
De kwaliteit van het onderwijs is zo goed als 
de bekwaamheid en het enthousiasme van 
de  docenten die de lessen verzorgen. 
Daarom bieden we hen in elke fase van hun 
loopbaan de mogelijkheid om te groeien en 
zich te ontplooien. Starters krijgen alle 
kansen om ervaring op te doen, en een 
stevige begeleiding in hun ontwikkeling naar 
het docentschap. Ervaren docenten stimu-
leren we om zich door te ontwikkelen tot het 
meesterschap op één of meerdere terreinen. 
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Onze derde pijler voor goed 
en aantrekkelijk onderwijs:

de docent als lerende 
professional

Gelijkwaardigheid Op onze scholen is iedereen welkom. 
Hoeveel we ook verschillen, iedereen heeft recht op een 
gelijke behandeling, een gelijke stem en gelijke kansen.
Vrijheid Iedereen kan zichzelf zijn en zijn stem laten horen. 
We leren zelfstandig en kritisch denken, nemen verantwoor-
delijkheid en houden rekening met de vrijheid van de ander.
Ontmoeting Op school ontmoet je de hele wereld. We leren 
van verschillen, zijn nieuwsgierig naar het verhaal van de 
ander en dragen zorg voor elkaar en onze omgeving. 

•

•

•

Onze kernwaarden: 
hier staan wij voor

Koers OVO Zaanstad 
tot 2024

OVO Zaanstad biedt een veilige leerom-
geving waarin we al onze leerlingen een 
stap verder brengen. Dit doen we met 
onderwijs dat hen kwalificeert, socialiseert 
en bijdraagt aan hun persoonsvorming. 
We bieden hen een brede blik op de 
wereld en hebben oog voor een kansrijk 
toekomstperspectief.
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•

•

Passend onderwijs Alle Zaanse leerlingen 
verdienen gelijke kansen. Daarom bieden 
we ook leerlingen die bijzondere onder-
steuning nodig hebben, een perspectief 
op een diploma. Vmbo-leerlingen krijgen 
de nodige extra ondersteuning voortaan 
binnen onze scholen. Om nieuwkomers 
een goede start te bieden, werken 
onze scholen intensief samen met de 
Internationale Schakelklas.
Technologie De Zaanstreek blijft zich 
ontwikkelen in ambacht en industrie. 
Met ons regionale opleidingsaanbod 
brengen we (nieuwe) technologie binnen 
bereik van onze leerlingen. Zo kunnen 
zij zich oriënteren op de vele beroepen 
waarbij technologie een rol speelt.
Pact Poelenburg Peldersveld Gezamenlijk 
met andere partners willen we de jongeren 
uit de wijk een kansrijk perspectief bieden.
We werken mee aan studiezalen, denken 
mee over verlengde schooltijd en onder-
steunen bij taalontwikkeling en huiswerk. 
Verder investeren we in loopbaanleren, 
waarbij leerlingen kennismaken met 
kansrijke beroepen in zorg en techniek.

Onze inzet voor 
de Zaanstreek

Onze missie: 

kansrijk toekomstperspectief 
voor alle leerlingen

Structuur geeft leerlingen houvast in hun 
ontwikkeling. Daarbinnen bieden we hen 
ruimte binnen een veilig en helder kader 
om hun kennis te verdiepen en te verbreden 
en stap voor stap zelfstandig te leren. 
Ruimte en autonomie draagt bij aan leer- en 
werkplezier. Daarom bieden we leerlingen 
meer keuzemogelijkheden en geven we 
docenten de ruimte eigen accenten aan te 
brengen in hun onderwijsprogramma.

Onze tweede pijler voor goed 
en aantrekkelijk onderwijs:
structuur biedt ruimte

Onze eerste pijler voor goed
en aantrekkelijk onderwijs:
hoofd, hart en handen

Leerlingen maken in het voortgezet 
onderwijs een belangrijke fysieke en 
mentale ontwikkeling door. We hebben 
aandacht voor persoonsontwikkeling, 
brede vorming en diverse behoeften 
in leren.
Daarom zetten we in op koppeling 
van theorie en praktische toepassing, 
(digitale) geletterdheid en goede lessen in 
een veilige leeromgeving.


