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1. Inleiding 

 
Als Ichthus College willen wij graag een stap maken in onze kwaliteitszorg. 
Vanuit kwaliteitsonderzoek een stevige basis creëren die medebepalend is voor 
het maken van vakgroep-, team en individuele plannen.   
 
De kwaliteit van onze school wordt gewaarborgd met behulp 
van een kwaliteitszorgsysteem. Binnen dit systeem stellen wij ons iedere keer 
een aantal reflecterende vragen:  
 

Ø Doen wij, wat wij doen, goed?  
Ø Zijn afnemers (leerlingen/ouders), beoordelaars en wijzelf tevreden? 
Ø Op welke wijze meten en weten wij feiten, wat doen wij ermee en hoe 

monitoren wij het vervolg? 
 

 
Met behulp van een groot aantal instrumenten zoals docentenevaluaties, 
tevredenheidsonderzoeken, overzichten van onderwijsresultaten, audits, 
lesbezoeken, en benchmarking zoeken we de antwoorden op die vragen. Met die 
antwoorden stellen we jaarlijks ons beleid bij om de kwaliteit te waarborgen 
en waar mogelijk te verbeteren. 
 
Sinds schooljaar 2017-2018 werken we met een Regiegroep Kwaliteitszorg voor 
de gehele school. Sander Muller (senioradviseur kwaliteitszorg) is voorzitter van 
de Regiegroep. Verder zit hier een vertegenwoordiging van de school in: 
Germien Kamphorst (rector), Amanda van den Bergh (kwaliteitszorgmedewerker 
Vakroute), Gerben de Groot (kwaliteitszorgmedewerker PRO) en Gerie ten Brinke 
(seniorteamleider, Campus). Verder kennen we in elke leerroute een 
kwaliteitszorgmedewerker om de data van tevredenheidsenquêtes om te zetten 
in informatie voor het team. 
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2. Algemene en (gestelde) doelen  

 
Om de kwaliteit van ons onderwijs te verhogen hebben we ons een aantal doelen 
gesteld die terug te vinden zijn in het schoolbeleidsplan, kadernotitie 
teamplannen en vakgroepplannen. Om een doorlopende lijn hierin te 
ontwikkelen, zijn genoemde plannen telkens op elkaar afgestemd. Van hieruit 
willen wij formats ontwikkelen waar alle mensen in het onderwijsveld zich in 
kunnen vinden.  
 
Doelen: 
 
We stellen ons voor het komende schooljaar de volgende doelen: 
 

• Komen tot een slagingspercentage wat minstens gelijk is, dan het landelijke 
gemiddelde. 

• Komen tot een eindexamencijfer dat gelijk of hoger is dan de (gecorrigeerde) 
norm. 

• Komen tot verbeteringen in de determinatie van onze leerlingen: welke opleiding 
is het hoogst haalbare, maar ook het best passend bij de leerling (aansluiting). 

• Verbeteren van het school- en leefklimaat op alle locaties. 
• Het toetsbeleid moet tot een algemeen eensluidende manier van toetsing leiden. 

Daarnaast wordt er een stevige verbinding gelegd tussen kwaliteitszorg en 
toetsbeleid. 

• Docenten voelen zich steeds meer eigenaar van de opdracht tot maximaliseren 
van de prestaties van leerlingen. 

• Cijfer- en achterstandsanalyses door de docenten vormen een belangrijk 
onderdeel in de kwaliteitscyclus (i.z.m. vakgroepvoorzitters) 

• Verhoging van de leerrendementen. 
• Opstroom, afstroom en doorstroom moet sterk worden verbeterd. 
• Inspelen op de veranderende maatschappij door flexibel onderwijsprogramma’s  

aan te bieden qua tempo en niveau. 
• In de team- en vakgroepplannen van alle vakgroepen wordt kwaliteitszorg 

opgenomen. 
• Het kwaliteitssysteem wordt geordend en nageleefd volgens de 

kwaliteitskaarten. De kwaliteitskaarten worden in 2019 volledig in een online-
omgeving geimplementeerd en worden toegangkelijk voor het personeel. 
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Uitwerking van de doelen:  

Komen tot een slagingspercentage wat minstens gelijk, liefst hoger is, dan het 
landelijke gemiddelde. 
Op alle afdelingen van het Ichthus College voldoen wij aan deze (gecorrigeerde) norm. 
De uitdaging is om het slagingspercentage t.o.v. het afgelopen schooljaar te verhogen.  

IC1 TL > 93% , HAVO> 87%, IC5 VWO > 85%, VMBO B en K consolideren op 100%   

 

Komen tot verbeteringen in de determinatie van onze leerlingen: Welke 
opleiding is het hoogst haalbare, maar ook het best passend bij de leerling 

Groeps- en handelingsplannen leiden significant tot betere schoolresultaten. Twee keer 
per jaar (december / maart)  worden de voortgangscijfers van deze leerlingen terug 
gekoppeld aan de leerling begeleiding. De overgang naar het vervolg mag geen 
verrassing zijn. Leerlingen en ouders begrijpen de studievoortgang en zijn tevreden 
over het vervolg.  

 

Verbeteren van het school- en leefklimaat op alle locaties. 
Leerling- en ouderenquêtes geven een positiever beeld op identiteit van het Ichthus 
College en de lesuitval (speerpunten 18/19). Lesuitval is met 1% gedaald t.o.v. 
schooljaar 17/18. Dit organiseren wij door:  

- docenten in te zetten op ‘inval lesuren’ waarbij in Magister een duidelijke 
huiswerkopdracht staat 

- Media Centrum inzetten als zelfstandige werkruimte voor leerlingen (TL4,H4 en H5) 
- Interne- en externe scholing zo min mogelijk tijdens lestijd toekennen en alternatieven 

onderzoeken 
- Invoeren van het verlof aanvraagformulier 
- LOB-uur 
- Opblok-uur 

 

Het toets beleid moet tot een algemeen eensluidende manier van toetsing 
leiden  
Tenminste 1 formatieve toets per vak (schooljaar 18/19). Een vermindering van 
summatief toetsen (totaal) van 5% (zie toetsbeleid, 2018) 

 

Docenten EN leerlingen voelen zich steeds meer eigenaar van de opdracht tot 
maximaliseren van de prestaties van leerlingen 
Portfolio (Peppels), weektaken, handelingsplannen, POP zal moeten leiden tot meer 
eigenaarschap bij de leerling als het gaat om vormgeven van zijn/haar eigen 
leerproces. De docent stelt hierbij OPEN vragen.  
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Cijfer- en achterstandsanalyses door de docenten vormen een belangrijk 
onderdeel in de kwaliteitscyclus. 
Twee keer per schooljaar (december/maart) krijgen vaksecties een (vakgroep) 
cijferanalyse met kansen en bedreigingen. Tevens zullen de IB’ers dit ook ontvangen. 

 

Succesvolle afname en optimaal nut van de tevredenheidsonderzoeken  
Tevredenheidsonderzoeken worden volgens de kwaliteitskalender uitgevoerd (zie 
hoofdstuk 6). Om tot de benchmark te komen worden deze klassikaal ingepland en 
afgenomen op school (leerlingen).  

 

Leerrendement verhogen   
De leerrendementen per vak moeten omhoog. Sommige vakken scoren laag in de 
percentielscore in vergelijking met andere VO scholen voor het CE.  Vakgroepen 
moeten hun risico leerlingen eerder in beeld krijgen en een herstelplan maken om het 
leerrendement te verhogen van hun vak.  
Het verschil tussen de verschillende niveaus bbl/kbl – tl/havo – havo/vwo moet helder 
zijn voor een vakgroep. Determinatietoetsen ontwikkelen, helpt hierbij. Leerlingen in de 
voorexamenjaren al trainen op weg naar het examen helpt het CE te verhogen. 
Resultaat: Elk vak zit in de percentielscore van 50 of hoger CE van elk vak vertoont een 
stijgende lijn SE/CE verschil zit binnen de norm voor elk vak. 

 

            Afstroom/opstroom/doorstroomrendementen moeten sterk worden verbeterd  

Dit vraagt om het sneller in beeld krijgen van de risicoleerlingen en handelingsgericht                                            
en opbrengstgericht werken van het IB-team. Resultaat: in leerjaar 3 van schooljaar 
18/19 zitten die leerlingen die zicht hebben op het eindexamen van het niveau waarop 
ze dan geplaatst zi 

Acties en rollen in volgorde: 

Vakdocent: sluit aan bij leerproces van de leerling – dit betekent dat leerlingen die 
uitvallen een herstelplan krijgen. Docent is medeverantwoordelijk voor het leren van de 
leerling. In het functioneringsgesprek met teamleider is leerrendement van de 
lesgroepen een vast onderdeel. Docent verantwoordt zich aan teamleider. 

Vakgroep: smartdoel/plan en materiaal in ELO om hersteltrajecten te ontwikkelen 
(toets, feedback en maatwerk). In het vakgroepoverleg worden leeropbrengsten met 
elkaar gedeeld. Collegiale ondersteuning om leeropbrengsten te verhogen, vindt in de 
vakgroep plaats. Vakgroepvoorzitter en teamleider hebben korte lijntjes en kennen 
elkaars afspraken met de groepen. 

IB’er: snel signaleren; opbrengstgericht aan de slag met mentorenteam om leerlingen 
die uit dreigen te vallen van hersteltraject te voorzien; structurele aanpak bedenken 
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met mentorenteam; monitoren van de afspraken. IB’er legt op gezette tijden 
verantwoording af aan de teamleider. 

Teamleider: structurele aanpak bedenken met IB’er en teamleden; monitoren, 
checken, is eindverantwoordelijk voor eigen leerjaarlagen 

? Structureel-plan bouwen 
? Cijfers steeds in beeld bij TL/Vakgroep/IB’er/docenten 
? Steeds bepalen welke actie nodig is 
? Planmatig voorstel doen van aanpak risicoleerlingen 

 

 

Inspelen op de veranderende maatschappij door flexibele 
onderwijsprogramma’s aan te bieden qua tempo en niveau 
Leerdoelgericht onderwijs om maatwerk te kunnen bieden 
Competentiegericht onderwijs (vervolgopleiding/21e eeuw) 
Docent is vaardig Ict hulpmiddelen in te zetten (digitale didactiek, digitaal toetsen) 
Mentoraatprogramma in leerlijn  
Lob voor elke leerling (portfolio) 
Informatievaardigheden krijgt bij 80% van de vakken een plek 
Mediawijsheid is een opvoedende taak van elke docent 
Sovalessen per leerroute in leerlijn geplaatst 
Elk jaar neemt het aantal docenten en teamleiders dat in landelijke netwerken zit toe 
 

 
 

In de team- en vakgroepplannen van alle vakgroepen wordt kwaliteitszorg 
opgenomen  
 
Vakgroepen moeten in het vakgroepplan verwijzen naar de onderwijsresultaten (OR) 
en het onderwijsproces (OP). De adviseur kwaliteitszorg stuurt waar nodig. De 
directeur bewaakt dit proces.  
De teamplannen moeten ook handelen conform de eisen van de kwaliteitszorg. De 
teams laten in het plan zien hoe dit wordt gewaarborgd. Ook zij verwijzen naar de OR 
en het OP. 

 
 
 

Het kwaliteitssysteem wordt geordend en nageleefd volgens de 
kwaliteitskaarten.  
 
In de kwaliteitskaart staan alle kwaliteitsgebieden met de bijbehorende standaarden 
weergegeven. Elk gebied is gekoppeld aan een verantwoordelijke. De kaart dient als 
doel om de inspecteur adhoc inzage te geven over het niveau van kwaliteit binnen de 
diverse scholen van het IC. De kaart is opgenomen in hoofstuk 5. 
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3. Taakbeschrijving(en)  
Senior Adviseur en medewerker(s) kwaliteitszorg  

 
Senior Adviseur Kwaliteitszorg 
Het Ichthus College heeft kwaliteitszorg hoog in haar vaandel staan. 
Kwaliteitszorg is van ons allen. We werken allen planmatig en opbrengstgericht. 
Het helpt als we hierbij input kunnen krijgen van harde gegevens. De Senior 
Adviseur Kwaliteitszorg (Sander Muller) werkt samen met de rector aan diversie 
middelen om kwaliteit te monitoren. Er wordt gebruikt gemaakt van Vensters 
voor Verantwoording en de Prestatiemonitor. Gegevens uit Duo en Magister 
worden in beeld gebracht voor het bestuur, de rector, teamleiders, vakgroepen 
en docenten. Er volgen analyse gesprekken met de rector, teamleiders en 
vakgroep voorzitters (2x per jaar). De Senior Adviseur Kwaliteitszorg geeft 
advies en formuleert samen met de belanghebbenden verbetervoorstellen.  
 
We hebben de beschikking over verschillende kwaliteitsmeters: 

• Vensters voor Verantwoording 
• Inspectie Opbrengstenkaarten 
• Inspectiekader 
• Prestatiemonitor 
• Kwaliteitscholen.nl  
• Magister Management Portal 
• Duo 
• Audit 
• DOT (digitale observatie tool voor de leskwaliteit) 
• Samenwerking kwaliteitskring Landstede 
• Samenwerking kwaliteitskring landelijk 

 
 
Werkzaamheden 

• het verder ontwikkelen van een gedragen kwaliteitszorg door alle medewerkers 
• het adviseren van rectoren en teamleiders over het vertalen van de uitput uit     

Vensters voor Verantwoording, de Prestatiemonitor, Opbrengstenkaarten, 
Magister, DUO, Kwaliteitscholen.nl, etc 

• samen met Landstede Vo kwaliteitsadviseurs werken aan het vertalen van de   
uitputgegevens naar acties 

• bijdrage leveren aan het schoolbeleidsplan m.b.t. kwaliteitszorg beschrijving 
• bijdrage leveren aan alle vagroepplannen 
• bijdragen leveren aan alle teamplannen 
• het vullen van de kwaliteitsmonitors met gegevens  
• zorgdragen voor het aanleveren van resultaatgegevens aan rectoren, 

teamleiders, vakgroepen  
• het opstellen van beleidsadviezen voor teams en vakgroepen 
• het opstellen van ipb-adviezen voor teamleiders 
• teamleiders coachen bij het gebruiken van diverse kwaliteitsmeters 
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• diverse gesprekken aangaan over kwaliteitszorg met rectoren, teamleiders en 
vakgroepvoorzitters 

• deelnemen aan landelijke netwerken of bijeenkomsten rond kwaliteitszorg 
namens de school 
 
 
Kwaliteitszorg 

• Werkt volgens het principe: plan, do, check, act (PDCA) 
• Heeft twee keer per jaar een gesprek met de adviseur Kwaliteitszorg Landstede VO. 
• Analyseert met de vakgroep de behaalde leerresultaten per leerjaar. En stelt samen 

met de vakgroep een aanpak voor als er verbetering nodig is. 
• Analyseert met de vakgroep de behaalde leerresultaten op deelgebieden binnen een 

vak, per leerjaar. En stelt samen met de vakgroep een aanpak voor als er 
verbetering nodig is. 

• Analyseert systematisch samen met de vakgroep de behaalde eindresultaten van SE 
en CSE en stelt een plan van aanpak op om dit verschil binnen de wettelijke kaders 
te houden.  

• Analyseert systematisch gedurende de SE en CE resultaten van de afgelopen drie 
jaar en stelt een plan van aanpak op om het verschil SE/CE binnen de wettelijke 
kaders te houden. Daarnaast stelt de vakgroep in overleg met de adviseur 
kwaliteitszorg een ambitie vast voor de hoogte van SE en CE gemiddelde. 

• Presenteert uitkomsten overzichtelijk 
• Formuleert adviezen smart en doelgericht 
• Presenteert jaarlijks de staat van het onderwijs 
• Geeft advies bij inspectiebezoeken 
• Bereidt inspectiebezoeken voor 
• Houdt alle afdelingen in de gaten en geeft advies aan de rector 
• Is voorzitter van de regiegroep 
• Is verantwoordelijk voor de kwaliteitskaarten 
• Draagt zorg voor de digitale omzetting van de kwaliteitskaarten 

 
 
 

Taakomvang:  0,2 fte 
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Medewerker Kwaliteitszorg 
Kwaliteitszorg is van ons allen. We werken allen planmatig en opbrengstgericht. 
Het helpt als we hierbij input kunnen krijgen van harde gegevens. Elk Leerroute-
team heeft een medewerker Kwaliteitszorg. Gegevens uit de diverse 
kwaliteitsmeters binnen een leerroute worden in beeld gebracht voor de 
teamleiders en docenten. De Senior Adviseur Kwaliteitszorg geeft advies en 
formuleert samen met de belanghebbenden verbetervoorstellen. De medewerker 
kwaliteitszorg, Amanda van de Bergh, heeft kwaliteitszorg in haar pakket 
gekregen om meer ondersteunend te kunnen zijn op schoolniveau.  
 
 
Werkzaamheden 

• het verder ontwikkelen van een gedragen kwaliteitszorg door alle medewerkers 
binnen een leerroute 

• het vertalen van de output uit de Prestatiemonitor, Opbrengstenkaarten, 
Magister, DUO, Kwaliteitscholen.nl (ouder- en leerlingenenquêtes), etc. binnen 
een leerroute 

• bijdrage leveren aan het teamplan m.b.t. kwaliteitszorg 
• het vullen van de kwaliteitsmonitors met gegevens  
• zorgdragen voor het aanleveren van resultaatgegevens aan teamleiders en 

docenten binnen een leerroute  
• binnen de werkgroep Kwaliteitszorg samen werken met de Adviseur 

Kwaliteitszorg en kwaliteitsmedewerkers van de andere leerroutes 
 
 
Kwaliteitszorg 
 

• werkt volgens plan-do-check-act 
• presenteert uitkomsten overzichtelijk 
• formuleert adviezen smart en doelgericht 
• heeft affiniteit met het werken met digitale database-programma’s 

 
 
 
 
Taakomvang: 40 uur 
Kwaliteitszorgmedewerkers per leerroute: 
IC1 en 5: Wim Prins  
IC 1, 4 en 5: Amanda van den Bergh (schoolbreed) 
IC4: Hans Zijlstra en Jaap Scheper (elk 20 uur) 
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4. Staat van het onderwijs Ichthus College 
 
Eén keer per schooljaar worden alle resultaten van kwaliteitszorg VO op een 
rijtje gezet, in augustus/september. Het gaat dan om de resultaten van de 
opbrengsten zoals de Inspectie VO deze ziet, slagingspercentages en resultaten 
van uitgezette enquêtes. Dit overzicht biedt zowel een Landstede breed 
perspectief als (maximaal) een viertal bladzijden per vestiging/eenheid met 
informatie. Uitgangspunt is dat de gepubliceerde gegevens van zo recent 
mogelijke datum zijn en afkomstig zijn vanuit betrouwbare bronnen. Enquête 
resultaten zijn van enquêtes die in het voorjaar van het voorafgaande schooljaar 
zijn uitgezet en de opbrengsten zijn de prognose van de inspectiekaart en het 
inspectieoordeel. De overzichten geven naast historie ook benchmarks, dus 
naast zicht op trends in de loop van de tijd, kan ook bekeken worden hoe een 
school zich verhoudt tot het gemiddelde. Ook is het medewerker 
tevredenheidsonderzoek opgenomen en indien van toepassing een korte 
weergave van inspectiebevindingen n.a.v. bezoeken. Een korte bondige analyse 
per school wordt gegeven. 
 
De rapportage is aan de Raad van Toezicht, het College van Bestuur en directies. 
De rapportages zijn vooral bedoeld als startpunt voor het gesprek en de daaruit 
voortkomende acties. Het voordeel is dat vanuit gedeelde gegevens de dialoog 
op gang komt en de kans op het juiste gesprek wordt vergroot. Door de 
cijfermatige presentatie wordt het ook eenvoudiger om SMART doelen te stellen. 
Waarmee overigens de wijze waarop deze doelen dan behaald moeten worden, 
nog niet geformuleerd is. Dat is de uitdaging voor de scholen. Er zal dan ook 
logischerwijs een relatie tussen de onderzoeksresultaten en de school- en 
teamplannen moeten bestaan.  
 
Het beeld in de rapportage is niet compleet en ook niet volledig dekkend. De 
school is meer dan en paar A4-tjes. Ook is er het besef dat tevredenheid geen 
synoniem is voor kwaliteit, maar het is wel een belangrijke indicator. Als het om 
de resultaten van de Inspectie gaat is er tot dusverre een eenzijdige focus op de 
opbrengsten. Dat ligt voor de hand; deze worden jaarlijks voor alle opleidingen 
vastgesteld en bij achterblijvende opbrengsten is dit ook één van de eerste 
aanknopingspunten voor verder onderzoek. Vanaf 2013 kan bij voldoende 
opbrengsten een school toch het predicaat zwak krijgen, wanneer het 
onderwijsproces niet op orde is.  
 
De adviseur onderwijs en kwaliteitszorg VO heeft tal van 
terugkoppelingsgesprekkengesprekken met de Inspectie VO bijgewoond aan het 
einde van bezoekdagen. Opvallend is dat opbrengsten een steeds minder 
prominente rol in de gesprekken hebben en dat het vooral gaat over het 
onderwijsproces. In alle gevallen, dus geen school uitgezonderd, is hier winst te 
behalen. Vooral effectieve feedback en actieve betrokkenheid van leerlingen in 
de les waren vaak onderwerp van gesprek. Klassen als geheel krijgen wel 
complimenten bijvoorbeeld, maar op individueel niveau schort het aan het 
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kritisch volgen van het leerproces en het wegnemen van blokkades. Ook komt 
het te vaak voor dat leerlingen langere tijd niet actief betrokken zijn in de les en 
het schort aan differentiatie. Er zijn goede initiatieven op het gebied van de 
kwaliteitszorg, maar in veel gevallen is er te weinig evaluatie, doelgerichtheid en 
borging van het onderwijsproces. Er wordt bijvoorbeeld volop lesbezoek gedaan, 
maar vaak is het te algemeen en worden er ook geen generieke conclusies 
getrokken, die vervolgens weer prioriteit krijgen in de verbeterprogramma’s, 
school- en teamplannen.  

 
 
 

I. Toelichting 

 

Toelichting overzicht ‘Opbrengstenoordeel Inspectie’ vanaf de kaarten 
2016 
Vanaf 2015-2016 is de beoordeling van de opbrengsten door de Inspectie op een 
aantal belangrijke punten aangepast: 

1. In plaats van relatieve normen zijn er voortaan absolute normen, waar de 
scholen aan moeten voldoen. Er blijven vier indicatoren. Voor deze indicatoren 
wordt een ondergrens vastgesteld, die voor een periode van drie jaren geldt. 

2. De populatie van alle scholen is niet hetzelfde. Een oververtegenwoordiging van 
kansarme leerlingen leidt tot een correctie op de absolute norm voor drie van de 
vier indicatoren. 

3. Er zijn vanaf 2016 twee indicatoren, die betrekking hebben op de onderbouw en 
twee op de bovenbouw. Voor de onderbouw geldt: 

a. De onderwijspositie van de leerling in leerjaar 3 t.o.v. het advies van het 
basisonderwijs. 

b. De onvertraagde doorstroom in de beide eerste leerjaren. 
Voor de bovenbouw: 

c. Het bovenbouwsucces, met ook hier vooral het accent op onvertraagde 
doorstroom. 

d. Het gemiddelde centraal eindexamencijfer. 
4. Het verschil tussen het schoolexamen en het centraal schriftelijk examen mag 

niet te groot zijn. Dit verschil wordt wel berekend door de Inspectie VO, maar 
niet jaarlijks vermeld op de opbrengstenkaart en het opbrengstenoordeel. 
Wanneer de vierjaarlijkse gemiddelde afwijking meer dan  een 0,5 punt is, wordt 
dit gegeven meegewogen in de beoordeling van de opbrengsten. 

5. Het systeem van beoordelen blijft hetzelfde. Op twee van de vier indicatoren een 
onvoldoende driejaarlijks gemiddelde betekent het oordeel zwak. De normen 
voor het basisarrangement, attendering en waarschuwing blijven hetzelfde. 
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6. Benaderingswijze Inspectie VO: 

 
 

Toelichting op de tevredenheidsenquêtes (leerlingen en ouders) 
Een viertal enquêtes van Kwaliteitscholen.nl wordt gedurende een schooljaar 
afgenomen op de Landstede VO scholen. Gedetailleerde informatie (zoals: ‘welke 
vragen zijn gesteld?”) is terug te vinden in kwaliteitscholen.nl. dat geldt voor alle 
afgenomen enquêtes 

- Vensters VO volgens leerlingen  
Derdejaarsleerlingen wordt gevraagd deze enquête in te vullen. Deze enquête 
bestaat sinds dit schooljaar uit elf domeinen: ‘aantasting veiligheid, begeleiding, 
brede vorming, communicatie, docenten, eigentijds onderwijs, ervaren 
veiligheid, schoolklimaat & veiligheid, tevredenheid, uitdaging voor leerlingen en 
welbevinden’. Ook zijn er vragen over ambities uit het sectorakkoord 
toegevoegd. Er is een sterker accent gelegd op aspecten van veiligheid. Door 
deze toevoegingen is het vrijwel onmogelijk om per deelaspect historie te tonen. 
Dit gebeurt dan ook alleen bij de totaalscore. Het totaal is het gewogen 
gemiddelde van de gestelde vragen.   
 

- Vensters VO volgens ouders  
Ouders van derdejaarsleerlingen wordt gevraagd deze enquête in te vullen. Ze 
geven een beoordeling voor dezelfde domeinen als de leerlingen in de 
leerlingenenquête, aangevuld met een oordeel over het Imago van de school.  
 

- Schoolindex Leerlingentevredenheid Brugklas 
Aan het eind van het eerste schooljaar wordt brugklassers gevraagd deze 
enquête in te vullen. De domeinen voor de Brugklas zijn dezelfde als die voor de 
Examenklas. Ook hier zijn drie ambities vanuit het sectorakkoord opgenomen en 
een aantal aspecten van inspectietoezicht 
 

- Schoolindex Leerlingentevredenheid Examenklas  
Eindexamenkandidaten wordt gevraagd om rondom de examenperiode deze 
enquête in te vullen. Er wordt in de rapportage voorzien in twaalf domeinen en 
een totaalbeoordeling. Vanuit het sectorakkoord zijn vragen toegevoegd over 
brede vorming en uitdagend onderwijs. 
 

Er is geen aanleiding tot nader onderzoek.  basis 
arrangement 

 

In één schooljaar op twee indicatoren 
onvoldoende 

attendering A 

Twee schooljaren achtereen op twee indicatoren 
onvoldoende 

waarschuwing W 

Twee onvoldoende indicatoren op het 
driejaarlijks gemiddelde 

zwak Z 

Teveel tekorten op indicatoren van het 
onderwijsproces naast negatieve driejaarlijkse 
opbrengsten 

zeer zwak ZZ 
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De enquêtes vormen samen een overzicht van de ‘zachte’ kant van de 
kwaliteitszorg. De gegevens van de derdejaars leerling en ouder enquêtes 
worden daarnaast ook gepubliceerd in Vensters voor Verantwoording. Voorlopig 
zullen in ieder geval deze vier enquêtes structureel uitgezet worden om zicht te 
krijgen op de kwaliteit, naar inzicht van de taakhouders Kwaliteitszorg aangevuld 
met enquêtes over bijvoorbeeld het mentoraat.  
In de ‘Staat van het Voortgezet Onderwijs binnen Landstede’ zijn alleen 
algemene rapportages over de enquêtes opgenomen. Daaronder is een veel 
gedetailleerder rapportage mogelijk tot op vraagniveau. Deze informatie is ook 
per school (soms tot op klasniveau) mogelijk. De bij deze enquêtes in het grijs 
uitgevoerde benchmark is de landelijke benchmark, afkomstig uit 
kwaliteitscholen.nl.  

 

 

Toelichting enquête medewerkerstevredenheid  
De enquête medewerkerstevredenheid is voor het eerst breed afgenomen in 
2015-2016  vanuit kwaliteitscholen.nl. Alle medewerkers van scholen voortgezet 
onderwijs vallend onder Landstede, zijn in de gelegenheid gesteld de enquête in 
te vullen. Dit onderzoek is ontwikkeld naar aanleiding van landelijk onderzoek 
dat Kwaliteitscholen en Effectory in 2011, op aandringen van de VO-Raad en de 
PO-Raad.  Het onderzoek bevat ook de component sociaal welbevinden van de 
RI&E. Voor verantwoording: zie handleidingen, "Verantwoording Quickscan 
Medewerkersonderzoek" te vinden via het programma ‘kwaliteitsscholen.nl’. De 
indicatoren van de inspectie verwijzen naar het waarderingskader 2013. Ze zijn 
verwerkt in de applicatie Waarderingskader Inspectie 2013. Er zijn hoofdvragen 
en verder verdiepende vragen gesteld. De hoofdvragen hebben betrekking op de 
volgende thema’s: 

- Algemene tevredenheid 
- Arbeidsomstandigheden 
- Collega’s  
- Leidinggevende 
- Ontwikkelingsmogelijkheden 
- Organisatie 
- Werkzaamheden  

De antwoorden op de vragen uit de deelgebieden leiden tot een totaalscore voor 
de school. 

  



Kwaliteitszorgplan  Ichthus College Kampen 

   Pagina: 15 
     
  
 

     
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Staat van het onderwijs 
 

Ichthus College Kampen 

 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brinnummer   : 02VB 

Datum  : september 2018 



Kwaliteitszorgplan  Ichthus College Kampen 

   Pagina: 16 
     
  
 

     
 

 

Inleiding 
 

De adviseur van het Ichthus College, heeft in samenwerking met de adviseur van 
Landstede, deze staat van onderwijs opgesteld. Deze is in het kader van de 
onderwijsresultaten en het onderwijsproces. Het doel mag duidelijk zijn: de directeur en 
het bestuur in een korte blik meteen inzicht geven in de staat van het onderwijs van het 
Ichthus College te geven.  
 
De staat is tweedelig opgesteld. Te beginnen met de VHBO- en Academische-route (de 
Campus) en later te eindigen met de Vakroute en het Praktijkonderwijs van het VIA. 
 
Ten eerste wordt het opbrengsten oordeel gegeven met prognoses voor 2019. Tevens 
worden hier de diverse slagingspercentages gegeven per schoolsoort. Vervolgens 
worden de leerlingen- en ouderenquêtes weergegeven met de bijbehorende analyses. Al 
met al worden deze afgesloten met een summiere analyses van de huidige 
schoolsituatie, gesplitst in de diverse schoolsoorten. 
 
Ten tweede wordt er voor elke route een evaluatie gegeven voor de afgenomen audit 
en het inspectiebezoek. 
 
Tot slot worden de onderwijsprocessen van de diverse leerroutes en schoolsoorten 
uiteengezet voor een goed en volledig beeld ter afsluiting. 
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Ichthus College Kampen (Campus) 
Het opbrengstenoordeel 

VM
BO

 G
/T

 

  Onderwijspositie 
t.o.v. advies po 

Onderbouwsnelheid Bovenbouwsucces Examencijfers   

  
Jaar 

resultaat 
3 jr. gem Jaar 

resultaat 
3 jr. gem Jaar 

resultaat 
3 jr. gem Jaar 

resultaat 
3 jr. gem   

2016     98,65%    96,22%   93,15% 6,45 6,40   
2017 -6.77%  99.32% 98.98% 91,77% 92,68% 6,27 6,35   
2018 -10,77% -8,75% 98,45% 98,70% 89,50% 92,59% 6,33 6,35  

2019*          
  Norm: -0,55 % Gecorr. Norm: 95,49% Gecorr. Norm: 86,81% Gecorr. Norm: 6,18   

           

Ha
vo

 

  Onderwijspositie 
t.o.v. advies po 

Onderbouwsnelheid Bovenbouwsucces Examencijfers   

  
Jaar 

resultaat 3 jr. gem Jaar 
resultaat 3 jr. gem Jaar 

resultaat 3 jr. gem Jaar 
resultaat 3 jr. gem   

2016     98,65%     80,80%  82,91%  6,27  6,42   
2017 -6.77%  99.32% 98.98% 86.69% 83.95% 6,34 6,36   
2018 -10,77% -8,75% 98,45% 98,70% 82,16% 83,10% 6,20 6,26  

2019*          
  Norm: -0,55 % Gecorr. Norm: 95,49% Gecorr. Norm: 79,87% Gecorr. Norm: 6,27   

           

Vw
o  

  Onderwijspositie 
t.o.v. advies po 

Onderbouwsnelheid Bovenbouwsucces Examencijfers   

  
Jaar 

resultaat 3 jr. gem Jaar 
resultaat 3 jr. gem Jaar 

resultaat 3 jr. gem Jaar 
resultaat 3 jr. gem   

2016  0.00%   99,09% 98,10% 88,50%    6,75    
2017 -12,96% -8,83% 98,47% 98,62% 89,91% 89,23% 6,63 6,68  
2018 -5,00% -6,13% 99,33% 98,97% 88,05% 88,82% 6,34 6,56  

2019*          
  Norm: 1,35  % Gecorr. Norm: 95,49% Gecorr. Norm: 81,73% Gecorr. Norm: 6,30   

* Verwachte resultaat uit MMP voor het opbrengsten overzicht 2019, gebaseerd op cursus jaar 2017-2018 
met de datakwaliteit 88%. Datakwaliteit: de gegevens uit Magister die ontbreken of onjuist zijn en invloed 
hebben op de berekeningen.  
 

Slagingspercentages Ichthus College Kampen 

  VMBO G/T HAVO VWO 
2013    97%  91%  
2014    94% ¯ 86% ¯ 

2015    100%  97%  
2016 91% = 85% ¯ 95% ¯ 

2017 89,5% ¯ 83,2% ¯ 90,2% ¯ 

2018 93,27%  87,25%  84,75% ¯ 
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Enquêtes Ichthus College Academische Route 
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Enquêtes Ichthus College VHBO Route 
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Korte analyse situatie Ichthus College Kampen 

Ambities 

Als IC Kampen hebben we onze onderwijsvisie geformuleerd samen met teams en 
vakgroepen. We willen dat onze leerlingen een diploma halen en goed worden 
voorbereid op het vervolgonderwijs of arbeidsmarkt; dat ze ruimte krijgen om talenten 
te ontdekken en zich te ontwikkelen.  

We hebben onze onderwijsvisie in 3 speerpunten samengevat, waarbij LOB de 
paraplu is waar deze punten onderhangen: 

• Leerdoelgericht onderwijs (maatwerk, aansluiten bij de leerling onderwijskundig 
én pedagogisch, leeropbrengstgericht, feedback/feedforward, formatief en 
summatief toetsen) 

• Ontwikkelen en ontdekken van je talent (er valt iets te kiezen, competenties 
zichtbaar maken) 

• Binding met ‘buiten’ (veranderende wereld en maatschappij, internationalisering, 
vervolgonderwijs, PO) 

 
We bereiken dit door met leerlingen, ouders, docenten en externe stakeholders de 
dialoog aan te gaan over ons onderwijs. We stimuleren de professionele 
leergemeenschap binnen de school door samen te werken aan lessen, leerlijnen, 
toetsen en didactische aanpak. We voeren de dialoog, werken opbrengstgericht en 
spreken elkaar aan (PLG). 
 
De Campus aan de Jan Ligthartstraat bestaat uit de Vhbo-leerroute (vmbo tl/havo) en 
de Academische leerroute (vwo).  
De Academische leerroute heeft nu voor het tweede schooljaar ‘de dinsdag’. Dit is een 
keuzedag voor leerlingen waar leerlingen zelf hun dagprogramma samenstellen. Dit kan 
zijn met extra lessen, masterclasses, projecten of buitenschools leren. Naast ‘de 
dinsdag’ is er onderzoeksleerlijn ontwikkeld door het team. 
Het Vhbo-team is gestart met het ontwikkelen van een soortgelijk ‘dinsdag-concept’ 
voor de tl/havo leerlingen, maar dan beroepsgericht. De Talentclasses, projecten en 
lessen Mens&Beroep en Beroepsgerichte classes bieden daar mooie kansen voor.  

 
Beide leerroutes hebben de ambitie om meer regie op het leerproces bij de leerlingen te 
brengen. 

Opbrengsten 

VMBO-G(T): het huidige resultaat van de positie van leerjaar 3 t.o.v. het PO is zwaar 
onder de norm. Tevens is het 3 jaar gemiddelde ook onder de norm. Daarnaast is de 
onderbouwsnelheid en het bovenbouwrendement goed op orde. Ook het 3 jaar 
gemiddelde van deze indicatoren is boven de norm. Tot slot is het 3 jaar CE-gemiddelde 
met 6,35 boven de norm (6,18).  

We verwachten dat indicator 1 de komende jaren onder de norm zal blijven door het 
driejaarlijkse gemiddelde. In 2019/2020 starten we met een combiklas tl/havo. We zijn 
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daarnaast in gesprek met de basisscholen om te kijken hoe we de adviezen van groep 8 
kunnen verbeteren. Het leerdoelgericht onderwijs stimuleert onszelf om leerlingen op 
de juiste plek te houden of zelfs uit te dagen. 

HAVO: indicator 1 en 2 hebben dezelfde resultaten als op het VMBO-G(T). Zoals 
aangegeven is indicator 1 zwaar onder de norm en indicator 2 is goed op orde. Als we 
kijken naar het bovenbouwrendement, dan is het duidelijk dat deze indicator voor zowel 
het resultaat in 2018 als het 3 jaar gemiddelde boven de norm liggen. We verwachten 
dat deze trend zal aanhouden. Het resultaat voor de laatste indicator, het gemiddelde 
CE, is niet goed. Het resultaat van 2018 is een 6.20 en het 3 jaar gemiddelde is een 
6.26. Als we kijken naar de norm (6.27), dan kan er gesteld worden dat we hier een 
probleem hebben. De havo scoort niet goed. Er zijn twee indicatoren (positie leerjaar 3 
t.o.v. PO en het CE gemiddelde) die onder de norm scoren.  

Voor de havo is een stuurgroep ingesteld voor kwaliteitszorg. Deze wordt begeleid door 
Dorien Sluijter van Linque Consult die door het programma ‘Leren verbeteren’ van de 
VO-raad aan ons is toegevoegd. 
We zijn bezig met het schrijven van een herstelplan voor zowel havo als vwo.  
In november vindt er een review plaats in het team. 

VWO: de positie leerjaar 3 t.o.v. het PO is ook hier onder de norm. Het wordt ook lastig 
om dit op orde te krijgen, omdat dit jaren gaat duren. Daarnaast zijn de 
onderbouwsnelheid en het bovenbouwrendement wel op orde. We verwachten voor de 
toekomst geen problemen. Als we kijken naar het CE gemiddelde, dan zijn hier geen 
problemen te verwachten. Het resultaat van 2018 is een 6,34 en het 3 jaar gemiddelde 
is een 6,56 t.o.v. een norm van een 6.30.  
 
Het vwo wordt meegenomen in het herstelplan voor havo. In het voorjaar vindt er een 
review plaats in het team. 

Tevredenheidsonderzoeken 

Tevredenheid academische route 
De leerlingen van 3 vwo zijn over het algemeen redelijk tevreden. Vragen over 
mentoren en leerkrachten worden nogal eens negatiever beantwoord dan de 
benchmarkscholen.  

In alle drie rapporten komt naar voren dat de leerlingen negatief antwoorden op de 
stellingen: 

Ø Ik leer op school om over mijn sterke en zwakke punten te praten. 
Ø De leraren houden er rekening mee, dat leerlingen niet allemaal op dezelfde manier leren. Daarom 

geven ze de ene groep leerlingen andere opdrachten dan de andere groep. 
Ø De lessen sluiten aan bij gebeurtenissen uit het nieuws. 

De ouders van de brugklas zijn positief over veiligheid en begeleiding. Aandacht vraagt: 
meer contact met de mentor, dingen worden beloofd maar niet waar gemaakt, 
gesprekken vaak op verzoek van ouders.  
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De enquête van 3 vwo laat goede scores zien. Ouders zijn over het algemeen meer 
tevreden dan het gemiddelde van de benchmarkscholen. 

Tevredenheid VHBO-route 
Vorig jaar werden alle domeinen positief beoordeeld. Geen enkel domein scoorde bij de 
slechtste helft van alle scholen. Opvallende zaken waren vorig jaar: er wordt veel 
gemopperd in de klas en de les wordt verstoord door drukke leerlingen. Dat is dit jaar 
beter. Dit jaar is opvallend dat de algemene tevredenheid zeer laag is (ranking 20 van 
20). Ook het domein zicht op ontwikkeling en begeleiding scoort laag (ranking 10 van 
10). Opvallende zaken: ontevreden over doorgeven roosterwijzigingen; ontevredenheid 
over de tijd die men krijgt om de leerstof te beheersen; onvrede over het toepassen 
van de schoolregels. Bij de ouders scoort veiligheid positief. Aandacht vraagt: meer 
contact willen hebben met de mentor en proactief gaan opstellen. 

Op het eerste gezicht zijn de resultaten van de leerlingen van 3TL redelijk: wolkje met 
zonnetje. Opvallende zaken zijn: meer ontevredenheid dan benchmark over wat de 
school belooft en wat ze doet. Over docenten en mentoren zijn de leerlingen ook niet 
tevreden. Vragen hierover worden negatief beantwoord. Schoolklimaat en veiligheid 
scoren goed. Bij de Leerlingentevredenheid leerjaar 3 havo is in vergelijking met de 
benchmarkscholen niet al te veel verschil waar te nemen. 

Bij de oudertevredenheid ouders leerjaar 3 tl is het eerste wat opvalt dat alle 
onderdelen negatiever scoren dan de benchmarkscholen. Alleen op veiligheid en bij 
vragen rond pesten kunnen we met de andere scholen meekomen.  Contact met de 
mentor, begeleiding bij achterstand, gesprekken over vorderingen, er worden dingen 
beloofd die niet waargemaakt worden en het op de hoogte zijn van de ouderraad scoren 
slecht. 

Bij de ouders leerjaar 3 havo scoren we bij begeleiding en veiligheid scoren iets beter, 
voor de rest bijna dezelfde scores als de andere scholen. 

Leerlingentevredenheid Examenklassen Kampen 
Opvallend is het verschil tussen tl en havo/vwo. De leerlingen in de laatste categorie 
zijn op de meeste terreinen zeer ontevreden: het onderwijs, hun mentor, hulp die ze 
ondervinden. De leerlingen van tl zijn meer tevreden en scoren beter dan de resultaten 
van de benchmark. 

Examen leerlingen TL en Havo 
Er is weinig contact met de mentor. Leerlingen geven aan dat docenten niet allemaal op 
dezelfde manier lesgeven en de lesstof wordt vaak op één manier uitgelegd. Daarnaast 
zijn de lessen niet interessant. Tevens is de begeleiding t.a.v. de vervolgopleiding niet 
helemaal goed en is het pta voor sommige vakken niet duidelijk. 

Examen leerlingen Vwo 
Ook komen bovenstaande zaken naar voren voor het vwo. Tevens wordt ook 
aangegeven dat de mentor betere begeleiding kan geven.  Ook is de informatie vanuit 
school naar de leerlingen te summier. Veel leerlingen geven ook aan dat er niet veel 
extra hulp is bij problemen met leerlingen. 
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Medewerkerstevredenheid 
De medewerkers zijn tevreden over hun eigen ontwikkelingsmogelijkheden, de 
werkdruk, hun leidinggevende en de beloning die zij ontvangen. De organisatie en 
arbeidsomstandigheden scoren lager dan de benchmark.  

De punten die hierboven zijn genoemd ter verbetering worden opgepakt door de teams.  
Er is een klankbordgroep van leerlingen en ouders ingesteld om diverse thema’s uit de 
tevredenheidsenquêtes te bespreken en deze als input te laten dienen voor het 
teamplan.  
Met het team is een proces van teamontwikkeling gestart met nieuwe teamleiders voor 
zowel de onderbouw als de bovenbouw van het vhbo. 

Analyse onderwijsproces 

Voor wat betreft OP3 is het onderdeel differentiëren in de les en het geven van 
onderwijs op maat een aandachtspunt. Beide teams hebben als speerpunten de 
ontwikkeling van het leerdoelgericht onderwijs en meer regie bij de leerling op het 
eigen leerproces. Beide teams zijn bezig een specifiek onderwijsconcept te ontwikkelen 
hiervoor waarbij leerlingen ook meer keuze hebben in hun onderwijsprogramma. Het 
‘leren leren’ krijgt in beide teams aandacht (vergroten van executieve vaardigheden).  
De audits op zowel de AR als het Vhbo en het inspectiebezoek op het vwo geven 
voldoende handvatten voor verdere ontwikkeling. 
 
Kwaliteitskaarten 
 
Voor de kwaliteitskaarten hebben we online website ontwikkeld. Alle kaarten zijn 
ingevuld en met documenten onderbouwd en van een eigenaar voorzien. We voldoen 
hiermee aan de basiskwaliteit. 
 
 

Audits en/of inspectiebezoek 

Audit vwo 
Tijdens de audit kwam duidelijk naar voren dat de leerlingen actief zijn betrokken tijdens de les 
en dat de docent begrijpelijk uitlegt. Dit gaat uiteraard samen met een duidelijke lesopbouw. 
Tevens wordt er goed gebruik gemaakt van de onderwijstijd. Hier wordt de mediatheek goed voor 
gebruikt en worden lesuren die uitvallen goed opgevangen. Hierdoor is er minimale lesuitval. Als 
we kijken naar differentiatie binnen de les, dan kan dit beter. De docent stuurt nog te weinig op 
diverse verschillen tussen leerlingen en niveau. Normaliter kan ICT hieraan goed bedragen, maar 
ook dit wordt te weinig gedaan. 

Het valt ook op dat de leerlingen weinig regie nemen over hun leerproces. Tijdens uren die 
bedoeld zijn voor verdieping of zelfverrijking, wordt er nog teveel ‘’standaard’’ huiswerk gemaakt, 
in plaats van de verdieping op te zoeken. Ook sturen de docenten hier minimaal op. Dit kan en 
moet beter aangestuurd worden door docenten. 
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Lesobservaties Academische Route m.b.v. de DOT 

 

Inspectiebezoek Academische route (9 december 2015) 
De Inspectie begint met een positieve boodschap. Hoewel de AR  qua opbrengsten het predicaat 
zwak verdient, wijkt de Inspectie af en wijkt beredeneerd af. Ichthus Kampen krijgt een 
aangepast basisarrangement. De ontwikkeling van het bovenbouwrendement blijft echter 
spannend. Er is voldoende vertrouwen in het ontwikkelpotentieel van de school. Er is heel wat in 
gang gezet en dat werpt zijn vruchten af. De examenresultaten zijn bijvoorbeeld aanzienlijk 
verbeterd. Er is vooral vertrouwen in de kracht van het team, de cultuur en de lerende 
organisatie. Er wordt gereflecteerd, er is een doorleefd verhaal. Er is grote waardering voor het 
werk van de docenten. Er is draagvlak voor het verbeterproces. Een belangrijk ontwikkelpunt, 
volgens de Inspectie, is dat er meer tussentijdse doelen zouden moeten gesteld, meer 
piketpaaltjes in het verbetertraject. In het didactisch handelen wordt zichtbaar dat serieus 
gezocht wordt naar inzet van activerende werkvormen. Zorg, taal en rekenen zijn op orde. De 
leerlingen zijn positief over het gebouw; vooral de rust is winst. 

Audit vwo (november 2016) 
Tijdens de audit kwam duidelijk naar voren dat de leerlingen actief zijn betrokken tijdens de les 
en dat de docent begrijpelijk uitlegt. Dit gaat uiteraard samen met een duidelijke lesopbouw. 
Tevens wordt er goed gebruik gemaakt van de onderwijstijd. Hier wordt de mediatheek goed voor 
gebruikt en worden lesuren die uitvallen goed opgevangen. Hierdoor is er minimale lesuitval. Als 
we kijken naar differentiatie binnen de les, dan kan dit beter. De docent stuurt nog te weinig op 
diverse verschillen tussen leerlingen en niveau. Normaliter kan ICT hieraan goed bedragen, maar 
ook dit wordt te weinig gedaan. 

Het valt ook op dat de leerlingen weinig regie nemen over hun leerproces. Tijdens uren die 
bedoeld zijn voor verdieping of zelfverrijking, wordt er nog teveel ‘’standaard’’ huiswerk gemaakt, 
in plaats van de verdieping op te zoeken. Ook sturen de docenten hier minimaal op. Dit kan en 
moet beter aangestuurd worden door docenten. 
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Audit vhbo (januari 2018) 

Er is veel gebeurd in de vhbo route de afgelopen jaren. Er is een nieuwe teamindeling 
gemaakt, hetgeen verhuizingen van groepen leerlingen en collega’s betekende. Recent 
is de locatie van het Ichthus College in IJsselmuiden gesloten, waardoor opnieuw een 
verhuizing heeft plaatsgevonden. 
In dezelfde periode hebben veel wisselingen in dagelijkse teamleiding plaatsgevonden. 
Dit heeft vanzelfsprekend zijn stempel gedrukt op de ontwikkelingen in de school en de 
teams. Met ingang van het schooljaar 2017-2018 is een ‘doorstart’ gemaakt in de vhbo 
route. 
 
Audit/DOT vhbo  

 
Uitkomst: Het klassenmanagement is op orde en mag als basis worden beschouwd om 
door te ontwikkelen in de leskwaliteit. De lesdoelen worden veelal geformuleerd op 
niveau van de hoeveelheid lesstof of de paragraaf die je die les wil behandelen, niet 
(ook) op vaardigheden die je als leerling tijdens de les zal leren. (nut en noodzaak 
benoemen om leerlingen te activeren) Leerlingen geven aan dat vrijwel altijd een 
lesdoel benoemd wordt. 
In vrijwel alle lessen was een duidelijke opbouw waarneembaar in de lesactiviteiten.  
Er worden weinig verschillende werkvormen gebruikt. We zien docenten hun best doen 
om alle leerlingen bij de les te betrekken en de leerlingen te activeren om met de 
leerstof bezig te zijn.  
De lessen zijn sterk methode gericht. Het inzetten van ICT zou ook kunnen bijdragen 
aan het op een boeiende, interactieve wijze aanbieden van de lesstof.  
 
We hebben grote verschillen gezien in de wijze waarop leerlingen feedback krijgen. In 
sommige gevallen krijgen leerlingen duidelijke feedback op leerstrategie en aanpak van 
de leerstof.  
We hebben weinig gezien dat leerlingen werden uitgedaagd om zelf na te denken over 
de aanpak tijdens de les.  
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Sterk punt van het team: docenten benaderen leerlingen op een positieve en 
persoonlijke manier en creëren een prettig en positief leerklimaat. 
“De leraar stemt de instructie, begeleiding, opdrachten en onderwijstijd af op behoefte 
van leerlingen” is een ontwikkelpunt van het team als geheel. Het team behaalt op dit 
item een lage score, maar met een grote spreiding. Dit betekent dat er ook mooie 
voorbeelden zijn gezien van lessen waarbij afstemming op het individu centraal stond. 
Er zijn collega’s in het team die wèl inspelen op de individuele leervragen en lesdoelen 
van leerlingen. Deze collega’s zijn nu nog in de minderheid, maar het biedt kansen om 
als team van elkaar te leren en deze collega’s in te zetten als ‘good practice’ tijdens een 
cyclus van collegiale consultatie. 

Audit examenprocedure Campus (mei/juni 2018) 
Tijdens de organisatie van de examen op het IC Kampen gaat veel goed; er zijn veel 
zaken waar de school trots op is.  
De organisatie van de examens op het Ichthus College in Kampen is goed 
georganiseerd, dit geven zowel de leerlingen, docenten, oop-ers en de 
examencommissie aan. Sinds korte tijd is er een draaiboek, waarin ook één en ander is 
vastgelegd. Hierin staat wat er moet gebeuren, maar niet voor alle onderwerpen staat 
hierin door wie dit gedaan wordt en wat het is. De werkzaamheden voor het oop zijn 
voor hen duidelijk: de organisatie rondom de examens is voor hen gesneden koek. Ze 
voelen zich erg verantwoordelijk. 
Wat men lastig vindt is dat sommige docenten zich niet afspraken houden, vaak zijn dit 
dezelfde docenten. Het gaat dan om te laat inleveren examenwerk, makkelijk denken 
over deadlines, etc. De rol van de examencommissie is nog niet voor iedereen even 
duidelijk. Het zou misschien goed zijn om deze te verduidelijken, om onbegrip over 
beslissingen die de commissie neemt te voorkomen. De examentraining wordt door de 
leerlingen gewaardeerd. Ze werken liever met de docenten naar het examen, dan dat 
ze twee weken vrij zijn. Wel zouden de examentrainingen meer keuze en maatwerk 
kunnen bieden op onderdelen waar leerlingen nog een ‘eindsprint’ willen maken. 

Sinds het afgelopen schooljaar is er meer ruimte in de wetgeving om maatwerk te 
beiden aan leerlingen, ook met betrekking tot het afnemen van examens. Het gaat dan 
om bijvoorbeeld;  

• één of meerdere vakken afronden op een hoger niveau  
• vakken eerder afronden vanaf leerjaar 4 vwo, 3 havo en 2 vmbo  
• versneld vwo (in 5 jaar)  

Op het IC wordt geen gebruik gemaakt van deze mogelijkheden, slechts in sommige 
bijzondere situaties voor een enkele leerling. Hier ligt een kans voor ons leerdoelgericht 
onderwijs. 

Kwaliteitscultuur 
Elke docent heeft een BOOT/DOT omgeving. Dit is een digitaal portfolio voor de 
professionalisering. Docenten leveren aan het begin van het schooljaar een POP in en 
bespreken deze met hun teamleider. De professionalisering is verbonden aan de 
onderwijsvisie en taken/functies. Docenten leren en werken van en met elkaar. Centraal 
worden de thema’s van ontwikkeling geïnventariseerd en worden collega’s aan elkaar 
gekoppeld.  

De kadernotitie voor teams en vakgroepen geeft de algemene doelen van de komende 
twee jaar. Elk team en elke vakgroep schrijft een eigen plan in relatie tot de 
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kadernotitie. Op schoolniveau is een kwaliteitszorgplan en een toetsbeleid geschreven. 
Deze plannen leveren ook input voor de vakgroepplannen en teamplannen. In de 
maand september kijken de teams naar de ‘staat van het onderwijs’ van hun team en 
de vakgroepen naar de ‘staat van het onderwijs van de vakgroep.  

De doelen zijn hetzelfde, alleen de acties kunnen per team/vakgroep verschillen. De 
ene vakgroep heeft het accent dus vooral liggen op de aansluiting van onderbouw naar 
bovenbouw, terwijl een andere vakgroep dit juist al goed heeft afgestemd. Zij kijken 
bijvoorbeeld naar beter kwaliteit in de lessen en differentiatie in de les. Het 
onderwijsproces op het IC is zo ingericht, dat de kwaliteitszorg een controleerfunctie 
heeft gekregen. De adviseur kwaliteitszorg en toetsbeleid controleren samen met 
teamleiders maandelijks de gang van zaken rondom het onderwijsproces. Wordt de 
kwaliteit in de vakgroep gewaarborgd en is er een juiste koers?  

Algehele conclusie 

Ø Het opbrengstenoordeel geeft op de indicator positie leerjaar 3 op alle drie de 
niveaus zorg 

Ø De havo geeft zorg ook voor de indicator CE. Een herstelplan wordt ontwikkeld 
ook voor vwo. 

Ø Bij de tevredenheidsonderzoeken wordt bij beide leerroutes op te veel gebieden 
laag gescoord. De ontwikkeling van een nieuw onderwijsconcept geeft de 
verwachting dat dit beter wordt. 

Ø De domeinen uit de kwaliteitskaarten voldoen aan de basiskwaliteit 
Ø Er is sprake van een professionele kwaliteitscultuur.  
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Ichthus College Vakroute  
Het opbrengstenoordeel 

Ba
sis

 

  Onderwijspositie 
t.o.v. advies po 

Onderbouwsnelheid Bovenbouwsucces Examencijfers   

  
Jaar 

resultaat 
3 jr. gem Jaar 

resultaat 
3 jr. gem Jaar 

resultaat 
3 jr. gem Jaar 

resultaat 
3 jr. gem   

2016 0,00%    99,00% 98,61% 97,73% 97,51% 7,23 6,93   
2017 -1.10% -0.57% 100,00% 99,10% 100,00% 98,55% 6,93 7,00   
2018 15,38% 4,87% 100,00% 99,66% 100,00% 99,36% 6,84 6,97  

2019*          
  Norm: -12,10% Gecorr. Norm: 95,44% Gecorr. Norm: 87,22% Gecorr. Norm: 6,34   

           

Ka
de

r 

  Onderwijspositie 
t.o.v. advies po 

Onderbouwsnelheid Bovenbouwsucces Examencijfers   

  
Jaar 

resultaat 
3 jr. gem Jaar 

resultaat 
3 jr. gem Jaar 

resultaat 
3 jr. gem Jaar 

resultaat 
3 jr. gem   

2016 0,00%    99,00% 98,61% 97,83% 97,91% 6,69 6,66   
2017 -1.10% -0.57% 100,00% 99,10% 100,00% 98,77% 6,62 6,64   
2018 15,38% 4,87% 100,00% 99,66% 100,00% 99,32% 6,51 6,60  

2019*          
  Norm: -12,10% Gecorr. Norm: 95,44% Gecorr. Norm: 86,27% Gecorr. Norm: 6,19   

* Verwachte resultaat uit MMP voor het opbrengsten overzicht 2019, gebaseerd op cursusjaar 2017-2018 
met de datakwaliteit 95%. Datakwaliteit: de gegevens uit Magister die ontbreken of onjuist zijn en invloed 
hebben op de berekeningen.  
 

Slagingspercentages Ichthus College Vakroute 

  Basis Kader VMBO G/T 
2014 100% = 100% = 91%  
2015 100% = 100% = 98%  
2016 100% = 100% =    

2017 100% = 100% =   

2018* 100% = 100% =   
* het voorlopige resultaat uit Vensters. Het definitieve resultaat zal in december bekend zijn. 
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Enquêtes Ichthus College Vakroute 
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Korte analyse schoolsituatie Vakroute  

Ambities Vakroute 
Als IC Kampen hebben we onze onderwijsvisie geformuleerd samen met teams en 
vakgroepen. We willen dat onze leerlingen een diploma halen en goed worden 
voorbereid op het vervolgonderwijs of arbeidsmarkt; dat ze ruimte krijgen om talenten 
te ontdekken en zich te ontwikkelen.  

We hebben onze onderwijsvisie in 3 speerpunten samengevat, waarbij LOB de paraplu 
is waar deze punten onderhangen: 

• Leerdoelgericht onderwijs (maatwerk, aansluiten bij de leerling onderwijskundig 
én pedagogisch, leeropbrengstgericht, feedback/feedforward, formatief en 
summatief toetsen) 

• Ontwikkelen en ontdekken van je talent (er valt iets te kiezen, competenties 
zichtbaar maken) 

• Binding met ‘buiten’ (veranderende wereld en maatschappij, internationalisering, 
vervolgonderwijs, PO) 
 

We bereiken dit door met leerlingen, ouders, docenten en externe stakeholders de 
dialoog aan te gaan over ons onderwijs. We stimuleren de professionele 
leergemeenschap binnen de school door samen te werken aan lessen, leerlijnen, 
toetsen en didactische aanpak. We voeren de dialoog, werken opbrengstgericht en 
spreken elkaar aan (PLG). 
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De Vakroute heeft met haar vernieuwde vmbo profielen zich voornamelijk 
beziggehouden met het tweede en derde speerpunt. Leerlingen hebben veel 
keuzemogelijkheden in de onderbouw bij de TIZ-lessen en de Talentclasses en in klas 4 
bij de keuzemodules. De beroepenstage in leerjaar 3 is geprofessionaliseerd. Komend 
schooljaar zal het team de subsidie voor Technologie gebruiken om meer samen te 
werken met het bedrijfsleven en de vmbo scholen in de stad. Daarnaast zal in de 
overige lessen speerpunt 1 centraal staan. 
 

Opbrengsten Vakroute 

VMBO-B: deze onderwijssoort laat een mooi plaatje zien. Als we kijken naar de positie 
van leerjaar 3 t.o.v. het PO, dan is er een eenduidige conclusie: er is veel opstroom. De 
norm is vastgesteld op -12,10%, terwijl het resultaat in 2018 15,38% is. Daarnaast laat 
het 3 jaar gemiddelde een resultaat van 4,87% zien. Daarnaast laten de 
onderbouwsnelheid en het bovenbouwrendement een resultaat van 100% zien, wat 
aangeeft dat er geen leerlingen blijven zitten. Tot slot is het resultaat van het 
gemiddelde CE in 2018 een 6,84 en het 3 jaar gemiddelde een 6,97 t.o.v. een norm van 
6,34.  

VMBO-K: ook deze onderwijssoort is goed op orde. De eerste drie indicatoren zijn qua 
resultaten identiek aan het vmbo-b. Tot slot zijn de examencijfers ook goed op orde. 
Het resultaat van het gemiddelde CE in 2018 is een 6,51 en het 3 jaar gemiddelde een 
6,60 t.o.v. een norm van 6,19. 

Tevredenheidsonderzoeken Vakroute  

Tevredenheid brugklasleerlingen Ichthus College Vakroute 

Volgens de brugklasleerlingen zitten alle onderdelen boven de benchmark. Het 
onderwijsproces is goed en daarmee de didactiek ook. De pestindicator is nu zelfs beter 
dan in 2016, maar nog steeds te laag. Komend schooljaar wordt met het team naar 
interventies gekeken om de veiligheid in de school te vergroten. 

Tevredenheid brugklasouders Ichthus College Vakroute 

Als je naar de ouders kijkt in vergelijking met de brugklasleerlingen, dan valt op dat 
deze redelijk overeenkomen met elkaar. Echter zitten er twee grote verschillen: 
veiligheid en de pestindicator. Volgens de enquête liggen de pestindicator en veiligheid 
onder de benchmark. Waarschijnlijk hebben leerlingen en ouders een ander beeld bij 
deze twee elementen. Ouders worden uitgenodigd voor een klankbordgroep om te 
kijken hoe de veiligheid voor leerlingen vergroot kan worden. 

Tevredenheid leerlingen leerjaar 3 Ichthus College Vakroute 

Bij deze leerlingen zijn de veiligheid en de pestindicator onder de benchmark. Deze 
leerlingen hebben hierop een andere beleving dat de brugklasleerlingen. Hier heerst dus 
een minder mate van veiligheid dan in de brugklas. De overige elementen van de 
enquête zitten wel boven de benchmark. 



Kwaliteitszorgplan  Ichthus College Kampen 

   Pagina: 33 
     
  
 

     
 

Tevredenheid ouders van leerlingen leerjaar 3 Ichthus College Vakroute 

Het beeld van deze enquête komt overeen met wat de leerlingen aangeven. De 
pestindicator en de veiligheid komen niet positief naar boven. De overige elementen 
zijn allemaal boven de benchmark. Het is belangrijk dat de school actie gaat uitvoeren 
ten aanzien van de veiligheid. 

Tevredenheid medewerkers Ichthus College VIA en Ichthus College Vakroute 
Het valt meteen op dat veel onderdelen onder de benchmark scoren. Medewerkers zijn 
niet tevreden over de arbeidsomstandigheden, de leiding, de 
ontwikkelingsmogelijkheden, de organisatie en de werkdruk. Daarentegen vinden ze wel 
dat de organisatie beloningen geeft en dat er leuke collega’s zijn. De werkzaamheden 
die de organisatie aanbiedt, zijn volgens de collega’s prettig werkzaamheden. Wel moet 
gezegd worden dat collega’s ook kijken naar eventueel ander werk.  Met het personeel 
is het gesprek gaande wat de onderliggende motieven zijn van de ontevredenheid. 
Afgelopen schooljaar zijn twee teamleiders vertrokken en is er gewerkt met interim 
teamleiders. De organisatie heeft daaronder geleden. Komend schooljaar verwachten 
we stabiliteit in de teamleiding. De nieuwe teamleiding heeft samen met het team een 
plan ter verbetering opgesteld. Er is met ondersteuning van Linque Consult een 
teamproces ingericht. 

Analyse onderwijsproces 
Op alle leerroutes en locaties gebruiken we de DOT (digitale observatie tool) als 
kijkwijzer en kwaliteitsafspraak van een les. We zijn ontwikkelingsgericht met elkaar 
aan de slag om elke dag/les een stukje beter te worden. We laten leerlingen feedback 
geven, collega’s onderling en teamleiders in de officiële lijn.  

Audit Vakroute over de les (september 2016) 
Alle onderdelen tijdens de audit scoren hoog. Elk onderdeel scoort 3 of hoger (bij een 4 
puntschaal), met uitzondering van ict gebruikt. Er kan duidelijk worden gesteld, dat dit 
goed op orde is. Leerlingen weten precies waar ze aan toe zijn. De taken worden naar 
behoren en binnen de tijd uitgevoerd, omdat duidelijk wordt aangegeven hoeveel tijd er 
nog precies is. Dit versterkt niet allen de onderwijstijd, maar ook het besef hoe 
docenten gestructureerd aan het werk gaan. De lessen zijn dus duidelijk en zeer helder. 
Daarnaast worden de lesdoelen duidelijk weergegeven aan het begin van de les, maar 
ook weer even aan het einde van de les. Docenten willen de leerlingen aan alle kanten 
helpen, maar het is ook belangrijk dat ze niet te snel gaan ‘’voorkauwen’’. Laat de 
leerlingen zelf nadenken door ze een voorzetje te geven. Probeer niet zelf als docent 
meteen de opgave voor te maken. 

Inspectie over de les in de Vakroute (11 oktober 2016) 
De inspectie heeft een regulier onderzoek gedaan. Ze zijn tevreden over de school en 
geven aan dat de kwaliteit van het onderwijs voldoende is. De school kan als een goed 
voorbeeld voor andere scholen worden gezien; de inspectie heeft mooie ontwikkelingen 
gezien die ze niet snel op andere scholen waarnemen. De school krijgt hiervoor een 
groot compliment. 
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Aandachtspunt is het differentiëren in de klas. Ook hierin zijn verschillende fases van 
denken en uitvoeren. De inspectie heeft al wel een aantal mooie voorbeelden hiervan 
gezien. Het is zinvol om met elkaar vast te stellen wat je onder differentiëren verstaat, 
om daarna te kijken hoe je de ontwikkeling wilt voorzetten. 
Met betrekking tot het onderwijsleerproces is gezien dat de lessen doelgericht zijn, er is 
een begrijpelijke uitleg en reflectie op de leerdoelen. Feedback geven is nog een 
ontwikkelingspunt. Wat zijn de sterke punten in het leerproces van de leerling, wat is er 
nodig voor de volgende stap? 

 
Kwaliteitskaarten 
Voor de kwaliteitskaarten hebben we online website ontwikkeld. Alle kaarten zijn 
ingevuld en met documenten onderbouwd en van een eigenaar voorzien. We voldoen 
hiermee aan de basiskwaliteit. 

Audits en/of inspectiebezoek 
Zie hierboven bij analyse onderwijsproces 
 
Inspectie (11 oktober 2016) 
De zorgstructuur is volgens de inspecteurs goed opgezet, met bekwame mensen. Het 
bevat een goede intake, en begeleiding, expertise wordt gevraagd wanneer dit nodig is 
en er wordt adequaat gehandeld. Tijd is soms hierbij een knelpunt. 
De inspectie heeft een school en een team gezien met mensen die met veel inzet, hart 
voor de leerling en visie willen werken. 
 
Kwaliteitscultuur 
Elke docent heeft een BOOT/DOT omgeving. Dit is een digitaal portfolio voor de 
professionalisering. Docenten leveren aan het begin van het schooljaar een POP in en 
bespreken deze met hun teamleider. De professionalisering is verbonden aan de 
onderwijsvisie en taken/functies. Docenten leren en werken van en met elkaar. Centraal 
worden de thema’s van ontwikkeling geïnventariseerd en worden collega’s aan elkaar 
gekoppeld.  
De kadernotitie voor teams en vakgroepen geeft de algemene doelen van de komende 
twee jaar. Elk team en elke vakgroep schrijft een eigen plan in relatie tot de 
kadernotitie. Op schoolniveau is een kwaliteitszorgplan en een toetsbeleid geschreven. 
Deze plannen leveren ook input voor de vakgroepplannen en teamplannen. In de 
maand september kijken de teams naar de ‘staat van het onderwijs’ van hun team en 
de vakgroepen naar de ‘staat van het onderwijs van de vakgroep.  
De doelen zijn hetzelfde, alleen de acties kunnen per team/vakgroep verschillen. De 
ene vakgroep heeft het accent dus vooral liggen op de aansluiting van onderbouw naar 
bovenbouw, terwijl een andere vakgroep dit juist al goed heeft afgestemd. Zij kijken 
bijvoorbeeld naar beter kwaliteit in de lessen en differentiatie in de les. Het 
onderwijsproces op het IC is zo ingericht, dat de kwaliteitszorg een controleerfunctie 
heeft gekregen. De adviseur kwaliteitszorg en toetsbeleid controleren samen met 
teamleiders maandelijks de gang van zaken rondom het onderwijsproces. Wordt de 
kwaliteit in de vakgroep gewaarborgd en is er een juiste koers? 
 
Algehele conclusie Vakroute 

Ø Het opbrengstenoordeel geef op alle vier de indicatoren een zeer positief beeld. 
Ø Bij de tevredenheidsonderzoeken komt ‘de veiligheid’ als belangrijk 

aandachtspunt naar voren 
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Ø De domeinen uit de kwaliteitskaarten voldoen aan de basiskwaliteit 

Er is sprake van een professionele kwaliteitscultuur. 
 

Analyse Praktijkonderwijs 

Enquêtes College Kampen PRO (Via) 

 

Ambitie 

Als IC Kampen hebben we onze onderwijsvisie geformuleerd samen met teams en 
vakgroepen. We willen dat onze leerlingen een diploma halen en goed worden 
voorbereid op het vervolgonderwijs of arbeidsmarkt; dat ze ruimte krijgen om talenten 
te ontdekken en zich te ontwikkelen.  

We hebben onze onderwijsvisie in 3 speerpunten samengevat, waarbij LOB de 
paraplu is waar deze punten onderhangen: 

• Leerdoelgericht onderwijs (maatwerk, aansluiten bij de leerling onderwijskundig 
én pedagogisch, leeropbrengstgericht, feedback/feedforward, formatief en 
summatief toetsen) 

• Ontwikkelen en ontdekken van je talent (er valt iets te kiezen, competenties 
zichtbaar maken) 

• Binding met ‘buiten’ (veranderende wereld en maatschappij, internationalisering, 
vervolgonderwijs, PO) 
 

We bereiken dit door met leerlingen, ouders, docenten en externe stakeholders de 
dialoog aan te gaan over ons onderwijs. We stimuleren de professionele 
leergemeenschap binnen de school door samen te werken aan lessen, leerlijnen, 
toetsen en didactische aanpak. We voeren de dialoog, werken opbrengstgericht en 
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spreken elkaar aan (PLG). 
 
De Praktijkonderwijsroute heeft zich het afgelopen anderhalf jaar onder leiding van een 
nieuwe teamleider ontwikkeld tot een professioneel team. Het team richt zich komend 
schooljaar op de ontwikkeling van leerdoelgericht onderwijs en meer eigenaarschap op 
het leren bij de leerling. Ook zal het team kritisch kijken naar het programma-aanbod. 
Op dit moment is er te weinig keuze voor leerlingen in het programma. 
 
Opbrengsten 
Aan het werk: 8 leerlingen  
MBO-niveau 2: 6 leerlingen  
Andere school: 6 leerlingen 

We zien dat ons Entreeonderwijs succesvol is en steeds meer leerlingen hun entree 
diploma kunnen halen. Onze kwetsbare leerlingen met lage loonwaarden weten we nog 
steeds goed op een stageplek te plaatsen. De uitstroom van deze kwetsbare groep naar 
arbeid vraagt wel steeds meer inspanning.  
Het aantal leerlingen met een motivatie/gedrag probleem neemt toe. 

Tevredenheidsonderzoeken 

Tevredenheid brugklasleerlingen Ichthus College PRO 
Volgens de brugklasleerlingen zijn alle activiteiten boven de maat. Dit onderdeel scoort 
dan ook als enige boven de benchmark. Het gehele onderwijsproces scoort onder de 
benchmark. Ook de pestindicator en de veiligheid is volgens deze brugklassers niet op 
orde. Het team heeft de veiligheid van leerlingen vergroten hoog op haar agenda staan. 
Er wordt ook samengewerkt met het Vakrouteteam. 

Tevredenheid leerlingen leerjaar 3 Ichthus College PRO 

De leerlingen van de derde klas hebben positiever gereageerd dan de brugklassers. 
Volgens deze leerlingen is niet het volledige onderwijsproces onder de maat. Zij vinden 
dat docenten goed handelen, dat ze extra ondersteuning krijgen en dat er genoeg 
aanbod is. Eveneens is het volgens de leerlingen duidelijk wat het huiswerk is. Tot slot 
komt ook hier naar voren dat de veiligheid en de pestindicator niet op orde is. 

Tevredenheid eindexamenleerlingen Ichthus College PRO 
Ook hier komt duidelijk naar voren dat de leerlingen niet tevreden zijn over het 
onderwijsproces. Alle onderdelen scoren onder de benchmark. Het aanbod en het 
huiswerk scoren wel boven de benchmark. Ook hier komen de veiligheid en de 
pestindicator niet boven de benchmark. Het is duidelijk dat school-breed op de locatie 
VIA wat gedaan moet worden aan veiligheid.   
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Analyse onderwijsproces 
Uit de audit, de tevredenheidsenquêtes en de zelfevaluatie van het team komt naar 
voren dat leerlingen nog teveel aan de hand worden meegenomen. Leerlingen worden 
nog onvoldoende uitgedaagd om te werken op een hoger niveau. Het team heeft 
gekozen voor BAAZ als ondersteuning van het pedagogische klimaat. Daarin komt ook 
naar voren dat het hebben van een ‘growth mindset’ en het hebben van hoge 
verwachtingen meer leeropbrengst uit leerlingen haalt. Ook het leerdoelgericht je lessen 
inrichten is volop in ontwikkeling bij het team.  

De DOT wordt als kwaliteitskader gebruikt om de lessen te beoordelen van elkaar en 
om elkaar feedback te geven. In teambijeenkomsten wordt samen ontwikkeld en 
geleerd om leerdoelgerichter te werken. 

 
 

Kwaliteitskaarten  
Voor de kwaliteitskaarten hebben we online website ontwikkeld. Alle kaarten zijn 
ingevuld en met documenten onderbouwd en van een eigenaar voorzien. We voldoen 
hiermee aan de basiskwaliteit. 

 
Audit februari 2017 
In totaal hebben we 20 lesmomenten gescoord. Er wordt gescoord op een 
vierpuntsschaal, waarbij 4 de hoogste score is. 

 
Uitkomst audit PRO: 
We zien leerlingen die doelgericht en hard werken. De werksfeer in de klassen is erg 
positief. We hebben bijna geen lessen gezien waarbij de docent alleen op de klas stond. 
In vrijwel alle lessen die gescoord zijn is een doelgerichte opbouw aanwezig. Een 
aandachtspunt is dat docenten zouden kunnen benoemen wat ze deze les gaan doen. 
(lesdoelen) 
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De afsluiting van de les behoeft nog enige verbetering. Docenten geven in de 
geobserveerde lessen een duidelijke uitleg. Dit is een sterk punt van het team en dat 
zie je terug in de score.  
Leerlingen zijn goed aan het werk. Er heerst rust en er is een hoge taakgerichtheid.  
We hebben gezien dat er weinig interactie plaatsvindt tijdens de uitleg. De leerlingen 
zouden hierbij nog meer geactiveerd kunnen worden. 
Feedback wordt in hoofdzaak gegeven tijdens momenten waarop leerlingen met 
verwerking bezig zijn of tijdens de instructie. Feedback bestaat voornamelijk uit 
complimenten geven. Dit zegt nog niets over het waarom iets goed of fout is en wat de 
leerling de volgende keer anders moet doen. 
In het leerlinggesprek geven leerlingen ook aan dat ze nog wel meer keuzes zouden 
willen hebben in de opdrachten. We hebben hiervan een schoolvoorbeeld gezien tijdens 
de rekenles. 
De leerlingen maken TOA toetsen om de voortgang op de vakgebieden Nederlands en 
rekenen te meten. 
Hiermee wijkt de locatie PRO beredeneerd af van het Ichthus toetsbeleid, waarbinnen 
op alle locaties met DIA toetsen wordt gewerkt 
 
 
Kwaliteitscultuur 
Elke docent heeft een BOOT/DOT omgeving. Dit is een digitaal portfolio voor de 
professionalisering. Docenten leveren aan het begin van het schooljaar een POP in en 
bespreken deze met hun teamleider. De professionalisering is verbonden aan de 
onderwijsvisie en taken/functies. Docenten leren en werken van en met elkaar. Centraal 
worden de thema’s van ontwikkeling geïnventariseerd en worden collega’s aan elkaar 
gekoppeld.  
De kadernotitie voor teams geeft de algemene doelen van de komende twee jaar. Elk 
team schrijft een eigen plan in relatie tot de kadernotitie. Op schoolniveau is een 
kwaliteitszorgplan geschreven. Dit plan levert ook input voor de teamplannen. In de 
maand september kijken de teams naar de ‘staat van het onderwijs’ van hun team.  
 
De doelen zijn hetzelfde, alleen de acties kunnen per team verschillen. Het 
onderwijsproces op het IC is zo ingericht, dat de kwaliteitszorg een controleerfunctie 
heeft gekregen. De adviseur kwaliteitszorg  controleert samen met de teamleider per 
kwartaal de gang van zaken rondom het onderwijsproces. 
 
Algehele conclusie 

Ø Het opbrengstenoordeel geeft een zeer positief beeld. 
Ø Het team werkt in een professionele cultuur en is bezig met 

onderwijsontwikkeling 
Ø Bij de tevredenheidsonderzoeken komt ‘de veiligheid’ als belangrijk 

aandachtspunt naar voren 
Ø De domeinen uit de kwaliteitskaarten voldoen aan de basiskwaliteit 

Er is sprake van een professionele kwaliteitscultuur. 
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Inleiding 
Per augustus 2017 is het toezicht van de inspectie veranderd. Het uitgangspunt van het 
vernieuwde toezicht is dat de inspectie de scholen die voldoende presteren meer ruimte 
en waardering geeft. De kortste samenvatting van dit toezicht is: “Wat gaat er goed? 
Wat kan er beter? En wat móet er beter?”  
 
Graag willen we op schoolniveau en groepsniveau (Landstede groep) verkennen in 
hoeverre de vijf kwaliteitsgebieden en standaarden zijn geborgd in onze scholen. 
Uitgangspunt is een procesmatige werkwijze, die op docent-, team-, school-, eenheid of 
bestuursniveau gedaan kan worden. We willen daarbij onderzoeken of de basiskwaliteit 
voor deze processen geborgd is in de scholen, in hoofd, hart en handen. We kijken dus 
op het gezamenlijk niveau van de groep en de school alleen naar datgene wat beter 
moét, (deugdelijkheidseisen vanuit wetgeving), en kiezen op dit moment bewust niet 
om de eigen ambities van de scholen hierbij te betrekken. Dit is de 
verantwoordelijkheid van de directeur en de school zelf. 
 
Het concept waarderingskader VO van de Inspectie van het Onderwijs bestaat uit vijf 
kwaliteitsgebieden: Onderwijsproces, Schoolklimaat, Onderwijsresultaten, 
Kwaliteitszorg en ambitie en Financieel beheer. Met het waarderingskader wil de 
Inspectie zicht krijgen op drie elementaire vragen over de betekenis van het onderwijs 
voor leerlingen: Leren ze genoeg (Onderwijsresultaten), krijgen ze goed les 
(Onderwijsproces) en zijn ze veilig (Schoolklimaat). De standaarden in deze drie 
gebieden geven gezamenlijk de kern van het onderwijs weer zoals de leerling dat 
ontvangt. De gebieden Kwaliteitszorg en ambitie en Financieel beheer zijn 
voorwaardelijk voor (het voortbestaan van) de kwaliteit. De Inspectie definieert de 
onderwijskwaliteit dan ook als het geheel van de prestaties van de school op deze 5 
gebieden. 
 
Het waarderingskader telt per gebied een aantal standaarden, in totaal negentien. Bij 
elke standaard is aangegeven wat wordt verstaan onder basiskwaliteit (wat móet het 
bestuur en de school) en wat wordt verstaan onder de eigen ambities en doelen van de 
school (wat wíl het bestuur en de school).  
Bij elke standaard worden op een procesmatige wijze sleutelbegrippen gedefinieerd. 
Hierdoor ontstaan op groepsniveau (Landstede groep) en op schoolniveau gezamenlijk 
taal, beelden en begrippen. In combinatie met de eigen aspecten van kwaliteit is het 
mogelijk om bij elke standaard een eindoordeel in de vorm van een O/V/G te geven.  
 
Dit middel start met een overzicht van de namen van de portefeuilles op de domeinen 
en de standaarden vanuit het VO-beraad, met de afdeling die die ondersteunt vanuit de 
SO/BD. Op de eigen school wordt op schoolniveau de betreffende portefeuillehouder 
vastgesteld. 
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Het Ichthus College Kampen heeft een Regiegroep ingesteld die zal monitoren of de 
school voldoet aan de nieuwe inspectiekaders. In deze Regiegroep zitten: Sander Muller 
(seniordocent kwaliteitszorg), Gerie ten Brinke (Seniorteamleider), Gerben de Groot 
(taakhouder kwaliteitszorg VIA), Amanda van den Bergh (taakhouder kwaliteitszorg), 
Germien Kamphorst (rector). 
 
De kwaliteitskaarten hebben als doel om de kwaliteit overzichtelijk te waarborgen. Door 
het ontstaan van de kwaliteitskaarten, is er voor gekozen om deze online te gaan 
aanbieden. Er komt een online-omgeving waarin (onder andere) de kwaliteitskaarten te 
zien zijn. Hieraan zullen alle belangrijke documenten van het Ichthus College Kampen 
met één druk op de knop te zien zijn. Tevens is deze omgeving toegankelijk voor elk 
personeelslid. In 2019 is deze omgeving te bereiken via 
https://www.kwaliteitskaart.ichthuscollege.info/ 
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Kwaliteit en 
standaarden 

Portefeuillehouder 
VO beraad 

Portefeillehouder 
school 

Ondersteuning 
SO/BD 

OP Onderwijsproces  Germien 
Kamphorst/Gerie 
ten Brinke 

 

OP 
1 

Aanbod Germien 
Kamphorst/Jacqueline 
Drok 

IC1-5: Gerie ten 
Brinke 
IC4 Vakroute: Mirian 
Molenveld 
IC4 PRO: Eefke 
Kuiper 
Taal/rekenbeleid: 
Carolien Renkema 
 

 

OP 
2 

Zicht op ontwikkeling 
en begeleiding 

Germien 
Kamphorst/Jacqueline 
Drok 

Carolien Renkema, 
Annette Rigterink, 
Annemarie Goosen 
Eefke Kuiper 
 

 

Op 
3 

Didactisch handelen Germien 
Kamphorst/Jacqueline 
Drok 

Teamleiders 
Vakgroepvoorzitters 
Martine Jager 

 

OP 
4 

Extra ondersteuning Germien 
Kamphorst/Jacqueline 
Drok 

Annette 
Rigterink/Carolien 
Renkema/Annemarie 
Goosen/Eefke 
Kuiper 
 

 
Expertisedienst 
Anneke van  
Der Poel 

OP 
5  

Onderwijstijd Germien 
Kamphorst/Jacqueline 
Drok 

Sander Muller Planning en 
Control / 
Onderwijs 
Esther den 
Oude 

OP 
6 

Samenwerking Germien 
Kamphorst/Jacqueline 
Drok 

Germien Kamphorst  

OP 
7  

Praktijkvorming/stage Germien 
Kamphorst/Jacqueline 
Drok 

Teamleiders 
Kees de Leeuw 
Gert Potgieter 
Taakhouder 
Vakroute 

 

Op 
8 

Toetsing en afsluiting Germien 
Kamphorst/Jacqueline 
Drok 

Minke de Vries  

SK Schoolklimaat  Louwerens Mulder  
SK 
1  

Veiligheid John Odinot/Gerlof 
Boersma 

Rosalie Drenth, 
Louwerens Mulder, 
Eefke Kuiper, Mirian 
Molenveld, zoco’s 

Organisatie – 
ICT  
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SK 
2  

Pedagogisch klimaat Germien 
Kamphorst/Jacqueline 
Drok 

Germien Kamphorst  

OR Onderwijsresultaten  Sander Muller  
OR 
1  

Resultaten Germien 
Kamphorst/Jacqueline 
Drok 

Sander Muller Onderwijs – 
Esther den 
Oude 

OR 
2 

Sociale en 
maatschappelijke 
competenties 

 Sander Muller  

OR 
3 

Vervolgsucces Germien 
Kamphorst/Jacqueline 
Drok 

Sander Muller Onderwijs – 
Esther den 
Oude 

KA Kwaliteitszorg en 
ambitie 

 Germien 
Kamphorst/Gerie 
ten Brinke 

 

KA 
1 

Kwaliteitszorg  Germien 
Kamphorst/Jacqueline 
Drok 

Sander Muller Onderwijs – 
Esther den 
Oude 

KA 
2 

Kwaliteitscultuur Germien 
Kamphorst/Jacqueline 
Drok 

Germien Kamphorst, 
teamleiders, Martine 
Jager 

Onderwijs – 
Esther den 
Oude 

KA 
3 

Verantwoording en 
dialoog 

Germien 
Kamphorst/Jacqueline 
Drok 

Germien 
Kamphorst/Gerie 
ten Brinke 
 

Onderwijs – 
Esther den 
Oude 

FB Financieel Beheer  Rosalie Drenth  
FB 
1 

Continuïteit John Odinot/Gerlof 
Boersma 

Rosalie Drenth Planning en 
Control en 
Financiën 

FB 
2 

Doelmatigheid John Odinot/Gerlof 
Boersma 

Rosalie Drenth Planning en 
Control en 
Financiën 

FB 
3 

Rechtmatigheid John Odinot/Gerlof 
Boersma 

Rosalie Drenth Planning en 
Control en 
Financiën 
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Kwaliteitsgebied 
Onderwijsproces (OP) 

Krijgen de leerlingen goed 
les?  

OP1 Aanbod Het aanbod bereidt de leerlingen voor op vervolgonderwijs en de 
samenleving    

O/V/G 

Basiskwaliteit (wat móet het bestuur en de school)  
De school biedt een breed en op de kerndoelen gebaseerd aanbod dat ook de referentieniveaus taal en rekenen 
omvat. Het aanbod is dekkend voor examenprogramma’s. Het aanbod bereidt de leerlingen inhoudelijk goed voor op 
het vervolgonderwijs. Dit aanbod omvat mede activiteiten op het gebied van loopbaanleren (LOB).  
Leerlingen groeien op in een pluriforme samenleving. Daarom is het onderwijs gericht op het bevorderen van actief 
burgerschap en sociale integratie, en op kennis hebben van en kennismaken met verschillende achtergronden en 
culturen van leeftijdgenoten. Het aanbod draagt bij aan de basiswaarden van de democratische rechtsstaat.  
Het aanbod dat de school biedt sluit aan bij het niveau van de leerlingen en kan gedurende de schoolloopbaan verdiept 
en verbreed worden, zodanig dat leerlingen een ononderbroken ontwikkeling kunnen doorlopen. Dit betekent 
bijvoorbeeld dat voor leerlingen met een taalachterstand de school een aanvullend taalaanbod heeft.  
Bovendien heeft de school de leerinhouden evenwichtig en in samenhang over de leerjaren heen verdeeld.  
De school legt de doelen voor het onderwijs en de opbouw van het aanbod vast in het schoolplan. 
Eigen aspecten van kwaliteit (wat wil het bestuur en de school)    
Welke eigen opdracht heeft de school opgenomen in het schoolplan en (hoe) realiseert de school deze?  
Te denken valt aan:  
� Talentontwikkeling  
� Toekomstgericht onderwijsaanbod  
� Aanbod gericht op leerstrategieën  
� Een aantrekkelijke en uitdagende leeromgeving 
� ………. 
Portefeuillehouder VO beraad: Jacqueline Drok en Germien 
Kamphorst 
 
Portefeuillehouder school:  
IC1-5: Gerie ten Brinke en Tanja van Dalen  
IC4 Vakroute: Mirian Molenveld 
IC4 Praktijkonderwijs: Eefke Kuiper 
Reken/taalbeleid: Carolien Renkema 
 
 
 

Wie is aanspreekbaar hierop? 
 
Gerie ten Brinke en Germien Kamphorst 

Sleutelbegrippen  
(gezamenlijke taal, 
beelden en ambities 
Landstede groep VO) 

In welke processen 
is dit cyclisch 
geborgd? 

In welke 
documenten is 
dit geborgd?  

Wat merken 
leerlingen 
hiervan?  

Hoe meten 
we dit? 

Hoe maken we 
dit zichtbaar 
voor het 
bestuur? 

 
§ Ontwikkelen, 

waarborgen 
kwaliteit en 
aansturen van 
talentclasses 
 

 
 
 

 
 
Jaarrooster 

 
 
Onderwijsbeleids
plan 
Talentclasses 

 
Leerlingen worden 
bewust van hun 
eigen 
Talentonwikkeling 

 
Leerlingen-
tevredenheid 

 
 

 
§ Georganiseerd 

LOB-programma 
en aansturen LOB-
mentoren 

 
 

 
 
Jaarrooster/lessentabel 

 
 
LOB-beleidsplan 
en 
activeitenoverzic
ht 

 
Leerlingen 
beheersen de 
vaardigheden voor 
vervolgonderwijs 

 
 

Monitoring 
vervolgstudies 
van leerlingen 
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• Taal- en 
Rekenbeleid 

 
 

 
 
Vakgroepen 
Diatoetsen 
Ondersteuningslessen 
RT 

 
 
Taal- en 
Rekenbeleidsplan 
Ondersteunings-
profiel 

 
 
Leerlingen krijgen de 
ondersteuning die ze 
nodig hebben 

 
 
Leerlingen- 
tevredenheid 

 

 
 

• Aanbod dekkend 
voor 
examenprogramm
a’s 

 
 

 
 
Jaarrooster vakgroep 
kwaliteitszorgkalender 

 
 
Vakgroepplannen 
Toetsbeleid 
PTA 
Lessentabel 
Kwaliteitszorg-
plan 

 
 
Leerlingen stromen 
door en halen het 
diploma dat bij hen 
past 

 
 
4 indicatoren 
Magister 
 

 

 
 

• Beroepsgerichte 
classes in vhbo 

• Profielen en 
keuzemodules 
Vakroute 

• Masterclasses en 
onderzoeksleerlijn 
AR 

  
 
Lessentabel 
Onderwijsplan 
vhbo 
Onderwijsplan 
Vakroute 
Onderwijsplan 
AR 

 
 
Leerlingen krijgen 
een breed aanbod en 
kunnen kiezen wat 
bij hen past om goed 
voorbereid te zijn op 
de vervolgopleiding 

 
 
Leerlingen- 
Tevredenheid 
 
 
Tevredenheid 
vervolgop-
leidingen 

 

Nog te doen:  
 

- Documentatie en verantwoording talentclasses en LOB 
- Check Taal- en rekenbeleid op nieuw kader 
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Kwaliteitsgebied 
Onderwijsproces (OP) 

Krijgen de leerlingen goed 
les? 

OP 2 Zicht op ontwikkeling en begeleiding  
De school volgt en begeleidt de leerlingen zodanig dat zij een ononderbroken 
ontwikkeling kunnen doorlopen  

O/V/G 

Basiskwaliteit (wat móet het bestuur en de school)  
De school verzamelt vanaf binnenkomst systematisch informatie over de kennis en vaardigheden van haar leerlingen. 
De school vergelijkt deze informatie met de verwachte ontwikkeling. Deze informatie en vergelijking maakt het 
mogelijk om het onderwijs af te stemmen op de onderwijsbehoeften van zowel groepen als individuele leerlingen. 
Wanneer leerlingen niet genoeg lijken te profiteren van het onderwijs analyseert de school waar de ontwikkeling 
stagneert en wat mogelijke verklaringen hiervoor zijn. Vervolgens bepaalt zij wat er moet gebeuren om eventuele 
achterstanden bij leerlingen te verhelpen. De leerlingen krijgen daarmee de begeleiding die zij nodig hebben om beter 
het onderwijsprogramma te kunnen doorlopen. (Dat kan door speciale hulpprogramma’s of individuele begeleiding, 
waarbij leerlingen buiten de les aanvullende begeleiding krijgen). Voor leerlingen die achterstanden hebben is het 
onderwijs zo ingericht dat op structurele en herkenbare wijze aandacht wordt besteed aan het bestrijden van die 
achterstanden. 
Eigen aspecten van kwaliteit (wat wil het bestuur en de school)    
Welke eigen opdracht heeft de school opgenomen in het schoolplan en (hoe) realiseert de school deze?  
Te denken valt aan:  
� Extern genormeerde toetsen voor de doorstroomrelevante vakken en/of referentieniveaus  
� Betrokkenheid leerlingen bij het stellen van doelen  
� …… 

 

Portefeuillehouder VO beraad : 
 
Portefeuillehouder school: Carolien Renkema en Annette Rigterink, 
Annemarie Goosen en Eefke Kuiper 

Wie is aanspreekbaar hierop? 
Germien Kamphorst 

Sleutelbegrippen  
(gezamenlijke taal, 
beelden en ambities 
Landstede groep VO) 

In welke processen is dit 
cyclisch geborgd? 

In welke 
documenten is 
dit geborgd?  

Wat merken 
leerlingen 
hiervan?  

Hoe meten we 
dit? 

Hoe 
maken we 
dit 
zichtbaar 
voor het 
bestuur? 

 
 
Rekenondersteuning 
 
 
 

 
 
jaarrooster 

 
 
Taal- en 
rekenbeleidsplan 

 
Extra 
ondersteuning 
en meten 
referentieniveau 

 
 DIAToetsen 
  

Codering 
op2 
opnemen in 
document 

 
Taalondersteuning 
 
 
 

 
jaarrooster 

 
Taal- en 
rekenbeleidsplan 

 
Extra 
ondersteuning 
en meten 
referentieniveau 

 
DIAToetsing 

Codering 
op2 
opnemen in 
document 

 
 
Onderwijsbehoefte 
leerlingen 
 
 

 
 
RT 
LVS/Magister 
OPP’s 
jaarrooster 
IB’ers/mentoren overleg 

 
 
Ondersteunings-
profiel 
 

 
 
Leerlingen 
ontvangen de 
ondersteuning 
die nodig is om 
succesvol te zijn 
in het onderwijs 
op hun niveau 

 
 
Dyslexie en 
dyscalculie 
meetinstrumenten 
Aantal leerlingen 
die gebruik maken 
van extra 
begeleiding 

Codering 
op2 
opnemen in 
document 

 
Herstelplannen bij 
risicoleerlingen 
 

Analyse risicoleerlingen 
door 
kwaliteitszorgmedewerker 
en IB-er 

Groepsplannen 
en LVS 
 

Leerlingen 
gaan in 
gesprek met 
mentor (en 

Doorstroomcijfers 
 
 

Codering 
op2 
opnemen in 
document 
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Leerlingbesprekingen en 
gesprekken met 
leerlingen/ouders 

ouders) over 
herstelplan 

Wellicht analyse 
per rapport??? 

      

Nog te doen:  
 
 

- Ondersteuningsprofiel bijstellen naar werkelijkheid van 2018 
- Taal- en rekenbeleid checken op nieuw kader 
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Kwaliteitsgebied 
Onderwijsproces (OP) 

Krijgen de leerlingen goed 
les? 

OP3 Didactisch handelen  Het didactisch handelen van de leraren 
stelt leerlingen in staat tot leren en ontwikkelen 

O/V/G 

Basiskwaliteit (wat móet het bestuur en de school)  
1.De leraren plannen en structureren hun handelen met behulp van informatie die zij over leerlingen hebben.  
2. Zij zorgen ervoor dat het niveau van hun lessen past bij het beoogde eindniveau van leerlingen.  
3. De aangeboden leerstof is logisch opgebouwd binnen een reeks van lessen alsook binnen één les.  
4. De leraren creëren een leerklimaat waardoor leerlingen actief en betrokken zijn.  
5. Met geschikte opdrachten en heldere uitleg structureert de leraar het onderwijsaanbod zodanig dat de leerling zich 
het totale leerstofaanbod eigen kan maken.  
6.De leraren stemmen de instructies, begeleiding, opdrachten en onderwijstijd af op de behoeften van groepen en/of 
individuele leerlingen. De afstemming is zowel op ondersteuning als op uitdaging gericht, afhankelijk van de behoeften 
van leerlingen. 
Eigen aspecten van kwaliteit (wat wil het bestuur en de school)    
Welke eigen opdracht heeft de school opgenomen in het schoolplan en (hoe) realiseert de school deze? 
Te denken valt aan:  
� Feedback en Feedforward aan leerlingen  
� Opbrengstgericht werken door leraren 
� Reflectie op leren door leerlingen.  
� Evalueren van de gestelde doelen met leerlingen  
� Moderne leermiddelen 
 

 

Portefeuillehouder VO beraad: Jacqueline Drok en Germien 
Kamphorst 
 
Portefeuillehouder school: teamleiders, vakgroepvoorzitters en 
Martine Jager 
 
 

Wie is aanspreekbaar hierop? 
 
Germien Kamphorst 
 
 

Sleutelbegrippen  
(gezamenlijke taal, 
beelden en ambities 
Landstede groep VO) 

In welke processen is 
dit cyclisch geborgd? 

In welke 
documenten is dit 
geborgd?  

Wat merken 
leerlingen 
hiervan?  

Hoe meten we 
dit? 

Hoe 
maken we 
dit 
zichtbaar 
voor het 
bestuur? 

 
 
leerdoelgericht(1,2,3) 
activerend(4) 
op maat 5,6 
 
 

 
Lesbezoeken door 
teamleiders 
 
Vakgroep- 
Bijeenkomsten 
 
Teambijeenkomsten 
 
Professionalisering 
 
 
 
Knooppuntbijeenkomsten 
 

 
Uitdraai vanuit DOT-
systeem 
 
Vakgroepplan 
 
 
Teamplan 
 
Professionaliserings- 
Plan – 
docent/team/vakgroep 
 
Staat van het 
onderwijs 

 
Krijgen 
onderwijs dat 
bij hen past, 
gaan 
leerdoelgericht 
aan het werk 
en zijn actief 
betrokken. 

 
DOT-systeem 
 
Kwaliteitsscholen.nl 
 
 
 
 
 
Resultaten 
leerlingen 
 
4 indicatoren 
inspectie op of 
boven de norm 

 

 
leerdoelgericht(1,2,3) 
activerend(4) 
op maat 5,6 
 

 
 
Collegiale feedback op 
les 
 

 
 

Verzamelmap 
teamleiders/DOT 

 
Krijgen 
onderwijs dat 
bij hen past, 
gaan 
leerdoelgericht 
aan het werk 

 
 
DOT-systeem 
 
Kwaliteitsscholen.nl 
 
Resultaten 
leerlingen 
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en zijn actief 
betrokken. 

 
4 indicatoren 
inspectie op of 
boven de norm 

 
leerdoelgericht(1,2,3) 
activerend(4) 
op maat 5,6 
 
 

 
 
Leerlingen 
Feedback op les en 
onderwijs 

 
 
Verzamelmap 
teamleiders/DOT 

 
 
Krijgen 
onderwijs dat 
bij hen past, 
gaan 
leerdoelgericht 
aan het werk 
en zijn actief 
betrokken. 

 
 
DOT-systeem 
Kwaliteitsscholen.nl 
 
 
Resultaten 
leerlingen 
 
4 indicatoren 
inspectie op of 
boven de norm 

 

 
 
 
 
 

     

      

Nog te doen:  
 
 

- Gemeenschappelijk gebruik en taal van DOT-gebruik door teamleiders; 
- Procesinrichtingen delen met elkaar in alle geledingen 
-  
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Kwaliteitsgebied 
Onderwijsproces (OP) 

Krijgen de leerlingen goed 
les? 

OP4 Extra ondersteuning  Leerlingen die dat nodig hebben 
ontvangen extra aanbod, ondersteuning en begeleiding 

O/V/G 

Basiskwaliteit (wat móet het bestuur en de school)  
1 Voor leerlingen die structureel een onderwijsaanbod nodig hebben op een ander niveau dan de leeftijdsgroep, biedt 
de school een passend onderwijsaanbod, ondersteuning en/of begeleiding, gebaseerd op de mogelijkheden van de 
desbetreffende leerlingen.  
2. Het aanbod, de ondersteuning en/of de begeleiding zijn gericht op een ononderbroken ontwikkeling van de leerling. 
3. De school evalueert periodiek of het aanbod het gewenste effect heeft en stelt de interventies zo nodig bij.  
4. De school heeft in het schoolondersteuningsprofiel vastgelegd wat zij onder extra ondersteuning verstaat en welke 
voorzieningen de school kan bieden in aanvulling op het door het samenwerkingsverband omschreven niveau van 
basisondersteuning.  
5. Voor de leerlingen die deze extra ondersteuning nodig hebben, legt de school in het ontwikkelingsperspectief vast 
hoe het onderwijs wordt afgestemd op de behoefte van de leerling. 
Eigen aspecten van kwaliteit (wat wil het bestuur en de school)    
Welke eigen opdracht heeft de school opgenomen in het schoolplan en (hoe) realiseert de school deze? 
 
 
 
 
 
 

 

Portefeuillehouder VO beraad: Jacqueline Drok en Germien 
Kamphorst 
 
Portefeuillehouder school: Annemarie Goosen (IC4), Carolien 
Renkema (IC1/IC5), Annette Rigterink (IC1,5), Eefke Kuiper 
(PRO, IC4) 
 
 

Wie is aanspreekbaar hierop? 
 
Germien Kamphorst 

Sleutelbegrippen  
(gezamenlijke taal, 
beelden en ambities 
Landstede groep VO) 

In welke 
processen is dit 
cyclisch geborgd? 

In welke 
documenten is 
dit geborgd?  

Wat merken 
leerlingen hiervan?  

Hoe meten we 
dit? 

Hoe maken 
we dit 
zichtbaar 
voor het 
bestuur? 

 
 
Onderwijs op maat 

 
Jaarrooster 
Lessentabel 
IB/mentor-
bijeenkomsten 
LVS Magister 
Ondersteuningsteam 
 

 
Ondersteunings 
Profiel 
Handelingsplannen 
Groepsplan 
Herstelplan 
 
Taal-en 
rekenbeleidsplan 
 
Vakgroepplan 

 
Onderwijs op maat en 
ondersteuning: RT, 
extra 
ondersteuningslessen, 
De Villa/Het Anker, 
Hulpmiddelen, 
preventieve Rebound 
 
Studybuddy’s 
 
 

 
Toetsresultaten 
Diatoetsen 
Tevredenheid 
Leerlingen 
LVS doelgroep 
 
4 indicatoren 
inspectie 
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Nog te doen:  
 

- Schoolondersteunings-profiel herijken 
 

 
 

 

Kwaliteitsgebied 
Onderwijsproces (OP) 

Krijgen de leerlingen goed 
les? 

OP5 Onderwijstijd De leerlingen krijgen voldoende tijd om zich het 
leerstofaanbod eigen te maken 

O/V/G 

Basiskwaliteit (wat móet het bestuur en de school)  
De school biedt een programma aan dat voldoet aan de wettelijk verplichte onderwijstijd. De school verdeelt de tijd 
zodanig over de vakken dat leerlingen in staat zijn het verplichte onderwijsprogramma tot zich te nemen. Bovendien 
weet de leraar de geplande onderwijstijd effectief te benutten. De school heeft een beleid om lesuitval en verzuim van 
leerlingen tegen te gaan. 
Eigen aspecten van kwaliteit (wat wil het bestuur en de school)    
Welke eigen opdracht heeft de school opgenomen in het schoolplan en (hoe) realiseert de school deze? Te denken 
valt aan:  
� Regels over het gebruik van de onderwijstijd  
� Naleving van deze schoolregels  
� Afspraken over maatwerk 
� …… 

 

Portefeuillehouder VO beraad: Jacqueline Drok en Germien 
Kamphorst 
 
Portefeuillehouder school: Sander Muller 
 
 

Wie is aanspreekbaar hierop? 
 
Sander Muller 

Sleutelbegrippen  
(gezamenlijke taal, 
beelden en ambities 
Landstede groep VO) 

In welke 
processen is 
dit cyclisch 
geborgd? 

In welke documenten is 
dit geborgd?  

Wat merken 
leerlingen hiervan?  

Hoe meten 
we dit? 

Hoe maken we dit 
zichtbaar voor het 
bestuur? 

 
 
OWT wordt 
gedocumenteerd in 
Magister 
 
 

 
 
Kwaliteits-
kalender 

 
Kwaliteitszorgplan 

 
Leerlingen krijgen 
voldoende tijd om het 
onderwijs te volgen  

 
Magister 

 

 
In magister afsluiten 
van lessen 

 
Team-
bijeenkomsten 

 
Kwaliteitszorgplan 

 
Streng toezicht op 
aanwezigheid 

 
Magister 
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Lesuitval wordt op 
opgevangen 
 
 
 

 
lesrooster 

 
Kwaliteitszorgplan 

 
Minder lesuitval 

 
Magister 

 

 
 
Buitenschoolse 
activiteiten worden 
gedocumenteerd en 
verwerkt in Magister  
 
 

 
 
 

 
 
Kwaliteitszorgplan 

  
 
Magister 

 
 

      

Nog te doen:  
 

- Degelijk plan opstellen i.s.m. Rosalie Drenth, Jan Hartog en Alexander Jager 
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Kwaliteitsgebied 
Onderwijsproces (OP) 

Krijgen de leerlingen goed 
les? 

OP6 Samenwerking De school werkt samen met partners om het 
onderwijs voor haar leerlingen vorm te geven 

O/V/G 

Basiskwaliteit (wat móet het bestuur en de school)  
De school werkt samen met andere scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in een samenwerkingsverband 
passend onderwijs. Voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte treedt de school in overleg met instanties als dat 
nodig is. Verder is er een effectief overleg met andere scholen in de gemeente en met de gemeente zelf over het 
bestrijden van onderwijsachterstanden bij leerlingen, het bevorderen van integratie en het voorkomen van segregatie 
en over inschrijvings- en toelatingsprocedures. De school levert gegevens over voortijdig schoolverlaters aan de 
gemeente. De school voert de gemaakte afspraken uit. 
Eigen aspecten van kwaliteit (wat wil het bestuur en de school)    
Welke eigen opdracht heeft de school opgenomen in het schoolplan en (hoe) realiseert de school deze? Te denken 
valt aan:  
� Betrokkenheid ouders  
� Samenwerking met ketenpartners 
� …… 

 

Portefeuillehouder VO beraad: Jacqueline Drok en Germien 
Kamphorst 
 
Portefeuillehouder school: Germien Kamphorst 
 
 

Wie is aanspreekbaar hierop? 
 
Germien Kamphorst 

Sleutelbegrippen  
(gezamenlijke taal, beelden 
en ambities Landstede 
groep VO) 

In welke 
processen is dit 
cyclisch 
geborgd? 

In welke 
documenten is 
dit geborgd?  

Wat merken 
leerlingen 
hiervan?  

Hoe meten we 
dit? 

Hoe maken 
we dit 
zichtbaar voor 
het bestuur? 

 
 
Doorstroomprogramma met 
basisscholen 
 
 

 
 
Jaaragenda 
regiegroep 

 
 
Doorstroom- 
Programmaplan 
SBP 

 
 
Vloeiende 
overstap PO/VO 

 
 
Leerlingen- 
tevredenheid 

 

 
 
SWV2305 Landstede VO 
 
 
 
 

 
 
Overleg 
Expertisedienst 

 
 
Schoolonder- 
steuningsprofiel 

 
 
Passend 
onderwijsaanbod 

  

 
 
AC en Prisma – aanbod 
Kampen 
 
 

 
 
Jaaragenda 
directies 

 
 
SBP 

 
 
 

  

 
 
SWV2305 
 
 

 
 
bestuursoverleg 

 
 
Ondersteunings- 
Profiel 
SWV2305 
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Nog te doen:  
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Kwaliteitsgebied 
Onderwijsproces (OP) 

Krijgen de leerlingen goed 
les? 

OP7 Praktijkvorming/stage De voorbereiding, uitvoering en 
begeleiding van de praktijkvorming/stage is doeltreffend 

O/V/G 

Basiskwaliteit (wat móet het bestuur en de school)  
De stage draagt bij aan de geplande leeractiviteiten. De school maakt afspraken met de leerling over welke 
leeractiviteiten de leerling ontplooit in het kader van het stageplan. Het doel, de inhoud, de omvang, de organisatie 
van de stage worden beschreven in het stageplan. De school begeleidt de leerling bij de voorbereiding en bij de keuze 
van een stageplek en stelt hiervoor samen met de leerling en het stagebedrijf de vereiste stage-overeenkomst op. De 
begeleiding en beoordeling verlopen op de afgesproken wijze en de school is op de hoogte van het functioneren van de 
leerling op de stageplek en stuurt zo nodig bij. 
Eigen aspecten van kwaliteit (wat wil het bestuur en de school)    
Welke eigen opdracht heeft de school opgenomen in het schoolplan en (hoe) realiseert de school deze? Te denken 
valt aan:  
� Het zoeken van een passende stageplek  
� Loopbaanbegeleiding 
� …… 

 

Portefeuillehouder VO beraad: Jacqueline Drok en Germien 
Kamphorst 
 
Portefeuillehouder school: Kees de Leeuw, Gert Potgieter, 
taakhouder Vakroute 
 
 

Wie is aanspreekbaar hierop? 
 
Gerie ten Brinke, Eefke Kuiper, Andreke 
Laverman/Rik Smale 
 

Sleutelbegrippen  
(gezamenlijke taal, beelden 
en ambities Landstede groep 
VO) 

In welke 
processen is dit 
cyclisch 
geborgd? 

In welke 
documenten 
is dit 
geborgd?  

Wat merken 
leerlingen 
hiervan?  

Hoe meten we 
dit? 

Hoe maken 
we dit 
zichtbaar voor 
het bestuur? 

 
 
 
 

 
 
Lessentabel 

 
Stage-
overeenkomst 
 
Stagebeleids 
plan 

 
In leerjaar 2 
krijgen de 
leerlingen een 
snuffelstage. 
Vanaf leerjaar 3 
krijgen leerlingen 
een stage in vhbo 
In Vakroute in 
leerjaar 3 

 
 

 

 
 
 
 

  
Stage-
overeenkomst 

 
Komt aan de orde 
bij LOB-lessen 
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Nog te doen:  
 

- Eenduidige stageovereenkomst; 
- Onderwijsdoelen en afspraken op papier; 
- Lijst met contacten van stagebedrijven. 
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Kwaliteitsgebied 
Onderwijsproces (OP) 

Krijgen de leerlingen goed 
les? 

OP8 Toetsing en afsluiting De toetsing en afsluiting verlopen 
zorgvuldig   

O/V/G 

Basiskwaliteit (wat móet het bestuur en de school)  
De school heeft een PTA en examenreglement dat voldoet aan de eisen van de wetgeving. In deze documenten maakt 
de school tijdig duidelijk hoe de organisatie van het examen verloopt en welke maatregelen de school hanteert bij 
leerlingen die zich niet aan de regels hebben gehouden. Ook moet beschreven staan welke examens leerlingen op 
welke manier kunnen herkansen. Verder moet duidelijk zijn welke stof wanneer wordt geëxamineerd, hoe het examen 
meeweegt en welke vrijstellingen gelden. 
De examinering verloopt volgens PTA en examenreglement. 
Eigen aspecten van kwaliteit (wat wil het bestuur en de school)    
Welke eigen opdracht heeft de school opgenomen in het schoolplan en (hoe) realiseert de school deze? Te denken 
valt aan:  
� Toetsbeleid (waaronder toetsmatrixen en toetstechnische-, uitvoerings-, afname- en beoordelingseisen)  
� Evaluatie en borging uitgevoerde toetsbeleid 
� …… 

 

Portefeuillehouder VO beraad: Jacqueline Drok en Germien 
Kamphorst 
  
Portefeuillehouder school: Minke de Vries 
 
 

Wie is aanspreekbaar hierop? 
 
Minke de Vries 

Sleutelbegrippen  
(gezamenlijke taal, 
beelden en ambities 
Landstede groep VO) 

In welke processen 
is dit cyclisch 
geborgd? 

In welke 
documenten is dit 
geborgd?  

Wat merken 
leerlingen 
hiervan?  

Hoe meten we 
dit? 

Hoe maken 
we dit 
zichtbaar 
voor het 
bestuur? 

 
 
Toetsbeleid 
 
 

 
Examencommissie 
monitort via 
vakgroepvoorzitters 
en docenten 
 
 
Toetscoaches 
scholen collega’s op 
kwaliteit toetsen 
(Toetsmatrijzen, 
RTTI-toetsen, 
aantal toetsen) 
 

 

 
 
Toetsbeleid 
 
 
 
 
 
Toetsbeleid 

 
Overzichtelijke 
structuur van 
regels t.b.v. 
toetsen en 
schoolexamens 
 
 
Afnamekwaliteit  
is geborgd. 
 
Leerlingen krijgen 
adequate 
feedback op 
gemaakte toetsen  

 
 
MMP 
 
 
 
 
 
???? 

 

 
 
PTA 
 
 

Examencommissie 
monitort via 
vakgroepvoorzitters 
 

 
 
PTA/examenreglement 

   

Eenduidige 
organisatie en 
procedures rondom 
examens  
 
 
 

Jaarlijks bijstellen 
van het draaiboek 

Examendraaiboek 
 

Tentamenweken 
en examen 
verlopen 
vlekkeloos. 
  
Leerlingen 
weten tijdig wat 

Leerlingenquête 
examenklassen: 
tevredenheid lln 
is op of boven 
de benchmark   
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hen te wachten 
staat. 

 
 
 
 
 

     

      

Nog te doen:  
Verbreden naar Vakroute en PRO 
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Kwaliteitsgebied 
Schoolklimaat (SK) 

Zijn de leerlingen veilig?  

SK 1 Veiligheid Schoolleiding en leraren dragen zorg voor een veilige 
omgeving voor leerlingen  

O/V/G 

Basiskwaliteit (wat móet het bestuur en de school)  
De school zorgt voor de sociale, fysieke en psychische veiligheid van de leerlingen in en om de school gedurende de 
schooldag. Dit blijkt onder andere uit de beleving van de veiligheid en het welbevinden van de leerlingen op school. Dit 
school monitort dit tenminste jaarlijks. De school heeft een veiligheidsbeleid (beschreven in het schoolplan of een 
ander document) gericht op het voorkomen, afhandelen, registreren en evalueren van incidenten. Als de uitkomsten 
van de monitoring daartoe aanleiding geven, treft de school maatregelen om de situatie te verbeteren. De school heeft 
een persoon als aanspreekpunt als het gaat om pesten en voor coördinatie van het beleid tegen pesten. Schoolleiding 
en leraren voorkomen pesten, agressie en geweld in elke vorm en treden zo nodig snel en adequaat op. De uitingen 
van leerlingen en personeel zijn in lijn met de basiswaarden van de democratische rechtstaat. 
Eigen aspecten van kwaliteit (wat wil het bestuur en de school)    
Welke eigen opdracht heeft de school opgenomen in het schoolplan en (hoe) realiseert de school deze? Te denken valt 
aan:  
� Beleid sociale media  
� Preventieve maatregelen  
� Afstemming met actoren buiten de school 
� ………. 
Portefeuillehouder VO beraad : 
 
Portefeuillehouder school: Louwerens Mulder, Annemarie Goosen, 
Carolien Renkema, Annette Rigterink, Eefke Kuiper 
 
 

Wie is aanspreekbaar hierop? 
 
Germien Kamphorst en Rosalie Drenth 

Sleutelbegrippen  
(gezamenlijke taal, beelden 
en ambities Landstede 
groep VO) 

In welke 
processen is dit 
cyclisch 
geborgd? 

In welke 
documenten is dit 
geborgd?  

Wat merken 
leerlingen 
hiervan?  

Hoe meten we 
dit? 

Hoe maken 
we dit 
zichtbaar 
voor het 
bestuur? 

 
 
Veiligheid in school wordt 
gewaarborgd 
 
 

  
 
Schoolveiligheidsplan 
Ondersteunings- 
Profiel 
Pestbeleid en 
protocol 

 
 
Veilig milieu en 
leerklimaat 

 
 
Welzijn van 
leerlingen en 
leerlingen- 
enquête 
Saki-test? 
 

 

 

 
Leerlingenregistratie 
(absenten, incidenten, etc.) 
 
 
 

  
Verzuimbeleid 

 
Streng toezicht 
op absenties, 
incidenten, etc. 

 
Magister 
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Nog te doen:  
 

- Veiligheidsplan; 
- Verzuimplan. 

 
 
 
 

Kwaliteitsgebied 
Schoolklimaat (SK) 

Zijn de leerlingen veilig? 

SK 2 Pedagogisch klimaat  De school heeft een ondersteunend 
pedagogisch klimaat 

O/V/G 

Basiskwaliteit (wat móet het bestuur en de school)  
Geen wettelijke eisen 
 
Eigen aspecten van kwaliteit (wat wil het bestuur en de school)    
 

 

Portefeuillehouder VO beraad : 
 
Portefeuillehouder school: Germien Kamphorst 
 
 

Wie is aanspreekbaar hierop? 
 
Germien Kamphorst/Sander Muller 

Sleutelbegrippen  
(gezamenlijke taal, beelden 
en ambities Landstede groep 
VO) 

In welke 
processen is dit 
cyclisch 
geborgd? 

In welke 
documenten 
is dit 
geborgd?  

Wat merken 
leerlingen 
hiervan?  

Hoe meten we 
dit? 

Hoe maken 
we dit 
zichtbaar voor 
het bestuur? 
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Nog te doen:  
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Kwaliteitsgebied 
Onderwijsresultaten (OR) 

leren de leerlingen 
genoeg?  

OR 1 Resultaten  De school behaalt met haar leerlingen leerresultaten die 
ten minste overeenstemming zijn met de gestelde norm  

O/V/G 

Basiskwaliteit (wat móet het bestuur en de school)  
De leerresultaten liggen de afgelopen drie jaar op het niveau dat op grond van de kenmerken van de 
leerlingenpopulatie verwacht mag worden. Dit betekent dat de gemiddelde eindexamenresultaten en de doorstroom in 
de bovenbouw op of boven de normering liggen die daarvoor geldt. Bovendien behalen leerlingen in de onderbouw het 
opleidingsniveau dat overeen komt met het basisschooladvies en lopen zij gedurende hun schoolloopbaan weinig 
vertraging op. 
Eigen aspecten van kwaliteit (wat wil het bestuur en de school)    
Welke eigen opdracht heeft de school opgenomen in het schoolplan en (hoe) realiseert de school deze? Te denken valt 
aan:  
� Verwachtingen over de cognitieve resultaten die leerlingen kunnen bereiken gebaseerd op hun kenmerken?  
� Doelen voor doorstroom en rendement in boven- en onderbouw  
� Doelen voor leerwinst 
� ………. 
Portefeuillehouder VO beraad : 
 
Portefeuillehouder school: Sander Muller, vakgroepvoorzitters 
 
 

Wie is aanspreekbaar hierop? 
 
Sander Muller 

Sleutelbegrippen  
(gezamenlijke taal, 
beelden en ambities 
Landstede groep VO) 

In welke processen 
is dit cyclisch 
geborgd? 

In welke documenten is 
dit geborgd?  

Wat merken 
leerlingen hiervan?  

Hoe 
meten 
we 
dit? 

Hoe maken we dit 
zichtbaar voor 
het bestuur? 

 
 
Onderwijsresultaten 
inzichtelijk maken 
 
 

 
 
kwaliteitszorgkalender 

 
 
Kwaliteitszorgplan 
Vakgroepplannen 

 
 
 

 
 
MMP 

 

 
 
Het personeel heeft 
kennis van de diverse 
onderwijsresultaten 
 
 

 
 
Team- en vakgroep- 
bijeenkomsten 
kwaliteitszorgkalender 

 
 
Kwaliteitszorgplan 
Vakgroepplannen 

 
Meer differentiatie in de 
lessen 

 
 
MMP 

 

 
Risicoanalyses 
 
 
 

 
Bijeenkomsten met 
IB’ers en zorgleerlingen 
in kaartbrengen 

 
Kwaliteitszorgplan 

 
Degelijke hulp vanuit 
mentor en IB’er 

  

 
Prognoses nieuw 
schooljaar 
 
 
 

 
Cyclische bijeenkomst 
met de rector en 
Regiegroep 

 
Kwaliteitszorgplan 
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Nog te doen:  
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Kwaliteitsgebied 
Onderwijsresultaten (OR) 

leren de leerlingen 
genoeg?  

OR 2 Sociale en maatschappelijke competenties 
De leerlingen behalen sociale en maatschappelijke competenties op het niveau dat ten 
minste in overeenstemming is met gestelde doelen  

O/V/G 

Basiskwaliteit (wat móet het bestuur en de school)  
Geen wettelijke eisen 
Eigen aspecten van kwaliteit (wat wil het bestuur en de school)    
 
 
 
 
 
 

 

Portefeuillehouder VO beraad : 
 
Portefeuillehouder school: Sander Muller 
 
 

Wie is aanspreekbaar hierop? 
 
Sander Muller 

Sleutelbegrippen  
(gezamenlijke taal, beelden 
en ambities Landstede 
groep VO) 

In welke 
processen is dit 
cyclisch 
geborgd? 

In welke 
documenten 
is dit 
geborgd?  

Wat merken 
leerlingen 
hiervan?  

Hoe meten we 
dit? 

Hoe maken 
we dit 
zichtbaar voor 
het bestuur? 

 
§ Maatschappelijke 

stages (zie OP7) 
 
 
 
 

   
§ Vroegtijdig 

in 
aanraking 
met 
werkveld 

  

 
§ Talentclasses (zie 

OP1) 
 
 
 

   
§ Leerlingen 

ontwikkelen 
hun 
talenten 

  

 
§ Beroepsgerichte 

classes (zie OP 7) 
 
 
 

   
§ Leerlingen 

volgen 
classes 
m.b.t. het 
werkveld 

  

 
§ Buitenschoolse 

activiteiten 
 
 
 

   
§ In 

aanraking 
met diverse 
culturen in 
het 
buitenland 
(musea, 
etc.) 
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Nog te doen:  
 
 

- Documentatie buitenschoolse activiteiten 
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Kwaliteitsgebied 
Onderwijsresultaten (OR) 

leren de leerlingen 
genoeg?  

OR 3 Vervolgsucces De bestemming van de leerlingen na het verlaten 
van de school is bekend en voldoet ten minste aan de verwachtingen van de school 

O/V/G 

Basiskwaliteit (wat móet het bestuur en de school)  
Geen wettelijke eisen 
 
 
Eigen aspecten van kwaliteit (wat wil het bestuur en de school)  
Welke eigen opdracht heeft de school opgenomen in het schoolplan en (hoe) realiseert de school deze   
 
 
 
 
 
 

 

Portefeuillehouder VO beraad : 
 
Portefeuillehouder school: Sander Muller 
 
 

Wie is aanspreekbaar hierop? 
 
Sander Muller 

Sleutelbegrippen  
(gezamenlijke taal, 
beelden en ambities 
Landstede groep VO) 

In welke 
processen is 
dit cyclisch 
geborgd? 

In welke documenten is 
dit geborgd?  

Wat merken 
leerlingen hiervan?  

Hoe meten 
we dit? 

Hoe 
maken we 
dit 
zichtbaar 
voor het 
bestuur? 

 
§ Monitoren van 

vervolgstudies 
 
 
 

 
 

 
§ Kwaliteitszorgplan 

  
§ MMP 

 

 
§ Georganiseerde 

dagen naar 
MBO’s, HBO’s en 
universiteiten 

 
 
 
 

  
 

 
§ D.m.v. 

opdrachten 
snuffelen aan 
eventuele 
vervolgstudies 

  

 
§ Georganiseerde 

‘’congres’’-dagen 
op school 

 
 
 

  
§ Draaiboek 

Ichthus College 
Tour 

 
§ Een hele 

schooldag 
workshops en 
colleges 
volgen op 
school 

  

 
§ Masterclasses op 

universiteiten 
 
 
 

   
§ Een hele 

schooldag 
colleges 
volgen op de 
universiteit 
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Nog te doen:  
 
 

- Draaiboek Ichthus College Tour 
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Kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en ambitie (KA) 

KA 1 Kwaliteitszorg  Het bestuur en de scholen hebben een stelsel van 
kwaliteitszorg ingericht en verbeteren op basis daarvan het onderwijs 

O/V/G 

Basiskwaliteit (wat móet het bestuur en de school)  
Het bestuur zorgt voor een stelsel van kwaliteitszorg op de scholen. Dit stelsel staat uitgewerkt in de schoolplan(nen) 
van de scholen. Vanuit dit stelsel bewaakt en bevordert het bestuur de kwaliteit van het onderwijsleerproces en de 
leerresultaten. Het bestuur en de scholen hebben zicht op de kwaliteit van het onderwijs. Er zijn toetsbare doelen 
geformuleerd en er wordt regelmatig geëvalueerd of deze doelen gehaald worden. De oorzaken van eventueel 
tekortschietende onderwijskwaliteit zijn geanalyseerd en waar nodig worden verbeteringen doelgericht doorgevoerd. 
De verantwoordelijkheidsverdeling tussen bestuur en scholen maakt een functionerend stelsel van kwaliteitszorg 
mogelijk. 
Eigen aspecten van kwaliteit (wat wil het bestuur en de school)    
Is er aanvullend beleid over de wijze waarop de kwaliteit wordt bewaakt en bevorderd en (hoe) wordt dit 
gerealiseerd? Te denken valt aan:  
� Ambitieuze doelen die passend zijn bij de maatschappelijke opdracht  
� Betrokkenheid van de stakeholders en van onafhankelijke deskundigen(bijv. collegiale consultatie, audits) bij 
evaluaties  
� Strategische financiële planning 
� ………. 

 

Portefeuillehouder VO beraad : 
 
Portefeuillehouder school: Sander Muller 
 
 

Wie is aanspreekbaar hierop? 
 
Sander Muller 

Sleutelbegrippen  
(gezamenlijke taal, 
beelden en ambities 
Landstede groep VO) 

In welke 
processen 
is dit 
cyclisch 
geborgd? 

In welke documenten is 
dit geborgd?  

Wat merken 
leerlingen 
hiervan?  

Hoe meten we 
dit? 

Hoe 
maken we 
dit 
zichtbaar 
voor het 
bestuur? 

 
§ Deugdelijk 

kwaliteitszorgplan 
 
 
 

  
§ Kwaliteitszorgplan 

   

 
§ Interne audits 

 
 
 

  
§ Draaiboek audits 

 
§ Extra 

lesbezoeken 

 
§ DOT-

systeem 
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Nog te doen:  
 
 

- Draaiboek audits 
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Kwaliteitsgebied  Kwaliteitszorg en ambitie (KA) 

KA 2 Kwaliteitscultuur  Het bestuur en zijn scholen kennen een 
professionele kwaliteitscultuur en functioneren transparant en integer. 

O/V/G 

Basiskwaliteit (wat móet het bestuur en de school)  
Het bestuur handelt volgens de code van goed bestuur en legt uit wanneer zij daarvan afwijkt. Deze handelwijze leidt 
tot een integere en transparante organisatiecultuur. Ieder werkt vanuit zijn eigen rol aan de versterking van de 
onderwijskwaliteit. Het bestuur zorgt voor en bevoegd personeel op alle scholen en maakt mogelijk dat het personeel 
zijn bekwaamheid onderhoudt en de juiste bevoegdheid haalt voor het vak waarvoor het wordt ingezet, waar dat nog 
niet het geval is. De schoolleiding en het team werken gezamenlijk aan een voortdurende verbetering van hun 
professionaliteit. Leraren houden daarbij rekening met de gestelde bekwaamheidseisen en beroepsprofielen en 
behaalde resultaten bij leerlingen. Zij krijgen daartoe voldoende gelegenheid. De wijze waarop ze dit doen, staat 
helder beschreven in het schoolplan. 
Eigen aspecten van kwaliteit (wat wil het bestuur en de school)    
Is er aanvullend beleid over de professionalisering en de kwaliteitscultuur en (hoe) wordt dit beleid gerealiseerd? Te 
denken valt aan:  
� Herkenbaar onderwijskundig leiderschap  
� Eigenaarschap van leraren bij pedagogisch en didactisch concept  
� Gebruik van het lerarenregister  
� Strategisch HRM-beleid 
� ………. 

 

Portefeuillehouder VO beraad : 
 
Portefeuillehouder school: Germien Kamphorst, teamleiders en 
Martine Jager 
 
 

Wie is aanspreekbaar hierop? 
 
Germien Kamphorst en Rosalie Drenth 

Sleutelbegrippen  
(gezamenlijke taal, beelden 
en ambities Landstede 
groep VO) 

In welke 
processen is dit 
cyclisch 
geborgd? 

In welke 
documenten is dit 
geborgd?  

Wat merken 
leerlingen 
hiervan?  

Hoe meten we 
dit? 

Hoe maken 
we dit 
zichtbaar 
voor het 
bestuur? 

 
 
Professionaliseringsbeleid 
 
 

 
gesprekscyclus 

 
Professionaliserings- 
beleid 
SBP 

   

 
 
Kwaliteit van de les 
 
 

  
 
DOT 

   

 
 
Onderwijskundig 
leiderschap bij teamleiders 
en vakgroepvoorzitters 
 
 

 
 
Jaarrooster 
 

 
 
Organisatiestructuur 
Professionaliserings-
beleid 

   

 
 
Bevoegdheid in beeld en 
vlootschouw 
 
 

 
 
jaarrooster 

 
 
Raet 
overzicht door 
teamleiders in 
Connect 
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Nog te doen:  
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Kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en ambitie (KA) 

KA 3 Verantwoording en dialoog Het bestuur en zijn 
scholen/opleidingen leggen intern en extern toegankelijk en betrouwbaar 
verantwoording af over doelen en resultaten en voeren daarover actief een dialoog. 

O/V/G 

Basiskwaliteit (wat móet het bestuur en de school)  
Het bestuur en de scholen hebben tegenspraak georganiseerd. Dit gebeurt in ieder geval door de G(MR) te betrekken 
bij beleids- en besluitvorming. Het bestuur en de scholen brengen minimaal jaarlijks verslag uit over haar doelen en 
de resultaten die zij behalen. Zij doen dit op toegankelijke wijze. Het bestuur verantwoordt zich aan de intern 
toezichthouder, Het bestuur en de scholen verantwoorden zich aan de overheid en belanghebbenden. 
Eigen aspecten van kwaliteit (wat wil het bestuur en de school)    
Is er aanvullend beleid over de wijze waarop verantwoording wordt afgelegd en (hoe) wordt dit beleid gerealiseerd? Te 
denken valt aan:  
� Een actieve dialoog met de omgeving over ambities en resultaten 
� ………. 
Portefeuillehouder VO beraad : 
 
Portefeuillehouder school: Germien Kamphorst/Gerie ten Brinke 
 
 

Wie is aanspreekbaar hierop? 
 
Germien Kamphorst/Gerie ten Brinke 

Sleutelbegrippen  
(gezamenlijke taal, beelden 
en ambities Landstede groep 
VO) 

In welke 
processen is dit 
cyclisch 
geborgd? 

In welke 
documenten 
is dit 
geborgd?  

Wat merken 
leerlingen 
hiervan?  

Hoe meten we 
dit? 

Hoe maken 
we dit 
zichtbaar voor 
het bestuur? 

 
 
GMR, MR, DMR structuur 
 
 

     

 
 
OR 
 
 

     

 
 
Klankbordgroepen ouders en 
leerlingen 
 
 

     

 
 
 
Leerlingenraad 
 

     

      



Kwaliteitszorgplan  Ichthus College Kampen 

   Pagina: 73 
     
  
 

     
 

Nog te doen:  
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Kwaliteitsgebied Financieel beheer  

FB 1 Continuïteit Het bestuur is financieel gezond en kan op korte en 
lange termijn voldoen aan zijn financiële verplichtingen 

O/V/G 

Basiskwaliteit (wat móet het bestuur en de school)  
Voor continuïteit is het van belang dat het bestuur inzicht heeft in de financiële uitgangspositie en de ontwikkelingen in 
de komende drie jaar, en daar beleid op uitzet. In de continuïteitsparagraaf van het jaarverslag geeft het bestuur 
inzicht in deze ontwikkelingen en de daaraan verbonden financiële gevolgen. Het bestuur bespreekt het voorgaande 
regelmatig met de interne toezichthouder en medezeggenschap, treft zo nodig corrigerende maatregelen en 
verantwoordt zich over het geheel in de jaarverslaggeving. 
Eigen aspecten van kwaliteit (wat wil het bestuur en de school)    
Is er aanvullend beleid op de continuïteit van het bestuur/de instelling en (hoe) wordt dit beleid gerealiseerd? Te 
denken valt aan:  
� De wijze waarop het bestuur het duurzaam voortbestaan waarborgt  
� De financiële positie van het bestuur waarmee het alle financiële verplichtingen op korte en langere termijn kan 
nakomen  
� De analyse van de belangrijkste kengetallen in relatie tot de signaleringswaarden 
� ………. 
Portefeuillehouder VO beraad : 
 
Portefeuillehouder school: Rosalie Drenth 
 
 

Wie is aanspreekbaar hierop? 
 
Rosalie Drenth 

Sleutelbegrippen  
(gezamenlijke taal, beelden 
en ambities Landstede groep 
VO) 

In welke 
processen is dit 
cyclisch 
geborgd? 

In welke 
documenten 
is dit 
geborgd?  

Wat merken 
leerlingen 
hiervan?  

Hoe meten we 
dit? 

Hoe maken 
we dit 
zichtbaar voor 
het bestuur? 
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Nog te doen:  
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Kwaliteitsgebied Financieel beheer (FB) 

FB 2 Doelmatigheid Het bestuur is financieel gezond en kan op korte en 
langere termijn voldoen aan zijn financiële verplichtingen. 

O/V/G 

Basiskwaliteit (wat móet het bestuur en de school)  
Het bestuur (bevoegd gezag) besteedt de overheidsbekostiging zo dat deze adequaat ten goede komt aan de in het 
schoolplan geformuleerde ambities inzake effectief onderwijs en de ontwikkeling van alle leerlingen. 
Eigen aspecten van kwaliteit (wat wil het bestuur en de school)    
Welke eigen opdracht heeft de school opgenomen in het schoolplan en (hoe) realiseert de school deze? 
 
 
 
 
 
 

 

Portefeuillehouder VO beraad : 
 
Portefeuillehouder school: 
 
 

Wie is aanspreekbaar hierop? 

Sleutelbegrippen  
(gezamenlijke taal, beelden 
en ambities Landstede groep 
VO) 

In welke 
processen is dit 
cyclisch 
geborgd? 

In welke 
documenten 
is dit 
geborgd?  

Wat merken 
leerlingen 
hiervan?  

Hoe meten we 
dit? 

Hoe maken 
we dit 
zichtbaar voor 
het bestuur? 
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Nog te doen:  
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Kwaliteitsgebied Financieel Beheer (FB) 

FB 3 Rechtmatigheid Het bestuur maakt efficiënt en effectief gebruik 

van de onderwijsbekostiging. 
O/V/G 

Basiskwaliteit (wat móet het bestuur en de school)  
Het bestuur beschikt over de vereiste deskundigheid en handelt integer en transparant. Het legt verantwoording af 
over de verwerving en besteding, hetgeen vooral beoordeeld wordt door een accountant die wordt aangesteld door het 
intern toezicht. Deze accountant opereert volgens de beroepsmaatstaven van de NBA6 en speciaal volgens het 
onderwijsaccountantprotocol dat door de inspectie is opgesteld. 
Eigen aspecten van kwaliteit (wat wil het bestuur en de school)    
Welke eigen opdracht heeft de school opgenomen in het schoolplan en (hoe) realiseert de school deze? 
 
 
 
 
 

 

Portefeuillehouder VO beraad : 
 
Portefeuillehouder school: 
 
 

Wie is aanspreekbaar hierop? 

Sleutelbegrippen  
(gezamenlijke taal, beelden 
en ambities Landstede groep 
VO) 

In welke 
processen is dit 
cyclisch 
geborgd? 

In welke 
documenten 
is dit 
geborgd?  

Wat merken 
leerlingen 
hiervan?  

Hoe meten we 
dit? 

Hoe maken 
we dit 
zichtbaar voor 
het bestuur? 
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Nog te doen:  
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6 Kwaliteitskalender 

 

 

 

  

Kwaliteitskalender 2018-2019 (algemeen deel)

Wanneer Wat Wie
34 zomervakantie noord/midden
35 zomervakantie noord
36 MMP:Voorspelling en analyse van de opbrengstkaart 2018 taakhouders kwaliteitszorg
37
38 Donderdag 20 september Themaochtend Kwaliteit  9.00 uur - 12.00 uur teamleiders/directeuren/taakhouders 
39 Kwaliteitsmiddag bij alle eenheden 'Staat van de eenheid' directeuren/taakhouders/teamleiders

Netwerkbijeenkomst Vensters maandag 24 september 14.00 uur - 17.00 uur taakhouders kwaliteitszorg (facultatief)
Vensters: bijwerken algemene gegevens (decentraal) , open dagen, profiel van 
de school, tevredenheid leerlingen en ouders schoolplan, 
Schoolondersteuningsprofiel en schoolkosten. Daarna publiceren (naar scholen 
op de kaart)

taakhouders

Management Venster: beschikbaar voorlopig eindexamencijfers (interactief en 
vergelijken) en rekentoets 

In Management Venster beschikbaar

Audits: bijeenkomst teamleiders en kwazo medewerkers ontvangende teams 
dinsdag 25 september 14.30 uur - 17.00 uur

teamleiders/taakhouders 

40 Voor 1 oktober definitief inleveren analyse Staat van het VO taakhouders kwaliteitszorg
41 Audits: trainingsbijeenkomst auditoren dinsdag 9 oktober 14.30 uur - 17.00 uur auditoren

42 Netwerkbijeenkomst MMP maandag 15 oktober  taakhouders kwaliteitszorg (facultatief)
s ochtend basistraining en 's middags werkbijeenkomst

43 Herfstvakantie 
44 Landelijke netwerkdag kwaliteitszorg 6 november (Utrecht) taakhouders kwaliteitszorg (facultatief)
45 Vensters: Bijwerken bevoegd gegeven lessen taakhouders kwaliteitszorg
46 Kwaliteitsscholen *: Inrichten en klaarzetten tevredenheidsonderzoeken 

Leerlingen en Ouders 
Service Organisatie

47 Netwerkbijeenkomst donderdag 15 november 13.30 uur  - 17.00 uur taakhouders kwaliteitszorg (allen aanwezig)
48

49

50
51 Kerstvakantie noord/midden
52 Kerstvakantie noord/midden

1
2 Netwerkbijeenkomst Kwaliteitsscholen (nieuwe opzet!) maandag 14 januari 

13.30 uur  - 17.00 uur
taakhouders kwaliteitszorg (facultatief)

3 Kwaliteitsscholen *: Afnemen tevredenheidsonderzoeken leerlingen  en ouders 
brugklas 

4 Vensters: bijwerken & controleren Algemene gegevens (profiel/sectorkeuze, 
marktaandeel, doorstroom, ziekteverzuim personeel, behaalde diploma's& 
uitstroom pro) en publiceren

taakhouders kwaliteitszorg

5 Kwaliteitsscholen *: Afnemen medewerkers tevredenheidsonderzoek taakhouders kwaliteitszorg 

Augustus

September

Oktober

November

December

Januari
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6
7 Voorjaarsvakantie Noord
8 Voorjaarsvakantie Midden
9 Kwaliteitsscholen *: Afnemen tevredenheidsonderzoeken leerlingen  en ouders 

derde klas
taakhouders kwaliteitszorg

10 Analyse medewerkerstevredenheids onderzoeken Analyse taakhouders kwaliteitszorg
11 Netwerk bijeenkomst maandag 11 maart 13.30 uur - 17.00 uur taakhouders kwaliteitszorg (allen aanwezig)

Kwaliteitsscholen* : Afnemen enquetes examenjaar taakhouders kwaliteitszorg
12 Analyse Opbrengstenkaart (beschikbaar in internet schooldossier) taakhouders kwaliteitszorg
13
14 Analyse tevredenheidsonderzoeken leerlingen taakhouders kwaliteitszorg
15 Afsluiten tevredenheidsonderzoeken Service Organisatie
16 Meivakantie? 
17 Meivakantie? 
18 Publiceren tevredenheidsonderzoeken naar Vensters en Inspectie Service Organisatie
19 Analyse Kwaliteit van de les (vanuit gesprekkencyclus) taakhouder kwaliteitszorg

Mei
20 Vensters:  bijwerken & controleren: personeel, schooladvies & plaatsing, 

doorstroom naar vervolgonderwijs en publiceren
taakhouders kwaliteitszorg

Management Venster: beschikbaar instroom vanuit po, doorstroom naar 
vervolgonderwijs, leerling & oudertevredenheid

21
22
23 Evaluatie netwerk kwaliteitszorg dinsdag 4 juni 13.30 uur -17.00 uur taakhouders kwaliteitszorg (allen aanwezig)

Analyse CE resultaten  Wolf analyses Vaksecties

24 MMP: Analyse CE taakhouders
25
26 Inleveren Analyse voor 'Staat van het VO' directeuren/taakhouders
27
28
29 Zomervakantie Noord
30 Zomervakantie Midden/Noord
31 Zomervakantie Midden/ Noord

Kwaliteitsscholen*: de afname periode is een richtlijn
Audits: Elk team ontvangt minimaal 1 keer per 3 jaar een auditteam
Visitatie Passend onderwijs: elke school ontvangt om de vier jaar een visitatie team
Kwaliteitsgesprek: Minimaal één mail per jaar vindt er een kwaliteitsgesprek plaats tussen 

directeur, taakhouders kwaliteitszorg en senior adviseur kwaliteitszorg over de 
kwaliteitszorg op de school
Twee keer per jaar gebeurt dit tussen bestuur/directeur in het MVG

Juni

Juli

Februari

Maart

April


