies/cursussen zorgen ervoor dat SSVO kennismaakt met de nieuwe ontwikkeling. Het 

delen vanuit professie zal een belangrijk onderdeel uitmaken van het ontwikkelproces.  

De mensen en de organisatie leren hiervan en zijn bezig zich continu te verbeteren. In deze 

ontwikkelfase zal de ontwikkelstructuur volop in actie zijn om grip te krijgen op de richting die 

uit die beweging komt. Uiteindelijk wordt steeds helderder waar SSVO haar ankers kan laten 

zakken voor een stevig nieuw fundament.  

 

3.3 Borging 

In deze fase van de koers krijgen plannen vorm en structuur met een permanent karakter. Die 

lenen zich voor borging in structuren, aanpassingen in systemen en veranderingen in houding 

en gedrag. Daar horen soms ook formele besluiten bij, maar zeker ook feestelijke momenten 

om de veranderingen te markeren. 

 

Iemand die nog nooit een fout heeft gemaakt, 
heeft nog nooit iets nieuws geprobeerd. 

Albert Einstein 
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