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“Wees net als anderen: ook uniek!” 

 

 

  



 

 

Inleiding 
 

 

De Zeven Linden is een openbare school voor VMBO, HAVO en atheneum. Kenmerkend voor het openbaar 
onderwijs is het respect en de betrokkenheid ten opzichte van verschillende levensbeschouwingen en 
overige verschillen tussen mensen. Dat geldt voor onze leerlingen, medewerkers en ouders. 

De school verzorgt onderwijs aan VMBO Basis, VMBO Kader, VMBO theoretische leerweg (MAVO), HAVO 
en atheneum. Naast de reguliere onderwijsprogramma’s met een uitdagend en rijk onderwijsaanbod, 
biedt de school in de bovenbouw VMBO Basis/Kader een intersectoraal programma Dienstverlening en 
Producten aan. Voor de HAVO- en atheneumbovenbouw heeft de school een uniek onderwijsconcept 
ontwikkeld. Alle leerlingen kunnen in leerjaar 1 en 2 deelnemen aan één van de talentstromen.     

Het schoolplan van de Zeven Linden is bedoeld als visiedocument voor de jaren 2017 – 2020. Vanuit “jouw 
plek, jouw plan, jouw toekomst,” werkt de school vanuit de overtuiging dat aansluiten bij passie, talent en 
expertise voor zowel leerlingen als medewerkers, leidt tot een school waarin niet alleen optimaal wordt 
gepresteerd maar waar het ook fijn is om te leren, te ontwikkelen en te werken. 

Dit schoolplan is tot stand gekomen tijdens ontwikkel- en inspiratiebijeenkomsten voor het gehele 
personeel. Een werkgroep heeft de bijeenkomsten voorbereid, uitkomsten gedeeld en op basis van de 
uitkomsten van deze bijeenkomsten is dit schoolplan tot stand gekomen. De werkgroep kijkt met 
genoegen terug op een boeiend proces, waarbij door alle betrokkenen actief en zeer betrokken is 
gesproken over wat de Zeven Linden bijzonder en toekomstbestendig maakt.  

  



 

 

Openbaar Onderwijs Zwolle en regio  

  
De Zeven Linden maakt deel uit van Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio (OOZ). Voor de komende jaren 
heeft OOZ voor onze organisatie in “ Koers en Ambities”  drie pijlers uitgezet als stippen op de horizon. 
Het omvat de thema’s “ Eigenaarschap”, “ Grenzeloos Maatwerk”, en “21ste -eeuwse vaardigheden”.  
Hierna volgt een karakteristiek van hetgeen “Koers en Ambities” beschrijft. 

1. Eigenaarschap. Ieder is wie hij of zij is. Wees eigenaar van je kwaliteiten, plannen en dromen. Neem 
verantwoordelijkheid voor jezelf en voor elkaar. Ben je bewust van je rol die je vervult binnen ons 
onderwijs en in de maatschappij. Wees betrokken, proactief en nieuwsgierig. Durf nieuwe ideeën te delen 
en toe te passen. 

2. Grenzeloos Maatwerk. De stip op de horizon en de route daar naartoe is voor iedereen anders. Daarom 
gaan wij voor grenzeloos  maatwerk. Nieuwe verbindingen tussen scholen, samenwerking met bedrijven 
en persoonlijke  onderwijsprogramma’s maken alles mogelijk en bieden ruimte voor eigen tempo, maat 
en dromen.  Zo zetten we elke leerling in zijn kracht. 

3. 21ste-eeuwse vaardigheden. De wereld van morgen is anders dan die van vandaag. Nieuwe begrippen 
en technologieën  vragen om nieuw vakmanschap en 21ste–-eeuwse vaardigheden (1). Door ons onderwijs 
daarop  in te richten en de nodige basis te combineren met de hedendaagse “skills”, bereiden we onze  
leerlingen voor op een toekomst vol kansen.  

Hoe vertaalt de Zeven Linden deze drie stippen op de horizon? 

 

Doel van onderwijs 
 
Toekomstgericht onderwijs vraagt naast kennisontwikkeling en maatschappelijke toerusting  om 
persoonsvorming. Deze drie onderdelen dienen in evenwicht te zijn om leerlingen zo goed mogelijk te 
begeleiden in hun ontwikkeling tot zelfstandige volwassenen in een snel veranderende maatschappij. 
 

Onderwijsambitie 
 
De Zeven Linden heeft de ambitie om onderwijs te creëren waarin de leerling volledig centraal staat. 
Immers, elke leerling is anders en door aan te sluiten bij talenten ontwikkelt de leerling een stevig 
fundament en stelt binnen kaders en passend bij zijn ontwikkeling; persoonlijke doelen en neemt daarbij 
regie over zijn eigen leerproces en neemt dus samen met de school daar ook verantwoordelijkheid voor.  

  



 

 

 

De kernwaarden volgens de Zeven Linden 

 

• Respect  

Om talenten optimaal te kunnen ontwikkelen is het van belang dat een ieder ook plezier heeft  in datgene 
wat hij doet. Dat doen we op de Zeven Linden in een veilige leer- en werkomgeving waar we naar elkaar 
omzien en elkaar ruimte bieden om te kunnen zijn wie je bent.    

• Uniek 

Een mens is uniek in denken en doen. Ieder mens heeft zijn eigen stijl van leren. Aansluiten bij talenten 
motiveert om te leren. We gaan uit van erkende ongelijkheid waarin een ieder gelijkwaardig is, maar niet 
gelijk. Onderwijs op maat doet recht aan “ongelijk onderwijs voor gelijke kansen.” 

• Kwaliteit 

Kwaliteit in de ruimste zin van het woord kenmerkt ons handelen. We zijn ambitieus, want we willen een 
school zijn die hoge eisen stelt aan het onderwijs. Iedere medewerker heeft een resultaatsverplichting en 
werkt opbrengstgericht aan de hand van de kwaliteitscyclus (Plan-Do-Check-Act). 

• Samen   

Op de Zeven Linden leren we van en met elkaar. We zijn overtuigd dat samen werken en samen leren de 
basis is voor groei. We werken nauw samen met onze leerlingen en ouders of verzorgers. De school neemt 
ook actief deel aan de samenleving. Onze school kent een netwerk van samenwerkingsvormen zowel in 
als buiten de school (bv. het Samenwerkingsverband Noordoost Overijssel, vervolgonderwijs MBO - HBO 
- universiteit en bedrijven). 

• Professioneel    

Professioneel betekent dat elke medewerker persoonlijk leiderschap toont, dat hij vanuit vertrouwen 
autonomie krijgt en dus verantwoordelijkheid krijgt en neemt, maar ook  daarover verantwoording aflegt.  

• Innovatief 

De maatschappij verandert steeds sneller en vraagt om mensen die nieuwsgierig, leergierig en creatief zijn 
en vanuit lef & durf durven te denken en te handelen buiten kaders. De Zeven Linden staat, vanuit een 
kritische houding, open voor nieuwe inzichten om leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op de 21e 
eeuw. Technologie speelt daarbij een grote rol in ons dagelijks leven. De competenties die dit vraagt is het 
pakket van vaardigheden dat we 21st Century Skills noemen. 

 



 

 

 

Bron: SLO/Kennisnet 

 

 

Onze ambitie vertaald naar onderwijs op maat  
 

 
• Vanuit de leerling: “Ik zit op een school die werkt rond mijn persoonlijke behoeften en talenten.”  

Ik sta als leerling centraal, zodat ik het beste uit mijzelf kan halen. Daardoor krijg ik meer plezier in leren 
en kan ik mijn leerprestaties verhogen! Het begint met het stellen van een persoonlijk doel. Ik stel samen 
met de coach en ouders doelen. Op basis van mijn tempo, niveau, behoefte, talent en ambitie. Ook ontdek 
ik hoe ik het beste de gestelde doelen kan halen. Dat is mijn persoonlijke strategie waarmee ik aan de slag 
ga. Maar dat doe ik niet alleen want er is altijd een persoonlijke coach die mij hierbij ondersteunt. 

 

• Vanuit de docent: “Op mijn school stel ik mijn leerlingen écht centraal.” 

De leerling staat centraal in het onderwijs: als docent speel ik dagelijks in op de persoonlijke behoeften, 
talenten en ambities van mijn leerlingen. Iedere leerling werkt aan de hand van persoonlijke doelen, die 
samen met ouders en met mij als docent worden besproken. Individueel tempo, niveau, behoefte, talent 
en ambitie zijn hierbij leidend.  In coachgesprekken  wordt bekeken welke vooruitgang er is gemaakt en 
hoe leerlingen de doelen het beste kunnen behalen. Aan de hand van een persoonlijke strategie vervolgt 
de leerling zijn leerweg.  



 

 

Hoezeer we ook op zelfstandigheid inzetten, we zorgen altijd voor strakke kaders. Gepersonaliseerd leren 
is immers nooit vrijblijvend: de doelen moeten worden behaald. Ik heb als docent  meerdere rollen. Ik blijf 
in de eerste plaats een vakdocent. Kennis is een primaire behoefte binnen de school.  

Daarnaast ben ik ook coach. Ik voer individuele gesprekken die er toe doen. Coaching is voor mij een 
gerichte vorm van begeleiding waarin inhoud, progressie en het stellen van doelen centraal staan. 
Daarnaast ben ik ook teamlid.  

 

• Vanuit de ouder/verzorger: “Mijn kind volgt onderwijs dat naadloos aansluit bij zijn behoefte, 
ambitie en talent” 

Binnen de Zeven Linden staat mijn  kind centraal en staat zijn persoonlijke ontwikkeling voorop. Ons kind 
gaat zichzelf ontdekken, waardoor hij het beste in zichzelf naar boven haalt. Dat proces begint met het 
stellen van een persoonlijk doel samen met ons en met de persoonlijke coach. Het doel wordt gesteld op 
basis van tempo, niveau, behoefte, talent en ambitie. In coachgesprekken met de leerling wordt bekeken 
hoe ons kind de doelen het beste kan behalen: iedereen wordt gezien. Vervolgens wordt een persoonlijke 
strategie afgesproken waar ons kind  zelf mee aan de slag gaat. Zo kan hij  werken vanuit zijn eigen 
leervrijheid en verantwoordelijkheid.  Hierbij geldt dat hoezeer we ook op zelfstandigheid inzetten, we 
zorgen altijd voor strakke kaders. Gepersonaliseerd leren is immers nooit vrijblijvend: de doelen moeten 
worden behaald. 

 

• Vanuit de schoolleider: “Ik leid een school waar onderwijskundig maatwerk centraal staat en 
prestaties samen gaan met eigen verantwoordelijkheid bij leerlingen en waar docenten met plezier 
naar hun werk gaan.” 
 

Ik heb hoge verwachtingen en stel ambities om te veranderen, maar streef naar realistische doelstellingen 
die met de medewerker (in de gesprekscyclus) besproken worden omdat tempo, mogelijkheden, 
financiën, draagvlak en plezier belangrijke elementen zijn. Belangrijke elementen zijn 
coachingsvaardigheden, tijd, het gebouw, ICT en leiderschap. Voortgang wordt gemeten, succesfactoren 
benoemd en obstakels besproken. De elementen die gepersonaliseerd leren haar kracht geven, worden 
zoveel mogelijk vanaf dag één binnen de school geïntegreerd. 

 
  



 

 

Onze kernwaarden vertaald naar:  
 

1. Netwerkplannen  

Binnen de netwerken worden de kernwaarden vertaald in netwerkplannen voor de komende jaren. In 
deze plannen wordt vermeld welke doelen het netwerk  wil bereiken, welke concrete acties daarvoor 
nodig zijn, wie de eigenaren daarvan zijn  en wanneer men het doel bereikt wenst te hebben. Om 
samenhang in de plannen te bewerkstelligen zullen deze door de schoolleiding worden beoordeeld, op 
elkaar worden afgestemd en gefaciliteerd.  

 

2. Vakwerkplannen  

Binnen de vakgroepen worden de kernwaarden vertaald in vakwerkplannen voor de komende jaren. 
Uitgangspunt daarvoor vormen de huidige vakwerkplannen. De vakwerkplannen dienen daarom 
gescreend te worden op de kernwaarden zoals die omschreven zijn. Indien nodig zullen de 
vakwerkplannen worden bijgesteld. Om samenhang in de plannen te bewerkstelligen zullen deze door de 
schoolleiding worden beoordeeld, op elkaar worden afgestemd en gefaciliteerd. 

 

3. Passend Onderwijs  

Passend Onderwijs zien wij als een kans om voor leerlingen begeleiding in te zetten t.a.v. hun 
onderwijsbehoeften.  

Wij faciliteren leerlingen, maar maken hen wel medeverantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling, door 
hun eigen begeleidingsvraag te laten formuleren. Een begeleidingstraject is van tijdelijke aard en wordt 
met regelmaat geëvalueerd. Zowel het zorgplan als het ondersteuningsprofiel geven een uitgebreide 
omschrijving van de ondersteuning die op de Zeven Linden wordt geboden. 

 

4. Personeel  

Een ieder is eigenaar van zijn of haar kwaliteiten, plannen en dromen.   Vanuit het licht dat iedereen vitaal, 
gemotiveerd en productief aan het werk is en blijft, stellen we dat iedere medewerker (zowel OP als 
OOP) vanuit talent en expertise duurzaam wordt ingezet. Bij talentontwikkeling gaat het om het 
ontdekken en accepteren wie je in essentie bent. Daarvoor kan iedere medewerker gebruik maken van de 
Talentscan.  Het doel is competenties en drijfveren van de medewerker in beeld brengen. Alle 
medewerkers worden jaarlijks in de gelegenheid gesteld nascholing de volgen. Deze scholing vindt plaats 
naar behoefte. Deze behoefte kan worden gedefinieerd door de schoolleiding, de netwerken, de 
vaksecties of de individuele medewerker. Jaarlijks wordt deze behoefte geïnventariseerd en op basis van 
een oordeel van de schoolleiding gehonoreerd.  Nascholing is gepersonaliseerd, want er wordt uitgegaan 
dat elke medewerker eigenaar is van de  te verrichten taken en zich dient te verantwoorden over de 
kwaliteit van het werk en niet over de daarvoor ingezette tijd.   



 

 

Opleiden in de school wordt als een belangrijke taak gezien. De school biedt mogelijkheden aan leraren in 
opleiding om hier stage te lopen onder begeleiding van vakcoaches. Ook beginnende docenten kunnen 
rekenen op een goede begeleiding door ervaren vakcoaches. Uitgangspunt hierbij is dat er een strikte 
scheiding bestaat tussen begeleiden en beoordelen. Dat laatste vindt plaats door de schoolleiding door 
middel van lesbezoeken en gesprekken. De beoordelingsprocedure, alsmede de beoordelingscriteria(5) 
zijn helder beschreven. Dat geldt ook voor het begeleidingstraject voor beginnende docenten, het 
zogenaamde inductiearrangement. 

De gesprekscylus is in ontwikkeling. Werken vanuit een veranderende (netwerk)organisatie, vraagt om 
nieuwe vormen van “gesprek” zoals het ambitiegesprek. Formeel volgt de Zeven Linden de gesprekscylus 
van drie jaar met een ontwikkelgesprek, een functioneringsgesprek en een beoordelingsgesprek. Dit wordt 
gecombineerd met lesbezoeken, evaluaties door leerlingen en andere vormen van beoordeling (bv. 360 
graden feedback). 

Voor het OP geldt miv 1 augustus 2016 een nieuw taakbeleid. Het taakbeleid is er op gericht de 
medewerker meer zeggenschap te geven over de inrichting van het eigen werk. Hiermee wordt recht 
gedaan aan professionaliteit en autonomie van de medewerker. Dit taakbeleid zal jaarlijks door de 
schoolleiding i.s.m. de Deelraad MR worden geëvalueerd. 

 

5. Netwerkorganisatie  

“Een organisatie veranderen, is een brug bouwen terwijl je erop loopt” 

Onderwijs van de 21e eeuw vraagt om andere, nieuwe vormen van organisatie en dus ook van leiderschap. 
Van een traditionele organisatiehiërarchie (harkstructuur) transformeert de school naar een nieuwe 
organisatievorm nl. die van een netwerkorganisatie. De kern van een netwerkorganisatie is dat er 
betekenisvolle relaties worden aangegaan, ontwikkeld en onderhouden. Gedeeld leiderschap moet 
opleveren dat netwerkers meer ruimte krijgen en ervaren om te komen tot innovaties, maar ook tot (meer) 
veerkracht en adaptief  vermogen.    

Een opdracht wordt belegd in een netwerkteam.  Elk netwerkteam draagt hiervoor verantwoordelijkheid 
en is weliswaar zelfsturend maar kent wel tenminste één kartrekker; de netwerkcoördinator. Deze is niet 
hiërarchisch in de lijn maar draagt wel verantwoordelijkheid. Concreet betekent deze andere manier van 
werken dat de verhoudingen verschuiven van verticaal naar meer horizontaal en gezagslijnen zijn niet 
meer als vanzelfsprekend. Communicatielijnen en werkprocessen verlopen steeds meer direct tussen 
personen afkomstig uit verschillende netwerken binnen de school. Om samenwerking succesvol te laten 
zijn, betekent dit dat er eisen aan de rolopvatting en rolvervulling van de netwerkteams en netwerkleden 
gesteld worden. Van de netwerkteamleden vraagt deze manier van netwerken bewustzijn over het eigen 
handelen, de rol, de kansen voor beïnvloeding en de persoonlijke effectiviteit. Deze onderdelen spelen 
een succesbepalende rol in netwerken.  De netwerkleden hebben hun thuisbasis in het netwerkteam. 
Maar hun werkzaamheden vinden vooral plaats op de knooppunten tussen de netwerken.    

De school kent de volgende netwerken: onderwijs, personeel, leerlingbegeleiding, organisatie en PR & 
communicatie. De schoolleiding geeft doelstellingen en kaders maar kaders ontstaan ook vanuit de 
netwerkteams.  



 

 

6. Medezeggenschap  

De Zeven Linden kent een actieve ouder- en leerlingenraad. De (P)MR, nu Deelraad heeft in het kader van 
Medezeggenschap een nieuwe inrichting gekregen. In de deelraad op locatieniveau zijn nu leerlingen, 
ouders en medewerkers vertegenwoordigd. Doel hiervan is medezeggenschap zoveel mogelijk in te ruilen 
voor zeggenschap en gesprekken over ontwikkelingen in de school aan de voorkant te voeren met 
inachtneming van de Wet Medezeggenschap op Scholen.  

 

7. Kwaliteitszorg  

De kwaliteit van het onderwijs op de Zeven Linden is te onderscheiden in kwaliteit zoals de Inspectie van 
het  Onderwijs deze definieert en de kwaliteit zoals de school deze zelf definieert. 

a. Norm- en opbrengstindicatoren.  

De Inspectie van het Onderwijs hanteert in haar toezicht een aantal norm – en opbrengstindicatoren. De 
kwaliteit van de opbrengsten dient in ieder geval (boven)gemiddeld  en duurzaam te zijn. Daarom worden 
de opbrengsten  frequent niet alleen op leerlingniveau gevolgd maar ook op leerjaarniveau, vakniveau en 
docentniveau. Op basis van deze gegevens wordt door directie en binnen de netwerken 
(netwerkcoördinatoren) gesprekken gevoerd met netwerkgroepen, vaksecties en/of individuele  
medewerkers. Netwerken, vaksecties en individuele medewerkers  monitoren de kwaliteitsdata zelf en 
stellen daartoe analyses  en – indien nodig – verbeterplannen op. 

b. Kwaliteitszorginstrumenten. 

De kwaliteit zoals de school die definieert staat verwoord in de kernwaarden. Om te kunnen bepalen of 
we dit  niveau bereiken dienen de huidige kwaliteitszorg-instrumenten te worden gescreend op de nieuwe 
eisen. De Zeven Linden neemt frequent tevredenheids-onderzoeken af onder leerlingen en ouders (via 
Kwaliteitsscholen) en ook onder medewerkers. De school monitort de sociale veiligheid van de leerlingen. 


