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ONDERWIJSSPECIALISTEN

VISIE
OP LEREN

EN ONDERWIJZEN

1 SPON visie - per school - op leren 
in relatie tot ondersteunings- 
vragen van leerlingen

2 Digitale bekwaamheidseisen 
voor SPON

VISIE 
OP RELATIE ONDERWIJS - 

HUISVESTING

3 Oriëntatie op de relatie tussen on-
derwijsvisie, veilige leeromgeving 
en duurzame huisvesting

NETWERKERS

FLEXIBELE NETWERKEN
VOOR PASSEND EN DEKKEND 

ONDERWIJSAANBOD

10 Toekomstvisie, plan van aan-
pak en tijdpad m.b.t. de dooront-
wikkeling van en samenwerking 
tussen de scholen van SPON

11 SPON heeft voor elke regio waar 
zij scholen heeft een duidelijke op-
dracht en boodschap vastgelegd over 
wat zij te bieden heeft. SPON staat 
daarbij open voor samenwerking met  
andere scholen

SAMENWERKING
ONDERWIJS EN ZORG

12 SPON scholen hebben een 
visie en plan van aanpak voor 
- verdere - implementatie met  
betrekking tot de samenwerking 
onderwijs en zorg

SPON IN DE REGIO

13 SPON heeft een uitgewerkte vi-
sie over inclusiviteit en passend on-
derwijs en haar eigen positie daarin 

14 SPON is herkenbaar zichtbaar 
in de regio door proactieve aan-
wezigheid van CvB en directeuren 
bij overleggen met SWV-en en  
lokale overheden

15 SPON is een gewaardeerde en her-
kenbare gesprekspartner in de regio

PROFESSIONALS

FOCUS DIRECTEUREN
OP ONDERWIJS EN ONDER-

WIJSINNOVATIE IN DE SCHOLEN

4 Heldere en helpende afspraken 
over taak- en verantwoordelijk-
heidsverdeling tussen CvB - staf 
- directeuren

5 Ondersteunende processen en 
systemen zijn up to date ingericht

MEDEWERKERS IN 
ONTWIKKELING

6 Nieuwe gesprekkencyclus voor 
alle medewerkers die past bij de 
ontwikkelvisie van SPON

7 Meerjarenplan m.b.t. de uitbrei-
ding van de SOT-trajecten

8 SPON scholingsbeleid vastgesteld 

9 Leergang op maat voor direc-
teuren m.b.t. beleidsrijk begroten
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