
Invulformulier visie op onderwijs

E3.01

Vragen die bij het bespreken van jullie visie op onderwijs centraal staan, zijn:  

waar gaan jullie voor (doelstellingen), waar staan jullie voor (kernwaarden),  

waar zijn jullie goed en uniek in (kernkwaliteiten) en  

wat zijn jullie uitdagingen (speerpunten)?  

In dit formulier kunnen jullie de antwoorden op alle vragen verwerken.  

Bij iedere vraag is ook een voorbeeld gegeven van een mogelijk antwoord. 

Doelstellingen:
Waar gaan jullie voor? / Wat zijn jullie belangrijkste doelstellingen?

01

Wat zijn de kernpunten in jullie visie op leren en onderwijs?  
Arceer in jullie visiedocument de kern of bespreek de volgende visiethema’s:

• Hoe zien jullie de functie van het vmbo? (van oriënterend tot beroepsopleidend bijvoorbeeld)

• Hoe kenmerkt jullie programma zich?   

(vast programma, veel keuzevrijheid voor leerlingen, ism mbo ontwikkeld etcetera)

• Wat is de rol van LOB binnen jullie onderwijs?

• Hoe staat jullie school in relatie tot de regio? (samenwerking mbo en arbeidsmarkt)

• Hoe kenmerkt de rol van de docent zich? (meer vakspecialist of meer coach bijvoorbeeld)

• Welke relatie leggen jullie tussen algemene vaardigheden-vakspecifieke kennis en  

vaardigheden?

• Welke plek hebben actuele ontwikkelingen/mondiale thema’s binnen jullie onderwijs?  

(sociale veiligheid, burgerschap, digitalisering, globalisering duurzaamheid, gezondheid, 

technologie)

Voorbeeld

De functie van ons vmbo is beroepsoriënterend, leerlingen ontdekken hun talenten en hebben 

veel keuzemogelijkheden binnen hun programma, de docenten begeleiden als coaches onze 

leerlingen in hun leerproces, leerlingen leren zoveel mogelijk betekenisvol binnen levensechte 

situaties, etcetera.

Antwoord



02

Wat willen jullie met jullie onderwijs (vooral) bereiken?

Voorbeeld

Wij willen dat leerlingen aan het eind van het vmbo weten wat ze willen en kunnen en 

een bewuste keus hebben gemaakt voor een vervolgopleiding passend bij hun interesses  

en mogelijkheden.  

Wij willen dat leerlingen hun talenten op onze school optimaal hebben kunnen benutten  

en laten zien. 

Antwoord

03

Hoe zijn jullie kernpunten terug te zien in de manier waarop jullie onderwijs  
(willen) verzorgen?  

Voorbeeld

Wij zetten in op het creëren van kern keuzeprogramma’s in lijn met het vervolgonderwijs;

Brede oriëntatie voor leerlingen die het nog niet weten en verdiepende trajecten in  

samenwerking met de door de leerlingen gekozen mbo vervolgopleiding. 

Leerlingen kunnen vakken volgen op verschillende niveaus en sluiten hun opleiding af met  

een portfolio waaruit blijkt welke ontwikkeling de leerling heeft doorgemaakt en waar zijn  

talenten en interesses liggen. 

Antwoord
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04

Wat willen jullie dat leerlingen en ouders zeggen over de manier waarop jullie  
onderwijs verzorgen?

Voorbeeld

Deze school heeft oog voor de talenten voor leerlingen en biedt hen optimale ontwikkelings-

kansen. Leerlingen worden goed voorbereid op het vervolgonderwijs en er is ook ruimte voor  

de creatieve en sociale ontwikkeling van leerlingen. Mijn kind wordt gehoord en gaat met  

plezier naar school! 

Antwoord

Kernwaarden:
Waar staan jullie voor? / Wat zijn jullie kernwaarden?

05

Wat zijn jullie kernwaarden?

Voorbeeld

Ontwikkelingsgericht, Leerlinggericht, Resultaatgericht, Toekomstgericht, Maatschappijgericht, 

Samenwerkingsgericht, Vakmanschap, Vertrouwen, Flexibiliteit, Transparantie, Verbinding,  

Autonomie, Betrokken, Professioneel, Dialoog, Eigenheid, Ambitieus, Gepersonaliseerd,  

etcetera.

Antwoord
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06

Wat betekenen deze kernwaarden concreet? Hoe  krijgen ze vorm in de klas?  
Wat betekenen de kernwaarden binnen ons team of in contacten met leerlingen en ouders?

Voorbeeld

Bijvoorbeeld ‘Resultaatgericht’: Ons onderwijs is van hoge kwaliteit, alle medewerkers zijn  

professionals die onderwijs op maat bieden. We benutten de talenten van medewerkers  

optimaal. We zetten ons ervoor in dat leerlingen optimaal worden voorbereid voor vervolg-

onderwijs, en dat zij de mogelijkheid krijgen hun talenten (zowel cognitief, als creatief en  

sociaal) te ontwikkelen.

Antwoord

Kernkwaliteiten:
Waar zijn jullie goed en uniek in? / Hoe willen jullie bekend staan? / 
Wat zijn jullie kernkwaliteiten?

07

Wat is jullie motto / slogan op de gevel (of mission statement)?

Voorbeeld

‘Leren in beweging’ (school met een sportprofiel)

‘Samen op weg naar jouw droomberoep’ (school met een LOB profiel)

‘Wij inspireren en leren mensen om met passie en vakmanschap te werken aan een duurzame, 

mooie wereld’ (school met een duurzaam profiel)

Antwoord
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08

Waar zijn jullie trots op in jullie onderwijs?

Voorbeeld

Wij creëren een pedagogisch didactisch klimaat waarin leerlingen en medewerkers zich  

gekend voelen. Wij staan als school midden in de samenleving en geven ons onderwijs vorm  

in co-creatie met onze omgeving. 

Antwoord

09

Wat is jullie schoolprofiel? Hoe willen jullie als school bekend staan in de regio?  
En hoe kan de manier waarop jullie onderwijs verzorgen daaraan bijdragen?

Voorbeeld
• Wij zijn dé school voor sporttalenten, dé school die in verbinding staat met de regio,  

dé duurzame school, hét vakcollege techniek, ...
• Wij willen dat leerlingen actief op zoek gaan naar hun talenten, dat leerlingen binnen  

de échte wereld leren én kunnen laten zien wat ze hebben geleerd, dat leerlingen fouten  

mogen maken en hiervan kunnen leren, …
• Wij geven ons onderwijs daarom vorm in samenwerking met regionale bedrijven en  

instellingen, wij bieden leerlingen de mogelijkheid om hun vakken op verschillende  

niveaus te volgen en wij werken in een feedbackcultuur (zowel voor leerlingen als  

medewerkers), …

Antwoord
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Speerpunten:
Waar willen jullie heen? / Wat zijn jullie uitdagingen en speerpunten?

10

Welke uitdagingen liggen er in het realiseren van de doelstellingen?  
Wat zijn jullie speerpunten hierop voor de komende periode?

Voorbeeld

Ten aanzien van de wijze waarop leerlingen en ouders spreken over het onderwijs:

Leerlingen en ouders zijn positief over ons onderwijs, maar verwachten van ons nog  

meer maatwerkmogelijkheden. Leerlingen willen nog actiever betrokken worden bij het  

beoordelen van hun eigen werk.

Antwoord

11

Welke uitdagingen liggen er in het realiseren van de kernwaarden?  
Wat zijn jullie speerpunten hierop voor de komende periode?

Voorbeeld

Ten aanzien van de kernwaarden: Wij hebben als kernwaarde benoemd dat wij ons onderwijs 

resultaatgericht vormgeven, dat betekent onder meer dat we de talenten van medewerkers  

optimaal inzetten. Op dit moment hebben we nog onvoldoende zicht op specifieke talenten. 

Door meer zicht te krijgen op de talenten van medewerkers kunnen we deze beter in gaan  

zetten.

Antwoord
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12

Welke uitdagingen liggen er in het realiseren van de kernkwaliteiten?  
Wat zijn jullie speerpunten hierop voor de komende periode?

Voorbeeld

Ten aanzien van het schoolprofiel: Wij werken reeds samen met regionale bedrijven  

en instellingen. In samenwerking met het mbo en het bedrijfsleven willen wij onze  

maatwerk trajecten gaan uitbouwen en onze feedbackcultuur verder versterken.  

Antwoord
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