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Het	  Stedelijk	  Onderwijs	  ontwikkelt	  talenten	  en	  actief	  burgerschap	  zodat	  
elke	  leerling	  of	  cursist	  kan	  doorgroeien	  naar	  een	  gewaardeerde	  plaats	  in	  de	  
samenleving.	  

Stedelijk	  Onderwijs:	  inspiratie	  voor	  ‘t	  leven	  
	  
Missie:	  talentontwikkeling	  &	  actief	  burgerschap	  
Het	  Stedelijk	  Onderwijs	  organiseert	  in	  opdracht	  van	  de	  stad	  Antwerpen	  en	  binnen	  het	  kader	  van	  zijn	  pedagogisch	  project,	  
kwaliteitsvol	  onderwijs	  in	  een	  open	  én	  stedelijke	  leeromgeving.	  We	  begeleiden	  het	  leerproces	  van	  kinderen,	  jongeren	  en	  
volwassenen.	  We	  doen	  dat	  in	  onze	  kleuter-‐,	  lagere	  en	  middelbare	  scholen,	  academies	  en	  centra	  voor	  volwassenenonderwijs.	  
Iedereen,	  zonder	  uitzondering,	  is	  welkom.	  We	  geloven	  in	  de	  groeikansen	  van	  elke	  lerende	  en	  realiseren	  samen	  maximale	  
leerwinst.	  We	  ontwikkelen	  talenten	  en	  actief	  burgerschap.	  Zo	  groeit	  iedere	  leerling	  of	  cursist	  succesvol	  door	  naar	  een	  
gewaardeerde	  plaats	  in	  de	  samenleving.	  Samen	  met	  alle	  betrokkenen	  engageren	  we	  ons	  om	  zo	  de	  stad	  van	  morgen	  mee	  vorm	  
te	  geven.	  	  
	  
Visie:	  iedereen	  helemaal	  op	  zijn	  plek	  
Het	  Stedelijk	  Onderwijs	  is	  de	  solide	  partner	  van	  de	  stad	  Antwerpen	  om	  samen	  van	  zijn	  inwoners	  actieve	  en	  verantwoordelijke	  
burgers	  te	  maken.	  Onze	  droom	  is	  iedereen	  helemaal	  op	  zijn	  plek	  te	  krijgen.	  Dat	  willen	  we	  realiseren	  door:	  	  
•   een	  systematische	  analyse,	  verbetering	  en	  ontwikkeling	  van	  de	  kwaliteit	  in	  elke	  klas	  
•   de	  open	  dialoog	  en	  betrokkenheid	  in	  te	  bedden	  die	  leidt	  tot	  actief	  burgerschap	  
•   te	  investeren	  in	  deskundige	  en	  inspirerende	  medewerkers	  	  
•   de	  krachten	  slim	  te	  bundelen	  en	  in	  te	  spelen	  op	  de	  behoeften	  van	  een	  stedelijke	  context	  

	  
KWALITEIT	  IN	  ELKE	  KLAS	  	  
Om	  deze	  ambitie	  waar	  te	  maken,	  stellen	  zich	  een	  aantal	  voorwaarden.	  We	  moeten	  voldoen	  aan	  wat	  de	  samenleving	  van	  ons	  
verlangt,	  zoals	  vastgelegd	  in	  de	  Vlaamse	  kwaliteitsnormen.	  Daarom	  staat	  de	  zorg	  voor	  kwaliteit	  in	  elke	  klas	  centraal.	  De	  
verantwoordelijkheid	  voor	  de	  kwaliteitszorg	  ligt	  bij	  de	  directies,	  de	  schoolteams	  en	  de	  ondersteunende	  afdelingen.	  We	  
vertrekken	  vanuit	  een	  gezamenlijke	  pedagogische	  visie	  en	  aanpak.	  Visitaties	  en	  outputmeting	  vormen	  een	  belangrijke	  
toetssteen	  van	  de	  interne	  kwaliteitszorg	  en	  kwaliteitsontwikkeling	  zowel	  voor	  het	  onderwijskundige	  als	  voor	  de	  
bewoonbaarheid,	  veiligheid	  en	  hygiëne	  in	  de	  school.	  Wij	  bieden	  elke	  leerling	  of	  cursist	  kansen	  om	  zijn	  talenten	  maximaal	  te	  
ontwikkelen	  en	  laten	  daarbij	  niemand	  los.	  
	  
ACTIEF	  BURGERSCHAP	  
Ten	  tweede:	  we	  gaan	  voor	  maximale	  betrokkenheid.	  Zo	  worden	  niet	  alleen	  het	  werkkader,	  maar	  ook	  de	  wederzijdse	  
verwachtingen	  voor	  iedereen	  duidelijk.	  Het	  Stedelijk	  Onderwijs	  weet	  en	  zegt	  waar	  het	  voor	  staat	  en	  waar	  het	  voor	  gaat.	  Als	  
we	  zeggen	  dat	  iedereen	  welkom	  is,	  bedoelen	  we	  dat	  we	  niemand	  uitsluiten.	  Daarmee	  zeggen	  we	  niet	  dat	  we	  zomaar	  iedereen	  
zijn	  gang	  laten	  gaan.	  Het	  Stedelijk	  Onderwijs	  staat	  voor	  ambitieus	  onderwijs	  en	  een	  aantal	  ijzersterke	  waarden:	  vertrouwen,	  
deskundigheid,	  openheid,	  betrokkenheid	  en	  inspiratie.	  We	  bieden	  onze	  leerlingen	  en	  cursisten	  een	  veilig	  en	  open	  kader	  om	  te	  
kunnen	  leren	  en	  door	  te	  groeien	  tot	  gewaardeerd	  burger	  in	  de	  stad.	  We	  verwachten	  van	  alle	  betrokkenen	  de	  inspanning	  om	  
dat	  samen	  te	  realiseren.	  Hierdoor	  wordt	  het	  engagement	  groter	  en	  neemt	  men	  een	  volwaardige	  plek	  in	  onze	  gemeenschap	  
in.	  	  
	  
COMPETENTE	  TEAMS	  
Een	  derde	  voorwaarde	  die	  zich	  stelt:	  een	  actief	  HR-‐beleid.	  Een	  performante	  werking	  van	  het	  Stedelijk	  Onderwijs	  is	  volledig	  
afhankelijk	  van	  de	  gedrevenheid	  en	  expertise	  van	  zijn	  medewerkers.	  We	  willen	  geen	  onderscheid	  maken	  tussen	  onze	  
medewerkers.	  Ongeacht	  het	  statuut,	  de	  functie	  of	  de	  werkplek,	  willen	  we	  alle	  medewerkers	  op	  één	  lijn	  krijgen	  en	  hen	  zelf	  hun	  
loopbaan	  in	  handen	  laten	  nemen.	  We	  maken	  duidelijke	  taakafspraken	  en	  kijken	  naar	  de	  resultaten	  die	  ze	  zowel	  individueel	  als	  
in	  team	  bereiken.	  Daarom	  investeren	  we	  in	  de	  extra	  ondersteuning	  van	  beginners,	  de	  competentieontwikkeling	  van	  alle	  
medewerkers	  en	  de	  professionalisering	  van	  leidinggevenden.	  Het	  delen	  van	  ervaringen	  en	  kennis	  wordt	  structureel	  ingebed	  in	  
de	  organisatie.	  We	  willen	  iedereen	  helemaal	  op	  zijn	  plek.	  We	  spreken	  waardering	  uit	  voor	  al	  onze	  medewerkers.	  Functioneert	  
een	  medewerker	  onvoldoende,	  dan	  nemen	  we	  onmiddellijk	  de	  nodige	  stappen.	  Elke	  leerling	  heeft	  namelijk	  het	  recht	  op	  
deskundige	  en	  betrokken	  leerkrachten	  en	  ondersteuners.	  	  
	  
SLIMME	  SCHOLEN	  
Ten	  vierde:	  we	  bieden	  kwaliteitsvol	  onderwijs	  in	  een	  stedelijke	  en	  actuele	  context.	  Dat	  vraagt	  een	  slimme	  organisatieaanpak.	  
We	  slagen	  hierin	  door	  onze	  werking	  te	  optimaliseren	  en	  slank	  en	  efficiënt	  te	  organiseren	  en	  met	  de	  inzet	  van	  elke	  
medewerker.	  We	  gebruiken	  onze	  schaalgrootte	  als	  troef.	  We	  meten,	  analyseren	  en	  sturen	  bij.	  We	  zijn	  transparant	  in	  welke	  
resultaten	  we	  met	  onze	  leerlingen	  en	  cursisten	  behalen.	  


