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Koers OVO 2012-2015 
Van ambitie naar realiteit 
 
 
 
De afkorting OVO staat voor Openbaar Verenigd Onderwijs. Maar het staat ook 
voor de manier waarop we ons onderwijs vorm geven. Met alle ruimte voor 
Openheid, Verbinding en Ontplooiing. 
 
Openheid, verbinding en ontplooiing 
Als organisatie vinden we openheid cruciaal. We hechten aan een open dialoog met onze 
omgeving en voeren meer en meer een open discussie met onze achterban. Ook de 
verbinding tussen mensen, ideeën en overtuigingen is één van onze speerpunten. We 
zoeken naar sociale verbondenheid en zien meerwaarde in het kansrijk benutten van 
verschillen. Vanzelfsprekend is ontplooiing een ander belangrijk item binnen onze 
organisatie. De ontplooiing van onze leerlingen, onze medewerkers en onze organisatie 
als geheel. Het is ons werk steeds actief talenten te ontwikkelen en die ook te leren 
gebruiken. 
Wat dat betekent in termen van onze ambities vindt u in ‘Koers OVO 2012-2015’, ons 
ambitieplan voor de periode 2012-2015. 
 
Koers OVO  
‘Koers OVO 2012-2015’ geeft u een indruk van hoe wij omgaan met onze 
maatschappelijke opdracht. Het totale plan is een afstemmingsdocument voor de 
samenwerking tussen onze scholen. De stichting legt er haar keuzes in vast en u vindt er 
de kaders waarbinnen onze scholen werken. 
 
Publieksversie 
Voor u ligt de publieksversie van ‘Koers OVO 2012-2015’. We hopen dat u met het lezen 
van deze beknopte versie ons werk in een breder perspectief kunt plaatsen. Bent u na 
het lezen nieuwsgierig geworden naar het hele plan? U vindt het onverkort op de website 
van Stichting OVO. 
 
 
 
 
drs Gerard A. Toering,  
directeur-bestuurder 

 
24 april 2012
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OVO in de toekomst 
Over onze ambities en hoe we die willen verwezenlijken 

 
 
 
Hieronder vindt u een verkorte versie van onze zeven ambities. Natuurlijk zijn 
die ambities sterk verbonden met de kernwaarden van onze organisatie. Wilt u 
meer weten over onze kernwaarden? Ook die vindt u terug in het ‘Koers OVO 
2012-2015’ het onverkorte plan.  
KOERS_OVO_2012_2015_onverkort_DEF_120424.pdf 
 
1. Onze scholen versterken elkaar met behoud van eigenheid 

Iedere OVO-school werkt met een eigen onderscheidend schoolconcept. We bieden 
daarmee binnen onze organisatie diversiteit en zijn zo in staat voor passend 
onderwijs te zorgen. We versterken elkaars positie door organisatiebreed het gebruik 
van de aanwezige expertise en talenten te faciliteren. 
 
 

2. We bieden breed onderwijs en werken aan de optimale groei van talenten 
De verschillen tussen onze scholen maken het mogelijk dat alle leerlingen binnen 
OVO hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen. We laten ze actief kennismaken met 
de opvattingen en levensovertuigingen van anderen en benutten de verschillen in 
talenten kansrijk. Op iedere OVO school leren we de kinderen zelfstandig te werken 
en waar mogelijk verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces. 

 
 
3. We profileren ons positief als openbare kwaliteitsorganisatie voor onderwijs   

We zorgen voor uitdagende, stimulerende en ondersteunende leeromgevingen en 
maken gebruik van de nieuwste inzichten op het gebied van methoden, materialen en 
digitale voorzieningen. Verder verbeteren we onze kwaliteit planmatig door de output 
van onze plannen met regelmaat te meten en te evalueren. In dit continue proces 
sturen we bij waar en wanneer dat nodig is. Ook betrekken we ouders als 
opvoedingspartners actief bij onze scholen. We creëren sociale verbondenheid met 
onze omgeving en benutten die omgeving optimaal door actief de samenwerking met 
strategische partners te zoeken en aan te gaan. 
 

 
4. We zijn open, toegankelijk en pluriform  

Niet de overheid, maar de samenleving geeft het optreden van scholen legitimiteit. 
Via nieuwe vormen van inspraak werken we dan ook doelbewust aan de 
samenwerking, dialoog en discussie met onze achterban. We gaan voor een open en  
duurzame relatie. 
 
Binnen de kaders die vastliggen in onze statuten en de grenzen die elke specifieke 
school aangeeft is elk kind welkom bij OVO. Binnen onze stichting is ook iedere 
professional benoembaar. Buiten de inbreng van hun competenties verwachten we 
van hen dat zij een bijdrage leveren aan een inspirerende sfeer die openheid, 
loyaliteit en vertrouwen ademt. 
 
Doordat onze scholen werken met onderscheidende schoolconcepten, sluit ons 
onderwijs aan op de pluriformiteit van de samenleving. Binnen die pluriformiteit 
brengen we onze leerlingen belangrijke waarden en normen bij en investeren we 
blijvend in veiligheid en waardering. Zowel voor onze leerlingen als voor onze 
medewerkers.  
 

5. We zijn een lerende organisatie die staat voor kwaliteit 

http://www.stichtingovo.nl/images/stories/KOERS_OVO_2012_2015_onverkort_DEF_120424.pdf
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Op de OVO-scholen werken competente professionals met een (zelf)kritische houding. 
Ze werken actief en planmatig aan de ontwikkeling van de mogelijkheden van de 
leerlingen én aan de ontwikkeling van hun eigen talenten.  
 
OVO zorgt ervoor dat professionals hun kennis meer gaan delen en hun ervaringen 
meer gaan uitwisselen. Ook creëren we voorwaarden voor professionalisering en 
onderlinge spiegeling. Initiatieven die de scholen op dit terrein ontwikkelen, 
ondersteunen wij krachtig. 
We verwachten dat de onderscheidende schoolconcepten en een goede 
gesprekscyclus stimulerend zijn voor talentgerichte, vrijwillige mobiliteit binnen de 
stichting. 
Onze scholen zijn autonoom, werken met een transparant kwaliteitszorgsysteem en 
leggen verantwoording af over hun resultaten. 

 
 
6. OVO is een aantrekkelijke werkgever en een gezonde organisatie 

Vanuit het stafbureau ondersteunen we onze scholen. 
In ons personeelsbeleid geniet werkgelegenheidsbeleid de voorkeur boven 
ontslagbeleid. We bieden goede arbeidsomstandigheden en hebben concurrerende 
arbeidsvoorwaarden.  
We besturen op hoofdlijnen en zetten in op inspirerend en ondernemend leiderschap 
op basis van positieve bekrachtiging. We werken resultaat- en opbrengstgericht en 
voeren een goede financiële huishouding.  

 
 
7. Ons marktaandeel groeit 

We bereiken een groter marktaandeel door onze onderwijsprogramma’s specifiek te 
richten op de doelgroepen in ons voedingsgebied. Elke school richt zich met het eigen 
onderwijsconcept op een bepaald marktsegment en werft op basis daarvan actief 
leerlingen. 

 


