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Beleidsvisie LVO 2013-2020 

 

Inleiding  

De maatschappij verandert en LVO verandert mee. De komende jaren ligt het 

accent meer dan ooit op de corebusiness: de kwaliteit van het onderwijs. 

Vernieuwingen zijn nodig: maatwerk voor de individuele leerling, afgestemd op 

de behoeften van buiten, persoonlijk onderwijs dat verschillen tussen leerlingen 

erkent en waardeert. Maar ook de verschillen tussen medewerkers. Creativiteit, 

inzet en differentiatie zijn de sleutelwoorden voor zowel onderwijsgevend als 

onderwijsondersteunend personeel. 

Dít moet de kracht zijn van Limburgs  Voortgezet Onderwijs: onderwijskwaliteit, 

tot in de diepste vezel van de organisatie.  Juist in een krimpregio als Limburg 

wachten nieuwe kansen om verzilverd te worden. Deze beleidsvisie verhaalt 

waar LVO naar toe gaat.  

 

Wat heeft LVO gerealiseerd?  

De afgelopen jaren is de basis gelegd voor de inhoudelijke kwaliteitsslag die LVO 

nu gaat maken. Met vernieuwingen op alle mogelijke niveaus is ‘het huis’ op orde 

gebracht. Nieuwe kaders voor onder meer personeelsbeleid, financiën, 

huisvesting en communicatie zijn geformuleerd en grotendeels ingevoerd.  

Bij hun eigen beleidsvorming zijn scholen nu ook beter in staat keuzes te maken; 

het is helder waar ze voor staan en wat hun stip op de horizon is. Bij elke 

volgende beslissing kan de school goed afwegen: past dit wel bij ons? Dat zal de 

komende jaren wezenlijk blijken.   

De scholen hebben niet alleen een scherpere kleur gekregen, ze zijn ook 

organisatorisch naar elkaar toegegroeid. Het is meer LVO geworden. Naast de 

schaalvoordelen is op de scholen zelf de menselijke maat zoveel mogelijk 

bepalend.  

De vorige beleidsvisie uit 2009 draaide om drie kernpunten: uitstekend 

onderwijs, onderscheidend werkgeverschap en onderwijs in de maatschappij. De 

komende jaren bouwt LVO voort op deze basis, waarbij zoals gezegd het accent 
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uitdrukkelijk ligt op de kwaliteit van het onderwijs. Maar eerst: wat is er tot 

dusver bereikt?  

 

Onderscheidend werkgeverschap 

Als onderscheidend werkgever biedt LVO nu veel meer kansen aan medewerkers 

om zich te ontwikkelen, ‘vooral via een intensief en doelgericht scholingsbeleid. 

Structureel is er een scala aan opleidingen en cursussen beschikbaar, gefocust op 

wat LVO nodig heeft, zoals meer eerstegraadsdocenten. Met name voor 

Nederlands, Engels en wiskunde dreigen tekorten. LVO vult deze allereerst aan 

via het eigen potentieel door tweedegraadsdocenten op te leiden tot 

eerstegraads.  

Verder wordt de al aanwezige kennis binnen LVO beter benut. Scholen kijken 

steeds vaker bij elkaar in de keuken en werken waar mogelijk samen . De 

overtuiging groeit dat de scholen elkaar nodig hebben en van elkaar kunnen 

leren. De nieuwe digitale omgeving, Mijn LVO 2.0, versterkt dit proces. Op dit 

interne systeem kan elke medewerker vragen stellen en collega’s helpen met 

antwoorden. 

Ook is er oog voor de praktische kant van scholing. LVO heeft afspraken gemaakt 

met betrokken onderwijsinstituten, wat bijvoorbeeld resulteert in meer digitale 

vormen van studie. Medewerkers hoeven daardoor minder vaak te reizen naar 

de opleiding.  

 

Onderwijs in de maatschappij 

De LVO-scholen hebben de banden  met de maatschappelijke omgeving 

aangehaald. Het netwerk buiten de schoolmuren is in de verschillende regio’s 

aanzienlijk verstevigd. Meer en meer geven de scholen het onderwijs 

gezamenlijk vorm met bedrijven, overheden, sportverenigingen en andere 

maatschappelijke organisaties. Leerlingen en docenten gaan bijvoorbeeld op 

bezoek bij bedrijven en ondernemers geven gastlessen op scholen. Denk in dit 

verband aan het project ‘Energieke Scholen’ waar leerlingen samen met het mbo, 

hbo en bedrijfsleven leren, hoe ze hun school duurzamer en energiezuiniger 

kunnen maken.  

De grenzen van het begrip onderwijstijd worden steeds verder opgerekt. Er 

ontstaat bijvoorbeeld meer ruimte voor huiswerkbegeleiding, gastcolleges van 

bedrijven, sport, debatteersessies en reanimatiecursussen. Leerlingen worden 
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anders gevormd door ze vroegtijdig in aanraking te brengen met verschillende 

uitdagingen met als doel dat zij uiteindelijk met extra en meer gevarieerde 

bagage de school verlaten.  

 

 

Uitstekend onderwijs 

En dan het belangrijkste punt: uitstekend onderwijs. De afgelopen jaren zijn 

onderwijsresultaten een belangrijke pijler geworden van kwaliteitszorg. De 

resultaten zijn nu voor iedereen beter zichtbaar onder meer door het gebruik 

van Vensters voor Verantwoording, waarbij scholen alle cijfers rond kwaliteit in 

één systeem registreren. Verder wisselen LVO-scholen best practices uit en 

worden hun onderwijsprestaties via benchmarkonderzoek met elkaar 

vergeleken.   

Tot zover de harde kant. Onderwijskwaliteit is en blijft natuurlijk mensenwerk. 

De kwaliteit valt of staat met de kennis, inzet en aanpak van docenten, 

ondersteuners en leidinggevenden. Ook daar is en wordt fors in geïnvesteerd. Na 

een inventarisatie van de bevoegdheden van docenten zijn diverse 

scholingsprogramma’s, kenniskringen en netwerken opgestart. Denk aan een 

LVO-brede scholing voor teamleiders, kenniskringen voor docenten en 

onderwijsondersteunend personeel en netwerken voor het vmbo en havo/vwo. 

Het gericht werken aan onderwijskwaliteit is hierbij steeds het verbindende 

element.  

Daar is het niet bij gebleven. Sinds september 2011 werkt LVO samen met het 

Top Institute for Evidence based Research (TIER) van Maastricht University. Het 

doel: de kwaliteit van het onderwijs op basis van gericht wetenschappelijk 

onderzoek naar een hoger niveau tillen. Ook de Academische School biedt meer 

handvatten aan medewerkers die onderzoek willen doen naar mogelijke 

verbeteringen van de onderwijspraktijk.  

Natuurlijk grijpen de drie speerpunten op dynamische wijze in elkaar. 

Uitstekend onderwijs vraagt om kwalitatief goede medewerkers die structureel 

kansen krijgen zich te ontwikkelen (onderscheidend werkgeverschap), die het 

vizier naar buiten richten (maatschappelijke omgeving) en die weten voor welke 

vervolgopleidingen en arbeidsmarkt ze leerlingen opleiden. Precies daarmee is 

afgelopen jaren een serieuze start gemaakt.  
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Wat is er – in de tussentijd – veranderd?  

Prestaties in het onderwijs liggen meer dan ooit onder het vergrootglas. Doordat 

de eisen voor leerlingen in het voortgezet onderwijs omhoog gaan, moeten 

scholen – gemiddeld genomen – betere resultaten kunnen overleggen. Anders 

geformuleerd: leerlingen hebben hogere punten nodig om hun diploma te 

behalen. Daarnaast zijn media en politici bepalend voor de beeldvorming. 

Discussies over onderwijs zijn nooit ver weg. Vaak ontbreekt de nuance, maar 

dat doet niets af aan de druk die het op het scholen legt, en daarmee ook op LVO.  

Belangrijker nog is dat werkgevers hogere eisen stellen aan werknemers. Steeds 

vaker klinken kritische geluiden door over de aansluiting tussen onderwijs en 

arbeidsmarkt. Dezelfde arbeidsmarkt kampt met zowel tekorten als 

overschotten. Voor de noodzakelijke oplossingen is het onderwijs onmisbaar.  

Maar daarmee zijn we er nog niet. De hele samenleving is in beweging. Ook de 

jongeren zelf: internet en sociale media bieden leerlingen een scala aan nieuwe 

mogelijkheden. Medewerkers kunnen niet te ver achterblijven, ze moeten mee 

met de digitale ontwikkelingen.  

 

Beter met minder  

Tegelijk met de toenemende maatschappelijke druk heeft ook de demografische 

ontwikkeling in Limburg zijn weerslag op het onderwijs. De bevolkingskrimp – 

minder leerlingen en dus minder inkomsten – gaat gepaard met toenemende 

kosten (pensioenpremies en sociale premies) en nieuwe bezuinigingen. Externe 

ontwikkelingen die om creatieve oplossingen vragen. Tegen deze achtergrond 

dienen nieuwe kansen zich aan om onderwijs en bedrijfsvoering anders en in 

bepaalde opzichten zelfs beter in te richten.  

Het primaire proces zal leidend zijn in alles wat LVO de komende jaren doet en 

laat. Het is de bedoeling het onderwijsaanbod zo veel mogelijk in stand te 

houden. Dat neemt niet weg dat demografische en financiële ontwikkelingen 

ingrepen vragen, die zowel personele als materiële gevolgen zullen hebben. 

Uiteraard zullen de consequenties daarvan steeds zorgvuldig worden afgewogen. 

Flexibele inzet en mobiliteit zullen daarbij steeds meer noodzakelijk zijn, 

teneinde ingrijpender maatregelen te beperken. 

De opdracht voor elke school is een sluitende exploitatie. Lukt dat, dan is de 

begroting niet alleen een mooie, financiële afspiegeling van de school, het is ook 

een belangrijk teken dat de totale school ‘in balans’ is.   
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De afname van middelen zou een reden kunnen zijn om het ambitieniveau - 

voorlopig – naar beneden bij te stellen. Toch gebeurt dat niet. LVO wil het beter 

doen. Omdat de buitenwereld dat vraagt. En omdat LVO zelf de noodzaak 

daarvan onderkent. De urgentie om het onderwijs te vernieuwen, is te groot. Ter 

illustratie: om de problemen op de arbeidsmarkt het hoofd te bieden, moeten 

werknemers in het bedrijfsleven het allerbeste uit zichzelf halen. Daarvoor 

wordt nu de basis gelegd bij talloze, toekomstige werknemers: de huidige 

generatie leerlingen van LVO. Ze zijn in een zeer belangrijke fase van hun leven. 

Hun keuzes nu zijn bepalend voor de toekomstige samenleving. Om die reden is 

uitstel van verandering ongewenst.  

De uitdaging voor LVO ligt op tafel. Iedereen moet met minder middelen nog 

beter presteren. Alles wordt uit de kast gehaald om dit in de komende jaren te 

realiseren. Iedereen zal daarbij voor zichzelf duidelijke keuzes moeten maken: 

wat ga ik meer en beter doen, en wat laat ik los.  

 

 

Best practices 

Om de kloof te dichten tussen wat nodig en mogelijk is, draagt LVO een aantal 

oplossingen aan. Waar mogelijk proberen we dubbelslagen te maken. Oftewel: 

via slim bezuinigen verbeteringen doorvoeren. Bijvoorbeeld minder vierkante 

meters op plaatsen waar het onderwijsaanbod elkaar onnodig overlapt. Kijk in 

dit verband ook naar het praktijkgedeelte van het vmbo. In de huidige omvang 

zijn de machineparken voor een onderwijsorganisatie enorm duur en daardoor 

nauwelijks meer te handhaven. De oplossing: breng een deel van de 

onderwijspraktijkruimten onder bij het bedrijfsleven. Op die manier spaar je 

kosten uit en – belangrijker – verbeter je de aansluiting tussen onderwijs en 

arbeidsmarkt. Het illustreert hoe je een bedreiging – krimp en bezuiniging – om 

kunt buigen in nieuwe kansen. Een andere benadering van het onderwijs, de blik 

naar buiten gericht, buiten de geijkte paden durven treden. 

Krimp is geen reden tot doemdenken. Juist niet. Krimpregio’s hebben de potentie 

uit te groeien tot innovatieplatforms in onderwijsland. De harde cijfers maken 

vernieuwing onontkoombaar, een andere weg is er niet. Iedereen moet 

meebewegen. Met de best practices die dit oplevert, kunnen schoolorganisaties 

in het hele land hun voordeel doen. Limburg kan een standaard stellen voor het 

toekomstig onderwijs in Nederland. LVO wil daaraan bijdragen en neemt waar 

mogelijk het voortouw.  
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Regie nemen 

Nieuwe kansen verzilveren betekent ook keuzes maken. LVO maakt één keuze in 

het bijzonder: het woord ‘beter’ gaat over meer onderwijskwaliteit zoals in de 

inleiding al is verwoord. Dáár ligt de komende jaren de focus. Concreet kan dat 

betekenen dat het onderwijs aan kwaliteit wint, maar dat de reisafstand voor 

leerlingen en medewerkers iets toeneemt. Het laatste is lastig, geen twijfel 

mogelijk, maar bij lange na niet zo fundamenteel als het eerste.   

Wat geldt voor LVO als organisatie, geldt ook voor de medewerkers zelf. De kans 

is reëel dat bezuinigingen de werkvloer raken. Het vraagt ook van medewerkers 

– zowel onderwijsgevend als onderwijsondersteunend personeel - om keuzes te 

maken: ze kunnen niet alles realiseren als tijd of middelen ontbreken. Het wordt 

alleen maar belangrijker om zelf de regie te nemen. Om creativiteit te tonen waar 

het begint te knellen. Met onderwijskwaliteit als kompas.  

Wat gaat LVO doen?  

De komende jaren legt LVO nagenoeg de volledige focus op onderwijskwaliteit.  

Met alle consequenties van dien. Bezuinigingen zijn onontkoombaar, maar 

mogen onder geen beding ten koste gaan van de kwaliteit op de werkvloer. 

Integendeel, die kwaliteit moet zoals gezegd nog beter. Deze visie schetst 

contouren van wat LVO gaat doen, medewerkers worden opgeroepen om tot een 

goede invulling te komen. Met eigen initiatief en creativiteit. 

Differentiatie 

De afgelopen jaren is de overtuiging gegroeid dat deze tijd vraagt om een andere 

benadering van het onderwijs. De traditionele, klassikale aanpak is een 

werkvorm, maar  kan niet meer de modus zijn.  Zoals eerder al gezegd: de 

maatschappij is veranderd, de arbeidsmarkt stelt steeds hogere eisen. 

Verschillen tussen leerlingen mogen er zijn en moeten gehonoreerd worden. Dat 

geldt overigens ook voor de medewerkers. 

Om die reden is een koerswijziging nodig en wel tot in de kern van het 

onderwijs. De nieuwe opdracht aan scholen is niet alleen om zoveel mogelijk 

leerlingen te laten slagen. Dat is een begin. De echte opdracht moet zijn om het 

beste in de leerling naar boven halen. Dat kan door als onderwijsgevende de 

persoonlijke talenten maar ook de belemmeringen van een kind te zien en daar 

op in te spelen.  Zo kan het potentieel meer  tevoorschijn komen en groeit het 

zelfbewustzijn. De leerling krijgt meer bagage waar hij of zij de rest van het leven 

uit kan putten. 
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Om dit te bereiken, richt het onderwijs van LVO zich meer op wat de individuele 

leerling nodig heeft. Differentiatie zowel in werkvormen als benadering.  Wat bij 

de ene leerling aanslaat, werkt bij de ander averechts. Wat de een direct oppikt,  

leert de ander via een toegespitste aanpak.  

Persoonlijke betrokkenheid 

De vraag is dan: hoe vertaal je deze visie naar de dagelijkse onderwijspraktijk? 

Van de medewerkers in de klas wordt gevraagd, dat ze hun aanpak en 

benadering meer gaan afstemmen op de individuele leerling. Dat begint met 

goed kijken en luisteren. Het is een proces waarin de leerling samen met de 

docent op zoek gaat naar zijn of haar talenten. Het draait dan niet alleen om 

kennis, maar ook om inzicht, sociale vaardigheden, gedrag en 

verantwoordelijkheidsbesef. Dat geldt voor álle leerlingen; ook  kwetsbare 

talenten verdienen de kans om te groeien .  

Het vraagt van LVO-docenten dat ze de frontale, klassikale aanpak als maatstaf 

loslaten. De volgende vragen komen daarbij centraal te staan. Wat heeft die ene 

leerling nodig aan kennis en vaardigheden? Hoe regel je dat in het onderwijs? 

Met welke vormen van onderwijs? En hoe geef je dat organisatorisch gestalte?  

LVO hanteert nu het jaarklassensysteem waar iedereen in hetzelfde tempo de 

lessen volgt en zo het schoolcurriculum doorloopt. Maar waarom zou een 

leerling niet sneller het diploma kunnen  behalen als dat mogelijk is? 

Bijvoorbeeld het vwo in vijf jaar. Dat is differentiatie in het onderwijs: een 

leerling die sneller kan, sneller laten gaan of een extra vak laten volgen. En een 

leerling die achterop raakt, via passend onderwijs bijspijkeren. 

Een groot aantal nieuwe, digitale mogelijkheden biedt de helpende hand. Ze 

brengen niet alleen het onderwijs dichter bij de wereld van de leerling, maar 

geven ook tal van praktische oplossingen. Om te differentiëren naar al die 

verschillende leerlingen. 

Dít is wat LVO onder maatwerk verstaat. Differentiatie vanuit een persoonlijke 

betrokkenheid bij de leerling.  

Extra inspiratie hiervoor kunnen medewerkers halen bij de bron zelf: de 

leerlingen en hun ouders. Gesprekken aangaan over wat zij willen, nadenken 

over de vragen die zij stellen, luisteren naar hun ideeën voor verbetering. Dat is 

dus veel breder dan alleen formele medezeggenschap. Het ideaal voor LVO is een 

cultuur van toenemende openheid naar de leefwereld van leerlingen. Een 

intrinsieke nieuwsgierigheid bij alle medewerkers om deze wereld beter te leren 
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kennen.  Dit bewustzijn voor de directe omgeving van het onderwijs maakt het 

onderwijs zelf beter. Het versterkt de aansluiting met de leerlingen.  

Onderscheidend werknemerschap 

Betrokkenheid gaat hand in hand met verantwoordelijkheid. LVO legt de 

verantwoordelijkheid steeds lager in de organisatie: bij de teams en als het even 

kan bij de medewerker zelf. Zij moeten gaan waarmaken, wat op dit moment van 

het voortgezet onderwijs wordt gevraagd.  En dus moeten zij nog meer kansen 

krijgen om hun betrokkenheid om te zetten in daden.  

Daartoe krijgt elke medewerker veel mogelijkheden. Via opleiding, coaching en 

kennisdeling bijvoorbeeld. LVO wil elke medewerker in beweging krijgen. Wie 

meegaat, kan op waardering en ondersteuning rekenen en regisseert via de weg 

van ontwikkeling zijn eigen carrière.   

Zo krijgt de medaille van onderscheidend werkgeverschap de komende jaren een 

keerzijde: onderscheidend werknemerschap. Medewerkers kunnen zich 

onderscheiden door in ontwikkeling te blijven, creativiteit te tonen, rekenschap 

af te leggen. Scherp kijken naar wat de leerling nodig heeft in het licht van wat 

straks buiten de schoolmuren van die leerling gevraagd gaat worden.  

Dat doen ze het beste door zelf initiatief te nemen en niet af te wachten tot hun 

leidinggevende dat doet. Proactiviteit, flexibiliteit, gedrevenheid en motivatie  

worden sleutelwoorden  in het personeelsbeleid. Anderzijds zal ook LVO 

verantwoordelijkheid moeten nemen en medewerkers moeten faciliteren, zodat 

ze daadwerkelijk stappen vooruit kunnen zetten. Bij iedereen draait het om de 

best mogelijke balans tussen toegevoegde waarde en persoonlijke ontwikkeling.  

Gezamenlijkheid moet de toon zetten binnen LVO. Het verzoek aan iedereen is 

om ideeën vaker dwars door de organisatie heen met elkaar te delen. En ideeën 

van buiten LVO naar binnen te halen. Zodat medewerkers uit een scala aan 

mogelijkheden kunnen uitzoeken wat werkt.  

Wat wel en niet goed gaat, zal vaker benoemd gaan worden. Met de bijpassende 

consequenties. Open en eerlijke communicatie in een veilige (werk)omgeving is 

de motor van een veranderingsproces.  

Kwaliteitszorg 

De teams krijgen een sleutelrol in de overgangsfase waarin LVO zich nu bevindt. 

En dat is ook een overgang in de cultuur. Vragen stellen, opbouwende kritiek 

geven: het hoort onlosmakelijk bij het veranderingsproces dat binnen LVO op 

gang komt. Het kritisch vermogen groeit in alle lagen van de organisatie, maar 
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het valt of staat met de teams. Directe collega’s moeten in staat zijn elkaar beter 

te maken, omdat ze elkaar kennen en een gezamenlijke context delen.  

Het gebeurt nu al regelmatig dat medewerkers elkaar bevragen over hun 

bijdrage aan het eindresultaat. Langzaam maar zeker verbetert hierdoor de 

kwaliteitszorg. Dit proces moet zich verder ontwikkelen. Niet alleen reactief, 

maar meer en meer zoals gezegd ook proactief. Collega’s die meer van elkaar 

leren, gezamenlijk de onderwijskwaliteit omhoog schroeven.  Hetzelfde geldt 

overigens voor de scholen. De verbinding tussen scholen kan veel beter. Ze 

kunnen nog meer van elkaar profiteren, van kennis en ervaring die elders al is 

verzameld.  

Om de slag te maken naar meer onderwijskwaliteit, naar een school van de 

toekomst, heeft elke medewerker de sleutel in handen. Binnen LVO is het besef 

nodig dat grote veranderingen nooit groot beginnen. Een enkeling kan iets in 

gang zetten, wat een kettingreactie aan verbeteringen teweeg brengt. De 

opdracht die LVO zich nu stelt, slaagt, als vele kettingreacties straks op elkaar 

inwerken. Meer onderwijskwaliteit met minder middelen zal lukken als de 

medewerkers het doen, samen en met alle hulp waar mogelijk van hun 

werkgever, LVO.   

Hoe precies, daarover moeten zij - collega’s en leidinggevenden - elkaar 

bevragen. En het vooral uitproberen. Al doende succesformules creëren, zonder 

angst voor mislukkingen.  

 

 

Wat heeft LVO nodig?  

 

Wat heeft LVO nodig om deze beleidsvisie te realiseren? Bovenal de inventiviteit 

om met minder middelen meer te bereiken. Zelfs bij het hart van deze visie – 

onderwijskwaliteit – is creativiteit nodig om meer uit bestaande investeringen te 

halen. Waar mogelijk moet het efficiënter. Dit besef moet overal in de organisatie 

doordringen.  

Dan gaat het ook over de balans tussen kosten en opbrengsten. 

Resultaatgerichter werken is het credo. Dat kan door kosten en opbrengsten op 

alle fronten in kaart te brengen, zowel in onderwijs als bedrijfsvoering. Meten = 

weten = verantwoording afleggen.  



  
 

 
10 

Vensters voor Verantwoording is hierbij een belangrijk instrument, als een mes 

dat aan twee kanten snijdt: kosten en opbrengsten. Door het begrip 

onderwijskwaliteit uit elkaar te halen in twintig ankerpunten, kunnen de 

prestaties beter geanalyseerd worden en zijn scholen onderling beter 

vergelijkbaar. Met het gevolg dat sneller bijgestuurd kan worden. 

Daarnaast zijn onderzoek en innovatie belangrijke middelen om aan de basis de 

kwaliteit te verbeteren. Nieuwe vondsten zijn nodig, zowel in bedrijfsvoering als 

onderwijs, om te doen wat wordt gevraagd: met minder middelen meer 

onderwijskwaliteit realiseren.  

Onderzoek kan ook door leerlingen zelf worden verricht. Zij zijn immers 

ervaringsdeskundigen; tegelijk worden ze zich zo bewust van hun 

onderwijsomgeving. Het is een nieuwe benadering waarmee LVO zich wezenlijk 

kan onderscheiden.  

 

Met partners 

Vanzelfsprekend kan LVO de doelen in deze beleidsvisie niet alleen bereiken. 

Meer dan ooit zijn partners nodig om de onderwijskwaliteit op te schroeven. De 

ramen en deuren moeten open, ook uit praktische overwegingen. Met vereende 

krachten boek je betere resultaten. Uit oogpunt van efficiency vragen de gegeven 

omstandigheden om krachtenbundeling over de schoolmuren heen. Hierboven 

staat al uitgelegd dat bezuinigingen mogelijk zijn, bijvoorbeeld door een deel van 

het beroepspraktijkonderwijs over te hevelen naar het bedrijfsleven.   

Naast het bedrijfsmatige voordeel levert dat inhoudelijk winst op, wat minstens 

zo zwaar telt. Samenwerking met het bedrijfsleven op een praktisch niveau 

verbetert de aansluiting met de arbeidsmarkt.   

Ook een betere aansluiting op het vervolgonderwijs, door bijvoorbeeld extra 

modules in het LVO-onderwijs te integreren  is een goed voorbeeld van hoe je 

samen met partners meer resultaat in de exploitatie kunt behalen . Je kunt 

kostenstijgingen beperken of misschien zelfs voorkomen. Tegelijk bouw je dus 

aan de kwaliteit van onderwijs, via een doorlopende leerlijn die leerlingen beter 

voorbereidt op arbeidsmarkt en samenleving.  

Zo zijn er tal van opties om samen met partners in de regio het voortgezet 

onderwijs verder te brengen. In dit verband is het bewustzijn nodig, dat LVO de 

facto wel eigenaar is van VO-scholen, maar dat het voortgezet onderwijs in feite 

aan Limburg – dus aan alle partners - toebehoort. Om die lijn door te trekken, 
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zouden de partners samen met LVO de verantwoordelijkheid moeten nemen bij 

de volgende stap die gezet moet worden.  

 

Inspiratie  

In de voorgaande hoofdstukken is uit de doeken gedaan wat LVO nodig heeft 

voor meer onderwijskwaliteit. In kernwoorden: keuzes, creativiteit, innovatie, 

differentiatie, verantwoordelijkheid, initiatief, kritiek, betrokkenheid, samenwerking.  

Nog een laatste toevoeging. Te streven valt naar een proces dat op een zeker 

moment zijn eigen vliegwiel wordt. Een eigen dynamiek in de ontwikkelingen. 

Een middel kan daar bij helpen: inspiratie. Dat is er natuurlijk al op de 

werkvloer, maar het kan versterkt worden. Als een innerlijke motor die mensen 

in beweging brengt. Voor de goede orde: inspiratie kun je niet afdwingen, wel 

stimuleren. En dat doet LVO dan ook.  

Deze beleidsvisie is het begin daarvan. Een levend document dat zich binnen de 

organisatie moet gaan vertalen in concrete acties. Inspiratie zit overal en kent 

vele gezichten. Het is nu zaak om de kansen samen te gaan benutten. Alles met 

maar één doel: de leerling centraal.  

 


