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Inleiding 
 
Beste lezer, collega, ouder, MR-lid, CvB-lid, RvT-lid,  
 
Voor u ligt het schoolbeleidsplan van het Ichthus College Kampen.   
Een beleidsplan dat niet alleen voortbouwt op ingezette ontwikkelingen gedurende de voorgaande 
jaren, maar ook een document dat weergeeft voor welke opdracht we ons stellen.  
 
In het beleidsplan geven we aan waar we staan en waar we als school naar toe willen. Het is een 
vervolg op de plannen 2015/2016 met accenten op de zaken die we belangrijk vinden of die we 
hebben geleerd in de afgelopen periode. De hoofdlijnen van de evaluaties zijn weergegeven in het 
jaarverslag 2015. 
Het schoolbeleidsplan wordt ook gevoed door het strategisch beleid (Landstede VO), 
instroomanalyses, uitkomsten enquêtes Kwaliteitscholen.nl en operationele voornemens van 
teams.  
  
Dit document is een richtinggever, maar tegelijk belangrijk in de kwaliteitscyclus van de school. 
Het gaat niet alleen over visie en voornemens maar ook over gewenste opbrengsten. De opzet 
van dit document is zo gekozen dat ook de gewenste opbrengsten duidelijk zichtbaar worden 
gemaakt. 
Als basis van het kwaliteitsmodel ligt de planning en controlcyclus van de Landstedegroep. Deze 
helpt ons enerzijds de opbrengsten van de plannen beter te definiëren, maar ook de balans te 
vinden in de keuzes die zijn gemaakt.  
 
Dit schoolbeleidsplan is als volgt opgebouwd: 
Hoofdstuk 1 staat stil bij de algemene opdracht van de school zoals deze door het bestuur van 
Landstede VO is geformuleerd en laat zien wie onze belanghebbenden zijn.  
Hoofdstuk 2 geeft de visie weer die de school heeft op het onderwijs en welke veranderingen dit 
van de organisatie vraagt om een daarbij passende leeromgeving te realiseren.  
Ambities en schoolprofiel worden beschreven en concreet gemaakt in hoofdstuk 3.  
Vanuit de Strategie Nota “De kracht van kiezen 2015- 2018” van Landstede VO heeft de rector 
samen met de teamleiders de thema’s uit de Strategie Nota vertaald naar concrete 
resultaatverwachtingen. Hoofdstuk 4 geeft  een beschrijving van de lange termijn doelen. In de 
bijlage vindt u het beleidskader voor de teams en vakgroepen voor twee jaar met daarachter de 
uitgewerkte teamplannen per leerroute voor één schooljaar.  
In hoofdstuk 5 kunt u lezen hoe we onze kwaliteitszorg hebben neergezet. 
Het beleidsplan wordt afgesloten met het beleid ten aanzien van de professionalisering van het 
personeel en een financiële paragraaf. 
 
Dit document is ook bedoeld als bron voor gesprek over onze koers met bestuur, ouders en MR.  
We hopen dat bestuur, teams en medewerkers, ouders en MR, ons en elkaar bevragen of we de 
goede dingen doen en tevens of we de dingen goed doen. 
 
Germien Kamphorst   
Rector   
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1. Opdracht en belanghebbenden 

1.1 Onze opdracht 
Kortweg kan gezegd worden dat we met elkaar de opdracht hebben om de missie van de school 
te waarborgen. De scholen van Landstede VO willen toonaangevende scholen voor voortgezet 
onderwijs zijn, behorend tot de beste van Nederland. In onze keuzes laten we ons als Ichthus 
College leiden door:  
 
Talentontwikkeling… 
God gaf je gaven en talenten: doe er iets mee!  We verplichten ons om gaven en talenten van 
alle betrokkenen te helpen ontwikkelen om het beste mogelijk te maken. Passie en ambitie 
zijn daarbij het vertrekpunt. We dagen uit eigen ambities te ontdekken en waar te maken. We 
zijn graag innovatief om er voor te zorgen dat werken en leren bij ons leuk, grensverleggend en 
uitdagend is.  
 
Ontmoeting… 
We willen een waardengemeenschap zijn waarin iedereen elkaar kent. We gebruiken de Bijbel als 
leidraad voor ons handelen. Zo willen we van waarde zijn voor ieders ontwikkeling als mens, 
maar ook voor het ontwikkelen van anderen in de omgeving.  
 
Respect… 
Ieder mens – met sterke en zwakke kanten – is waardevol. De unieke combinatie van voelen, 
denken en handelen is het waard om optimaal ontwikkeld te worden. Daarom bevorderen we dat 
medewerkers en leerlingen elkaar met respect behandelen. Elkaar serieus nemen, doen wat je 
belooft en open en eerlijk met elkaar omgaan zijn waarden die hierbij horen. 
 
Zingeving… 
We hebben respect voor ieders eigenheid. We hebben en vragen bewuste aandacht voor 
zingevingsvragen. 
 
Verantwoordelijkheid… 
We richten ons op de ondeelbare verantwoordelijkheid voor onszelf, de ander, de samenleving en 
de aarde. 
 
Deze waarden komen tot uiting in ons pedagogisch handelen, dat gericht is op waardering 
hebben voor elkaar. Dit betekent dat er een wezenlijke belangstelling is voor de ander. De school 
is een waardengemeenschap waar leerlingen en medewerkers vanuit de waardering voor en naar 
elkaar zich thuis kunnen voelen.  
 
Deze missie heeft ook betekenis voor de omgeving van de school en de wijze waarop we ons 
verantwoorden. We dragen graag bij aan een betere samenleving. 
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1.2 Onze belanghebbenden 
Als Ichthus College willen we herkenbaar overkomen naar ouders en leerlingen. We willen 
tegelijkertijd een goede werkgever zijn voor alle medewerkers. 
 
In het brede maatschappelijk veld werken we samen met meerdere belanghebbenden zoals 
toeleverend onderwijs, vervolgonderwijs, gemeente, maatschappelijke instellingen en 
bedrijfsleven.  
Een open houding met zicht op de gezamenlijke belangen, maakt dat we als school een goede 
speler kunnen zijn op dit brede veld. We willen zicht hebben op wederzijdse verwachtingen, zodat 
we onze maatschappelijke verantwoordelijk ten volle kunnen inzetten. 
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2. Visie op onderwijs en leren 

We willen werken vanuit een visie op onderwijs waarin we aan willen sluiten bij een aantal 
basisbehoeften. De belangrijke basisbehoeften voor leren zijn voor ons: autonomie, relatie en 
competentie. Autonomie sluit aan bij de behoefte dat leerlingen veel zelf willen en kunnen doen. 
Relatie zegt dat leren altijd in samenhang met anderen plaats vindt. Competenties geven een 
behoefte aan voor zowel kennis, inzicht, als ook vaardigheden.  
 
Voor het onderwijs van morgen betekent dit een leerorganisatie waarin leerlingen uit 
verschillende leerbronnen kunnen leren. Leerlingen zijn middels een portfolio zelf 
verantwoordelijk voor hun leren. Het leren wordt wellicht het meest gekenmerkt door de 
verschuiving van het perspectief op leren. Kennis wordt daarbij niet langer alleen gezien als iets 
dat buiten de leerling ligt, opgeslagen in boeken en door docenten wordt overgedragen. De 
leerling verwerft zelf kennis en inzicht door zintuiglijke informatie te koppelen aan eerdere 
ervaringen en deze te ordenen in structuren die het opgebouwde beeld van de werkelijkheid 
wijzigen. Door taakgestuurde of soms ook leerlinggestuurde opdrachten ontdekken leerlingen 
nieuwe ingangen waarin ze hun weg moeten vinden. De docent faciliteert en coacht dit proces. 
De docent sluit aan bij de onderwijsbehoefte van een leerling. De leeromgeving is niet langer 
afgebakend tussen de muren van het klaslokaal, maar overschrijdt de grenzen van het gebouw, 
richt zich op de reële en virtuele buitenwereld.  
 
Onze visie op onderwijs past bij ons schoolprofiel. Wij stellen talentontwikkeling centraal. Het 
hoogst haalbare proberen we uit onze leerlingen te halen. Competenties van leerlingen brengen 
we in beeld. Maatwerk passen we zoveel we kunnen toe. Ons onderwijs is leerdoelgericht. Het 
leerproces staat daarbij centraal. We leren leerlingen hoe ze moeten leren door frequente 
feedback tijdens het leerproces. We toetsen niet alleen het eindresultaat, maar gebruiken toetsen 
ook om het leerproces te volgen. Digitale toetsen kunnen ons daarbij helpen. Ict is een 
hulpmiddel om te kunnen differentiëren binnen groepen. Om herhalingstof en verrijkingstof aan 
te bieden. Om leerlingen de mogelijkheid te bieden te kunnen versnellen. Ict is ook een 
hulpmiddel om tijdwinst in het programma te generen om zo tijd vrij te maken voor feedback 
tijdens het leerproces. Door gebruik te maken van ict kan de leerling tijd en plaats onafhankelijk 
leren voor dát gedeelte van het lesprogramma dat wij daarvoor geschikt achten. Ict is een 
hulpmiddel om ziekte van docent en leerling op te vangen. Het is een hulpmiddel voor de 
dyslectische leerling om boeken in gesproken vorm te kunnen volgen en om zich schriftelijk beter 
te kunnen uiten.  
 
Toetsen als onderdeel van het leerproces 
Over 2 jaar (2017) weet elke leerling wat hij als volgende stap moet doen in zijn leerproces als 
hij een toets/meetopdracht heeft gemaakt . De leerling ervaart dat het onderwijs aansluit bij 
waar hij/zij is. Toetsen/meetopdrachten zijn onderdeel van het leerproces. De docent gebruikt 
toetsen/meetopdrachten om de beginsituatie van elke leerling in te schatten. De docent 
analyseert de toets/meting naar RTTI (reproductie, toepassing en inzicht) of referentiekaders 
(talen/rekenen) en naar de leerinhouden van de toets. De leerling heeft inzicht in de analyse van 
de docent. De leerling maakt met de docent afspraken over het vervolg van zijn leerproces qua 
inhoud, tempo en niveau. De docent richt het leerproces in naar onderwijsbehoefte van de 
leerling en zijn/haar tempo en niveau. 
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Tweejarige brugklas 
Leerlingen stromen vanuit het basisonderwijs in op het niveau dat als advies wordt meegegeven. 
We hebben ons onderwijs zoveel mogelijk in homogene niveaugroepen ingedeeld. Alleen binnen 
een leerroute kunnen combiklassen bestaan (bbl/kbl; tl/havo; ath/gym). De docent sluit aan bij 
het leerproces en niveau van een leerling. Zo ontstaan op natuurlijke wijze combigroepen. De 
klas blijft vanwege het sociaal pedagogische klimaat twee jaar bij elkaar. In de Vakroute blijven 
leerlingen zoveel mogelijk in eenzelfde stamgroep bij elkaar. In overleg met 
ouder(s)/verzorger(s) is overstap naar een andere leerroute mogelijk. 
 
Organisatiestructuur 
Bovenstaande onderwijsvisie vraagt om een andere organisatie. We werken vanaf augustus 2014 
in verticaal georganiseerde teams binnen een leerroute. Dit betekent dat docenten zoveel 
mogelijk in de lange leerlijn worden ingeroosterd. Een (kern)team van mentoren krijgt de 
verantwoordelijkheid voor een groep leerlingen. Een IB’er stuurt een kernteam van mentoren 
aan. Een IB’er heeft maximaal 5-6 klassen (125-150 leerlingen) onder zich. De teamleider heeft 
meerdere kernteams van mentoren onder zich. Het aantal personeelsleden voor een teamleider is 
ongeveer 20-25. Teamleiders zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een 
leerroute. 
 
Leerloopbaanoriëntatie (LOB) 
We weten niet precies hoe de wereld er over 10 jaar uit ziet. We leiden leerlingen op voor 
beroepen die er nog niet zijn of die andere competenties vragen.  
Als Ichthus College willen we leerlingen ruimte geven om hun talent te ontdekken en te 
ontwikkelen. Daarom vinden we het belangrijk dat leerlingen zicht krijgen op zichzelf in relatie tot 
de ander en de veranderende wereld.  Door LOB willen we de rugzak van een leerling vullen met 
ervaringen die voor hem/haar betekenisvol zijn. Deze grenservaringen helpen het zelfbeeld 
verder ontwikkelen en zijn van cruciaal belang voor de verdere loopbaanontwikkeling. Een 
doorgaande leerlijn LOB is daarom niet meer weg te denken uit ons curriculum.  

 
Een doorgaande leerlijn LOB kenmerkt zich door leerlingen te laten reflecteren: 

- Interactie: de leerling leert kiezen in interactie met ouders, docenten en vooral 
leeftijdsgenoten.   

- Ervaring: de leerling leert kiezen door veel keuze-ervaringen op te doen 
- Verantwoordelijkheid: de leerling leert kiezen door steeds meer de regie te nemen in het 

keuzeproces en daarbij de mogelijke gevolgen van een keuze af te wegen. 
- De leerling kan de behaalde competenties en de gemaakte keuzes zichtbaar maken door 

zijn digitale portfolio. 
- We maken gebruik van de 5 competenties van Marinka Kuijpers: 

o Wie ben ik, wat kan ik ? (kwaliteitenreflectie) 
o Wat wil ik, wat drijft mij? (motievenreflectie) 
o Welk soort werk past bij mij (werkexploratie) 
o Wat wil ik worden (loopbaansturing) 
o Wie kan mij daarbij helpen (netwerken) 

 
Blended Learning 
Het onderwijs op het Ichthus College kenmerkt zich door “blended learning” – het combineren 
van traditionele leeromgevingen met elementen van nieuw leren en e-learning: 
 

• Individueel leren én in groepen  
• Multimedia én boeken 
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• Online én persoonlijke communicatie  
• Leerlinggestuurd én docentgestuurd  
• Onderzoekend leren én kennisoverdracht  
• Maatwerk én standaarden  
• De virtuele groep én de traditionele klas  
• Vakoverstijgend onderwijs én vakonderwijs 

Mediawijsheid  

Mediawijsheid is voor het Ichthus College: informatievaardigheid, ict-vaardigheid en nettiquette. 
De docent begeleidt de leerlingen in het worden van een mediawijze burger. We leiden leerlingen 

op tot een burger van de 21e eeuw. De beroepen waar leerlingen in terecht komen, zijn nu nog 
onbekend. De 21e eeuw vraagt van een leerling vaardigheden zoals: communicatie (ook in het 

Engels); samenwerken; ICT geletterdheid; creativiteit; kritisch denken; 
probleemoplossingsvaardigheden ; sociale en/ culturele vaardigheden (inclusief burgerschap); 

onderzoekvaardigheden en planmatig werken. 

Wij kiezen voor een leerlijn informatievaardigheden als een mogelijkheid voor het maken van een 
kwaliteitsverbetering van ons onderwijs. 
 
ICT-rijk onderwijs is een aanvulling op mediawijsheid. We kunnen in het onderwijs niet om de 
ontwikkelingen in onze maatschappij heen.  
ICT is een hulpmiddel, geen doel op zich! De komende jaren willen we gebruiken om samen te 
ontdekken hoe we ICT-rijk onderwijs kunnen ontwikkelen en hoe ICT een meerwaarde voor ons 
onderwijs kan zijn. 
 
Het Ichthus College bereidt zijn leerlingen én docenten voor op een leven lang leren. Veel kennis 
veroudert snel, leven lang leren is een vereiste! 
 
Alle beleidsvoornemens hebben tot doel om bovenstaande visie op onderwijs en de daarbij 
behorende ambitie te realiseren. Dit is niet van vandaag op morgen gerealiseerd en zal veel tijd 
en energie kosten. Het is wel  de koers die we met z’n allen varen. In die zin moet deze visie 
gezien worden als de richting die we opgaan. Hoe we daar komen en waar we precies uitkomen 
zien we als een gezamenlijke ontdekkingstocht.  
 
 
In het kort:  

• De manier waarop mensen leren, staat centraal. 
• Het zelf leren in een sociale context (samenwerkend leren) is uitgangspunt 
• Vaardigheden voor de 21e eeuw staan centraal  
• Didactiek richt zich op leren met behulp van meerdere leerbronnen (digitale didactiek).  
• We sluiten aan bij de ontwikkeling van de leerling. 
• Iedereen kan laten zien waar hij of zij goed in is. 
• Goede elementen van traditioneel onderwijs worden behouden. 
• Het is een gezamenlijke ontdekkingtocht naar de werkelijkheid van morgen. 
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3.  Ambitie en schoolprofiel van het Ichthus College 

3.1 Ambitie 2020 
 
De ambitie van het Ichthus College is dat: 
 

• het onderwijs gericht is op het proces van het leren en de leerstijlen van leerlingen, waar 
bij gebruik wordt gemaakt van alle beschikbare leerbronnen; 

• het onderwijs gericht is op kennis en vaardigheden die de 21e eeuw aan de toekomstige 
student en werknemer stelt; 

• docenten aansluiten daar waar de leerling is gebleven en het hoogst mogelijke niveau bij 
leerlingen naar boven halen;  

• de docent zijn onderwijs inricht vanuit leerdoelen en competenties, hij arrangeert 
hiervoor zelf de leermiddelen en gebruikt ict ondersteuning om de hoogste leeropbrengst 
te realiseren 

• het onderwijs past bij de leerroute: route voor Praktijkonderwijs, de Vakroute, de Vhbo-
route of  de Academische route; 

• leerloopbaanoriëntatie een rode draad is in de leerroutes 
• de rol van mentor is veranderd in die van coach  
• er een doorgaande leerlijn, zorgstructuur en LOB lijn is vanuit de basischolen van Iris 
• we een goede werkgever voor ons personeel willen zijn; 
• we met elkaar een innovatief en ondernemend team willen zijn dat vanuit een 

gezamenlijk belang resultaten wil behalen; 
• we met elkaar een professionale leergemeenschap vormen om de kwaliteit van ons 

onderwijs voortdurend te verbeteren. 
• we zorgvuldig omgaan met leerlingen, ouders en elkaar.  
• de nadruk ligt op het interpersoonlijk handelen en op omgangssensitiviteit. 
• IC1, IC2 en IC5 samen een ‘Campus2020’ vormen. 

 
Als mensen (leerlingen en medewerkers) terugkijken op een voorbije periode moeten ze kunnen 
zeggen: 
 

• Ik heb plezier gehad in mijn schooltijd of werk; 
• Ik ben gekend en heb aandacht gekregen; 
• Ik heb een goede prestatie geleverd, zowel onderwijskundig als pedagogisch; 
• Ik heb steun gegeven en gekregen van mensen in mijn omgeving. 
• Ik heb een fantastische tijd gehad! 

 

3.2 Schoolprofiel:  Goud in handen! Talentontwikkeling centraal 
 
We willen een school zijn met een duidelijke identiteit en met een duidelijk herkenbaar profiel. 
Een school die een warm pedagogische klimaat draagt, met onderwijs dat aansluit bij 
ontwikkeling van iedereen. Het leerproces staat voorop. We willen binden en boeien.  
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Het aansprekend profiel van het Ichthus College is die van een school waar talentontwikkeling 
centraal staat. Onze leerlingen blinken uit op allerlei vlakken: in het theater, op de atletiekbaan, 
in de politiek, op technisch vlak, in creativiteit of behulpzaamheid. Iedereen heeft talent en het 
Ichthus College heeft al die talenten in huis! Daarom geven wij onze leerlingen de ruimte die 
talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Want school draait niet alleen om goede cijfers, maar 
ook om de persoonlijke ontwikkelingen van jonge mensen. We stellen in ons onderwijs 4 
talentontwikkelingen centraal: cultuur, sport, maatschappij en techniek. Onze christelijke 
identiteit is uitgangspunt voor het creëren van een inspirerende leeromgeving waarin leerlingen 
zich thuis voelen en goed presteren. Wij hebben goud in handen! 
 
We zijn een school met een breed aanbod. We hebben alle opleidingen en profielen in huis. Voor 
elke leerling is er een opleidingsroute, met perspectief om “hogere” opleidingen te kunnen 
volgen. Niet iedereen hoeft in het zelfde tempo het onderwijs te volgen. Leerlingen kunnen naast 
de basisstof, herhalingstof en verdiepingstof volgen. Voor leerlingen die meer aankunnen dan het 
basispakket hebben we plusmodules.  In de onderbouw volgen leerlingen Talentclasses . We 
bieden brede vakkenpakketten aan, waarbij leerlingen zo lang mogelijk keuze hebben. We bieden 
onderwijs aan in een leeromgeving die bij de leerling past en passen onderwijsinhoud en 
didaktiek aan bij de leerroute.  
 
Vier leerroutes 
Vanaf augustus 2013 bieden we ons onderwijs aan in vier leerroutes: route voor 
Praktijkonderwijs; de Vakroute; de Vhbo-route en de Academische route. In de schoolgids en 
teamplannen brengen we de vier leerroutes in beeld. Elke leerroute heeft de volgende driedeling 
in zich: 

1. Opleiden voor een diploma 
2. Leerroute naar het vervolg (arbeid of onderwijs) 
3. Talentontwikkeling in een gepersonaliseerde keuze 

 
De routes onderscheiden zich door: 

• onderwijsomgeving (meer beroepsgerichte ruimtes of meer theoretische ruimtes) 
• onderwijsniveau  
• onderwijsinhoud (van veel praktijkgerichte vakken naar steeds meer theoretische 

lessentabel) 
• leerling kenmerken (van ‘doener’ naar steeds meer ‘denker’) 
• vaardigheden die aansluiten op vervolg in arbeid of het vervolgonderwijs 
• werkvormen en didaktiek ( bijvoorbeeld: van korte instructie naar meervoudige instructie 

/ van individueel begeleid naar steeds meer zelfstandig / van veel doen naar steeds meer 
onderzoek en ontwerp) 

Belangrijk principe van de leerroutes is het leerloopbaanleren. Leerlingen worden begeleid bij de 
bewustwording van de eigen talenten. Oriëntatie op beroepenvelden en zicht krijgen op de 
daarbij horende talenten is een onderdeel van de Mens & Beroep, TIZ en onderzoeksleerlijn 
lessen. Feedback op het keuzeproces voor Talentclasses, keuze voor vakken en projecten, keuze 
voor Beroepsgerichte classes en keuzemodules maakt de leerling bewust van wat hij leuk vindt 
en waar hij goed in is. 
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Vanaf 1 augustus 2014 is de route voor Praktijkonderwijs en de Vakroute in het VIA gebouw 
(IC4) georganiseerd; de Vhbo-route op IC1; de Academische route op IC5. In IJsselmuiden (IC2) 
worden de leerjaren 1 en 2 van de Vhbo-route aangeboden. 
 
Sterke punten waar we ons op onderscheiden van andere scholen zijn: 
  

• de Talentclasses voor vmbo t/m gymnasium 
• de vier leerroutes 
• de goede zorgstructuur 
• huiswerkbegeleiding door study buddy’s 
• vier kunstvakken op havo en vwo, waarin je ook eindexamen kan doen 
• grote musical (in Stadsgehoorzaal) 
• sport, tot aan het eindexamen – met BSM op hv en sportklas op vmbo 
• buitenlandse reizen op praktijkonderwijs, vakroute, vhbo-route en academische route 
• leerlingbegeleiding en een preventieve Rebound 
• elke leerling een eigen laptop/device 

 
We staan open voor veranderingen, als dit voor de toekomst van elke leerling bepalend kan zijn. 
We werken met maatschappelijke partners binnen en buiten de school. 
We verwachten van ieder een actieve houding, naar buiten gericht en met aandacht voor elkaar. 
 
Het Ichthus College bereidt zijn leerlingen én docenten voor op een leven lang leren. Veel kennis 
veroudert snel, leven lang leren is een vereiste! 
 
In het kort: 
 

• Een school met een warm pedagogisch klimaat; 
§ Een school waar iedereen met plezier werkt en leert; 
§ Een school die meer te bieden heeft dan alleen lessen; 
§ Een school waar je sneller kunt leren, maar ook tijd krijgt om het anders te doen; 
§ Een school met een aansprekend profiel; 
§ Een school waar talentontwikkeling centraal staat 
§ Een school die leerlingen opleidt tot een mediawijze burger voor de 21e eeuw 

 

3.3. Concretisering ambitie en schoolprofiel 
 

Dit schoolbeleidsplan geeft inzicht over de wijze welke plannen we maken en de resultaten die we 
dit jaar willen boeken.  
De reputatie van onze school wordt echter niet alleen bepaald door datgene wat we doen, maar 
ook hoe de buitenwereld tegen ons aankijkt.  
Het is belangrijk dat we naar buiten brengen wie we zijn. Dit is in onze school niet 
vanzelfsprekend. We zijn vaak te bescheiden, terwijl er prachtige dingen gebeuren. Als we doen 
wat we beloven, mogen we dat ook laten zien. 

 
Dat heeft betekenis voor onze interne- en externe communicatie. Het gaat er niet alleen om hoe 
we het doen, maar ook of het naar buiten toe zichtbaar is. Dat vraagt kwaliteitseisen, maar 
vooral ook zichtbare trots, zodat alle medewerkers en leerlingen ambassadeurs van de school 
kunnen zijn. 
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Wat kunnen laten we zien in onze externe communicatie?  

• veilig, open, hartelijk, betrouwbaar, kleinschalig; 
• waardengemeenschap; 
• het hoogst mogelijke is haalbaar; 
• brede opleidingen in huis van praktijkonderwijs tot gymnasium; 
• sport, maatschappij, techniek en cultuur; 
• we zijn zowel traditioneel als innovatief; 
• we hebben kwaliteit; 
• we hebben maatschappelijke en internationale oriëntatie; 
• we zijn trots op onze leerlingen. 

 
 
Wat kunnen we laten zien van onze identiteit? 

 
In het profiel van de school staat het werken aan onze identiteit centraal. Ouders en leerlingen 
mogen daar verwachtingen stellen, omdat het een wezenlijk onderdeel van de opvoeding van 
jonge mensen bepaalt. We constateren dat in een veranderende omgeving het “werken aan 
identiteit” permanent op de agenda’s van teams behoort te staan. Enerzijds om onszelf scherp te 
houden, maar anderzijds ook om gezamenlijk handvatten te zoeken om met leerlingen hieraan 
invulling te geven. Hoe gaan we in gesprek over de belangrijke levensvragen van kinderen? We 
willen ook met ouders in gesprek over verwachtingen en de gezamenlijke verantwoordelijkheid. 
 
De christelijke identiteit manifesteert zich in mensen. Je ziet het in de school in: 

• Rituelen: vieringen, gebruiken, organiseren van activiteiten. 
• Verhalen: bronverhalen en traditieverhalen. 
• Overtuigingen: oorsprong en bestemming, recht en onrecht. 
• Waardengemeenschap: zingevingsvragen. 
• Waarden en normen: kiezen, goed handelen. 
• Aandacht voor elkaar in blijde en in droevige momenten. 
• Kansen voor iedereen. 
• Betekenisvol aanwezig zijn. 

 
Als we dit kunnen laten zien kunnen we trots zijn op het Ichthus College. 
 
 

4. Beleidskader en doelen 2016-2018 

In  ‘Beleidskaders voor de teams en vakgroepen’  (bijlage 1) staan de doelen en 
resultaatsverwachtingen beschreven voor het schooljaar 2016-2018.  De leerrouteteams stellen 
hun teamplan op met het beleidskader als richtinggevend basisdocument. De vakgroepvoorzitters 
gebruiken het beleidskader als richtinggevend voor hun vakgroepplan. Het beleidskader voor de 
teams is opgesteld door de rector met teamleiders vanuit het strategisch beleidsplan en 
beleidskader van Landstede VO. De doelen hieronder geven de richting voor de komende twee 
jaar aan. 
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4.1  Strategische doelen 
Strategische doelen voor de komende twee jaar zijn: 
 

• We werken blijvend aan samenhang tussen de locaties en zijn één school Ichthus 
Kampen; 

• Het profiel van het Ichthus College wordt verder uitgewerkt en in de markt gezet;  
• Versterking van het beroepsgerichte onderwijs in de eerste fase van het VMBO Ichthus 

College (TIZ); 
• Vernieuwing van het eindexamenprogramma VMBO met toegevoegd een nieuw uitstroom 

profiel D&P(gereed 2017); 
• Doorgaande leerlijn met MBO voor de Vakroute wordt in samenwerking met het Almere 

College en Landstede MBO ontwikkeld; Combinatiedossier Dienstverlening start aug.2017 
• Versterking van de relatie PrO/VMBO en MBO 1-2 door het starten van een gezamenlijk 

cohort in 2017.  Het landelijk initiatief dient hiervoor als beleidskader. 
• Ontwikkelen van een beroepsgerichte leerlijn voor het Vhbo (TL en Havo); 
• Ontwikkelen van een academische leerlijn voor de Academische route 

(atheneum/gymnasium); 
• Verdere professionalisering van docenten en het ontwikkelen van een professionele 

leergemeenschap; 
• Er worden netwerken opgezet met andere scholen (Landstede en landelijk met VO 

scholen en met hbo/universiteiten); 
• De school richt de blik naar buiten en organiseert activiteiten met het oog op de 

verbetering van het eigen imago en een zinnige bijdrage aan de maatschappij; 
• De school besteedt actief invulling aan zeggenschap en inspraak van alle deelnemers 

(docenten, ouders en leerlingen) en betrekken de uitkomsten bij het maken van de 
plannen; 

• De school kent teams waarin medewerkers zelf richting geven aan het werk. Het 
leiderschap is dienend. Sturing is op hoofdlijnen en vergroot integrale 
verantwoordelijkheid op alle niveaus; 

• De school voldoet aan wet- en regelgeving en staat voor kwaliteit; 
• Het marktaandeel van de school blijft stabiel; 
• Onderwijsrendementen liggen boven het regionaal gemiddelde; 
• De school biedt passend onderwijs voor leerlingen die extra begeleiding/zorg nodig 

hebben.  
• Iedere docent staat geregistreerd in het Lerarenregister en de schoolleiding in het 

Schoolleidersregister 
• Campus2020 beschrijft de visie voor de toekomst van de gebouwen van IC1, IC2 en IC5; 

doel is om de onderwijskwaliteit te verbeteren en de bedrijfsvoering effectiever in te 
richten. Het onderwijs in Kampen/IJsselmuiden verdient een omgeving die past bij het 
onderwijs van de 21e eeuw.  

• Er wordt een doorgaande lijn met Irisbasisscholen neergezet m.b.t. wereldburgerschap, 
lob, identiteit en begeleiding van leerlingen die extra ondersteuning behoeven. 
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4.2 Onderwijskundige doelen 

 
Onderwijskundige doelen zijn: 

 
• Het leren van leerlingen staat centraal; docent sluit aan daar waar de leerling is gebleven 
• We werken aan flexibiliseren van het onderwijs door leerlingen keuzemogelijkheden te 

bieden en onderwijs op maat (gepersonaliseerd leren); 
• ICT wordt als hulpmiddel ingezet om differentiatie in de les en het leveren van maatwerk 

te kunnen realiseren; 
• Onderzoekend leren wordt vormgeven in taakgestuurde of zelfs leerlinggestuurde 

opdrachten; 
• Het pedagogische klimaat, voortbordurend op de onderwijskundige principes en visie, 

wordt verder geprofessionaliseerd; 
• De docent richt zijn onderwijs in vanuit leerdoelen en competenties, hij arrangeert 

hiervoor zelf de leermiddelen en gebruikt ict ondersteuning om de hoogste leeropbrengst 
te realiseren; 

• De docent gebruikt het digitale portfolio als onderdeel van zijn onderwijs om 
leeropbrengsten en competenties zichtbaar te maken  

• Het aangeboden onderwijs op onze school is toekomstgericht. We begeleiden leerlingen 
bij het verwerven van kennis en vaardigheden die zij in de 21e eeuw nodig hebben bij hun 
vervolgstudie en werk; 

• De leerroutes onderscheiden zich duidelijk van elkaar qua didaktiek, inrichting, 
onderwijsinhoud; 

• Leerloopbaanoriëntatie (lob) is een rode draad in de ontwikkeling van de leerroutes 
• Leren vindt plaats in een aantrekkelijke omgeving met goede faciliteiten; 
• Leren vindt ook buiten school plaats o.a. via (wereldwijde) netwerken****; 
• Samenhang tussen locaties wordt zichtbaar in doorlopende leerlijnen; 
• Leergebieden en vakoverstijgend onderwijs worden versterkt; 
• Voor vmbo in de Vakroute wordt de leerlijn Talent in Zicht doorontwikkeld zodat 

leerlingen goed voorbereid zijn voor hun keuze voor een profiel in leerjaar 3 
• Voor havo en vmbo tl wordt een beroepsgerichte variant ontwikkeld (vhbo) om uitval van 

leerlingen op het mbo of hbo te voorkomen; 
• Er worden binnen de bovenbouw vmbo steeds meer levensechte opdrachten uitgevoerd, 

waarbij buitenschools leren vorm krijgt; 
• Het ontwikkelen van resultaatseisen voor reken- en taalonderwijs, zodat er aantoonbare 

verbetering van taal- en rekenprestaties te meten zijn;* 
• ERK wordt geconcretiseerd door de MVT vakgroepen ** 
• Burgerschapsvorming voor alle leerlingen door o.a. maatschappelijke stage en 

mediawijsheid.*** 
• Talentontwikkeling wordt geconcretiseerd. Voor 2015/2016 zijn in leerjaar 1 en 2 voor de 

Vakroute Talentclasses neergezet. Daarnaast zijn er Talentclasses voor de Vhbo-route en 
de Academische route. Voor 2016/2017 wordt de opzet van de Talentclasses gewijzigd in 
een halfjaarlijkse keuze in de profielen: maatschappij, sport, cultuur en techniek.  
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* Referentiekaders voor taal- en rekenonderwijs – Taalbeleid (bijlage 11) 
Rekenen en taalonderwijs krijgt extra aandacht van de overheid. Het rapport Meijerink (2009) 
geeft referentiekaders voor rekenen en taal. Voor ons betekent dit dat we in het jaar (2010) 
beleidsuitspraken hebben gedaan over wat dit betekent voor ons onderwijs. De eisen voor het 
rekenen en taalonderwijs leggen we neer bij de vakdocenten wiskunde en Nederlands. Er is een 
rekencoördinator aangesteld en een taalcoördinator. Vanaf 1516 hebben we op elke locatie 
rekencoaches. 
 
Vier jaar geleden hebben we de eerste klassen een uur wiskunde, een rekenuur en een uur 
Nederlands extra op de lessentabel gegeven. Het vak rekenen komt in elk leerjaar voor. Soms als 
apart vak op het rooster, soms geperiodiseerd binnen de wiskundelessen. Op het rapport wordt 
rekenen als apart vak genoemd. Voor alle klassen hebben we een (digitale)rekenmethode 
(Bettermarks) en voor leesvaardigheid een (digitale) leesmethode (Nieuwsbegrip) aangeschaft.. 
Er is een projectleider rekenonderwijs en één voor taalonderwijs die de doorgaande leerlijn tot 
het eindexamen in kaart brengt met de daarbij behorende meting van resultaten. De 
havoleerlingen in het CM profiel krijgen een rekenmodule aangeboden. We maken gebruik voor 
leerjaar 1,2 en 3 van Diataal toetsen om de vorderingen van leerlingen in beeld te brengen. Op 
het moment dat de eindexameneisen voor het vak rekenen bekend zijn, maken wij met de 
docenten verder afspraken over gewenste resultaten. 
De komende jaren richten we onze aandacht op het vergroten van de leesvaardigheid van 
leerlingen bij alle vakken. 
 
**Referentiekaders voor moderne vreemde talen (ERK) 
 
De moderne vreemde talen hebben met ondersteuning van het APS het ERK in hun onderwijs 
vorm gegeven. Elke moderne taalvakgroep verwoordt de visie op taalonderwijs als afgeleide van 
de onderwijsvisie van de school in het vakgroepplan. Daarnaast worden de speerpunten voor elke 
sectie vastgelegd. De leerlingen verzamelen bewijzen voor hun ontwikkeling volgens het 
Europees Referentiekader in een digitaal portfolio. Voor EN worden Diataaltoetsen afgenomen in 
leerjaar 1 en 3. De vakgroep EN past het onderwijsaanbod aan op de analyse van deze 
Diataaltoetsen. In het schoojaar 1617 is in het taalonderwijs van vwo Delfe Scolaire (Frans), 
Cambridge Engels en Goethe Duits in het curriculum als extra aanbod opgenomen. 

*** Actief Burgerschap 
De school heeft een aanbod gericht op bevordering van actief burgerschap en sociale integratie, 
met inbegrip van het overdragen van kennis over en kennismaking met de diversiteit in de 
samenleving. 

 
o Democratie: 

De school is voor de leerling de meest directe vorm waarin de samenleving zich 
manifesteert. In de klas, op het schoolplein wordt de leerling geconfronteerd met 
meningsverschillen, ruzie, pestgedrag, geweld, maar ook met inspraak, groepsvorming en 
gemeenschap. Op school wordt de leerling gestimuleerd voor zijn mening uit te komen en 
die te onderbouwen met argumenten: Dat gebeurt in debatten, leerlingenraad in de mr 
en bij het vak maatschappijleer. In leerjaar 1 en 2 hebben de leerlingen 
Socialevaardigheidlessen op het rooster staan. 
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o Participatie: 
Scholen staan voor de uitdaging om een constructieve basis neer te leggen voor 
participatie op politiek, sociaal, economisch en cultureel vlak. Meer en bewust investeren 
in de actieve betrokkenheid van leerlingen, ouders en leerkrachten bij de school als leer- 
en leefgemeenschap staat hierbij centraal. Participatie gebeurt onder andere in de 
leerlingenraad, de mr, Kwaliteitscholen.nl, het LP, de ouderraden, gespreksavonden, 
dialoogavonden, klankbordgroepen, meditatieve momenten, vieringen, presentaties en de 
maatschappelijke stage.   

 
o Identiteit: 

Identiteitsontwikkeling heeft een relatie met levensbeschouwelijke en morele 
ontwikkeling, maar is nog breder. Het heeft te maken met zelfbeeld, hoe je in de wereld 
staat, hoe jij jezelf ziet ten opzichte van anderen. Met te onderzoeken wie jezelf bent, wat 
je kunt, wat je wilt, wat voor jou het goede leven is en welke keuzes je maakt. Door 
onderzoek te doen naar de waarden die (voor jou) belangrijk zijn, geef je hier specifieke 
invulling aan. Dat geldt voor het individu, maar ook voor de school. Als school willen we 
de leerlingen stimuleren in het nadenken over zingeving door dagopeningen, 
mentorlessen, lob, drama, literatuur, maatschappijleer en godsdienst. 
 

 
Intercultureel leren en wereldburgerschap **** 
Bovenstaande geldt voor onze samenleving dichtbij en veraf. Onze leerlingen leren gedurende 
hun schoolloopbaan welke bijdrage ze (kunnen) leveren aan hun klas, de school, Kampen en de 
wereld. Daarom bieden we veel mogelijkheden voor internationle projecten. 

 
Worldschool 
Het Ichthus College is lid van Worldschool, een organisatie die leerlingen in het kader van 
hun PWS uitnodigt om onderzoeksopdrachten voor echte opdrachtgevers uit derde 
wereldlanden uit te voeren. 
Het netwerk helpt de school om rijke leeromgevingen te scheppen. Leeromgevingen met 
opdrachtgevers, die het uiterste van leerlingen vragen. En met tal van maatschappelijke 
actoren, die meedoen omdat ze de denk- en daadkracht van jongeren serieus nemen.  
 
Uitwisselingen en buitenlandexcursies 
In allerlei leerjaren worden leerlingen in de gelegenheid gesteld om in aanraking te 
komen met andere culturen. Buitenlandexcursies  naar Rome, Londen, Ardennen/Parijs en 
Berlijn zijn er sinds jaar en dag. Daarnaast kennen we steeds meer 
uitisselingsprogramma’s (o.a. in Hongarije en China). In samenwerkingsprojecten met 
leeftijdsgenoten en het logeren in een gastgezin krijgt het intercultureel leren een extra 
dimensie. Komend jaar zal er beleid gemaakt moeten worden over de plaats van 
intercultureel leren (en internationalisering) binnen het Ichthus College.  

 
4.3 Prestatiebox VO 
De vijf landelijke speerpunten van de Prestatiebox VO sluiten naadloos aan bij de ambitie die het 
Ichthus College heeft voor haar schoolbeleid. In het beleidskader voor de teams én in de team- 
en vakgroepplannen worden gewenste opbrengsten concreet geformuleerd. 

 
Het betreft de volgende vijf speerpunten: 

 
1. Leerlingen behalen goede prestaties op de kernvakken én worden breed gevormd. Er 

zal gericht worden ingezet op de kernvakken Nederlands, Engels, Wiskunde/rekenen, 
waardoor de leerprestaties van alle leerlingen op die vakken aantoonbaar verbeteren. 
 

2. Scholen werken systematisch aan het maximaliseren van prestaties van leerlingen, 
dat wil zeggen dat ze opbrengstgericht werken. Ten minste 50% van de scholen zal in 
2015 voldoen aan alle criteria die de Inspectie hanteert voor ‘opbrengstgericht 
werken’.  
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3. Alle leraren zijn in staat opbrengstgericht te werken en het onderwijs af te stemmen 
op verschillen binnen de klas, niet alleen ten behoeve van de gemiddelde leerlingen, 
maar ook van de cognitief zwakkere en sterkere leerlingen.  

 
4. Op de scholen is sprake van een ambitieuze leercultuur waar excellentie wordt 

gestimuleerd en hoogbegaafdheid wordt ondersteund. De leerprestaties van de 20% 
best presterende vwo-leerlingen stijgen aantoonbaar.  

 
5. Op scholen is sprake van een lerende cultuur, waarin het niet alleen draait om het 

leren van leerlingen, maar ook om het leren van leraren en schoolleiders. Alle leraren 
en schoolleiders moeten gaan voldoen aan de geldende bekwaamheidseisen en 
systematisch werken aan hun bekwaamheidsonderhoud (professionalisering). Goed 
HRM-beleid is daarvoor een voorwaarde.  

 
Resultaat: Elk team verbindt zich aan de vijf speerpunten van de Prestatiebox 

           in hun teamplan. 
 
 Elke vakgroep verbindt zich aan de eerste vier punten van de  
 Prestatiebox. 
 

Met Landstede VO scholen werken we samen aan professionalisering en HRM-
beleid. Docenten worden gestimuleerd een tweede bevoegdheid te halen, of een 
1e graad bevoegdheid of een HBO Master. 

 
Elke docent registreert zich in het Lerarenregister.  

 
We definiëren met elkaar wat een goede les is binnen een leerroute. Dit vormt 
een uitgangspunt voor de beoordelingscriteria voor een docent. (gereed 2016) 

 
We komen tot een competentieprofiel voor een docent per leerroute. 
(gereed 2016) 

 
 
4.4 Passend onderwijs 
 
Vanaf 2011 zijn scholen verplicht om een ondersteuningsprofiel te hebben. Samen met het 
samenwerkingsverband SWV2305 hebben we een ondersteuningsprofiel opgesteld (bijlage 6). Dit 
plan is per 1 augustus 2014 in werking getreden.Dit betekent dat in beeld is gebracht hoe de 
basis-, breedte- en dieptezorg van de school er op dit moment uitziet. Daarnaast wordt gekeken 
wat ambities zijn voor in de toekomst. Vanaf 1 augustus 2013 is een preventieve Rebound 
voorziening in de Villa gesitueerd en werken we met IB’ers (Intern Begeleiders) voor de 
leerlingenzorg. Met de Landstede VO scholen vormen we een SWV2305 binnen Landstede. We 
werken samen in het organiseren van een bovenschoolse Lesplaats en een Rebound, beide in 
Zwolle gesitueerd. In Kampen bekijken we met VSO en het Almere College hoe we in 
samenwerking arrangementen kunnen leveren aan leerlingen die extra ondersteuning behoeven, 
die op dit moment nog niet in de school aanwezig is. 
 
Onder basis-, breedte- en dieptezorg wordt het volgende verstaan: 

Ø Basiszorg: de zorg die de school zelf in huis heeft 
Ø Breedtezorg: de zorg die de school van buiten de school in haalt (denk bijvoorbeeld aan 

ambulant begeleiders) 
Ø Dieptezorg: de zorg waarvoor leerlingen worden verwezen, bijvoorbeeld naar (V)SO. 
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Grenzen aan de zorg 
In de afgelopen jaren is de expertise van de docenten binnen het Ichthus College toegenomen, 
waardoor we meer leerlingen een passend onderwijsaanbod kunnen bieden binnen onze school. 
De ambitie is om deze expertise nog verder te ontwikkelen zodat er in de toekomst nog meer 
kinderen “thuis nabij onderwijs” kunnen volgen.  
Desondanks zullen er grenzen blijven bestaan aan de mogelijkheden binnen ons reguliere 
onderwijs. Hierbij kunt u denken aan aanpassingen binnen het gebouw (in het geval van fysieke 
beperkingen van een leerling) als aan een meer therapeutische begeleiding (in het geval van 
persoonlijkheidsproblematiek). Het is lastig om de grenzen concreet vast te leggen, omdat dit 
altijd te maken zal hebben met de situatie van dat moment; er zal sprake blijven van maatwerk 
en per casus zal er een afweging gemaakt moeten worden of het in het belang van de leerling is 
om onderwijs binnen het Ichthus College te volgen.  
 
Zorgplicht vanuit het Ichthus College houdt op wanneer: 
 

Ø De veiligheid van de leerling in het geding komt, zowel voor zichzelf als voor anderen 
binnen de school 

Ø Fysieke aanpassingen aan het gebouw niet mogelijk zijn of onevenredige kosten met zich 
meebrengt 

Ø Een leerling voor het merendeel één-op-één begeleiding nodig heeft 
Ø De ontwikkeling van de leerling dusdanig stagneert en het leerelement niet behaald kan 

worden 
Ø Het ontwikkelingsperspectief niet haalbaar is 
Ø Het leerproces van de klas stagneert door de hulpvraag van deze specifieke leerling 

 
 
De Commissie van Toewijzing (CT) van het samenwerkingsverband bepaalt of een leerling 
toelaatbaar is op een anderen school binnen het samenwerkingsverband of dat een leerling wordt 
toegelaten tot het speciaal onderwijs. Dit oordeel is bindend en de ouders zullen hiervan op de 
hoogte worden gesteld. 
 
Binnen Landstede VO functioneert een interne plaatsingscommissie om voor leerlingen een 
passende lesplaats binnen de scholengroep te vinden. 
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5. Kwaliteitszorg 

5.1 Planning en controlcyclus 

Landstedegroep kent  onderstaande planning en controlcyclus. De cyclus start in het 
voorjaar bij beleidsvorming, richt de organisatie voor het najaar en leidt tot begrotingen 
voor 2017 die verankerd zijn in wat we ons voornemen.  
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Om de kwaliteit van ons werk te meten, te volgen en te bewaken maken we gebruik van 
verschillende instrumenten.  Resultaatgericht doelen formuleren is er één. In het document 
‘beleidskaders voor de teams en vakgroepen’ vertaalt de rector en de teamleiders de 
beleidskaders van het bestuur naar concrete beleidsvoornemens voor de school en de teams 
(doelen, plannen, projecten, acties en meetbare resultaten).  

 
Er vindt een gesprekscyclus plaats op rectorniveau met het bestuur en op teamleiders niveau met 
de rector. Vakgroepen gaan in gesprek met teamleiders en rector. Docenten op individueel niveau 
met teamleiders. Op elk niveau worden afspraken gemaakt over gewenste resultaten en worden 
deze afspraken vastgelegd. 
 
Vanaf het schooljaar 2013-2014 werken we met een adviseur Kwaliteitszorg. Deze taakhouder 
analyseert samen met betrokkenen gegevens zoals SE-CE verschillen, opbrengsten per leerjaar, 
vak, docent, leerlingenquêtes en oudertevredenheidenquêtes. Hij gaat in gesprek met de rector, 
teamleiders en vakgroepvoorzitters om uit de analyses de resultaatgerichte acties te formuleren. 
Vanaf augustus 2014 heeft elk team een kwaliteitszorgmedewerker die samenwerkt met de 
adviseur Kwaliteitszorg. De docententeams onder leiding van de IB’er richten zich steeds meer op 
de aansluiting op het leerproces. Elk IB-team werkt met groepsplannen. Leerlingen die dreigen uit 
te vallen, krijgen een herstelplan om aan hiaten te werken. Qlikview en Kwaliteitscholen.nl zijn 
instrumenten die helpen om data te verzamelen. De kwaliteitszorgmedewerker zorgt voor de 
analyse en het activeren van de pro-actieve houding van het leerrouteteam en de vakgroepen. 
Zie bijlage 10 voor het beleidsplan Kwaliteitszorg. 
 

 
5.2 Toetsbeleid 
 
In onze PTA’s voor de bovenbouw vmbo/havo/vwo hebben we afspraken staan met betrekking tot 
de schoolexamens en examens. In de onderbouw zijn er afspraken over hoeveel toetsen er per 
vak en periode worden afgenomen en welke weging een toets heeft. Vanaf het schooljaar 13-14 
hebben we ons toetsbeleid op papier gezet voor alle leerjaren en vakken. Ook voor de onderbouw 
zijn PDTA’s (programma’s voor doorstroming, toetsing en afsluiting) ontwikkeld. Het toetsbeleid 
sluit aan bij de visie op onderwijs. Bijvoorbeeld: Als een docent aansluit bij het leerproces van 
een leerling, wat doe je dan als een leerling een 3 heeft gehaald op een toets? Ook de kwaliteit 
van de toetsen is onderdeel van het toetsbeleid. Digitaal toetsen geeft de docent de mogelijkheid 
directe feedback aan leerlingen te geven en meer op maat (adaptief) te toetsen. Met ingang van 
het schooljaar 1516 is een seniordocent Toetsbeleid aangesteld die gaat sturen op de kwaliteit 
van toetsen en meten. Daarnaast streven we ernaar om over twee jaar de toets/meting een 
logisch onderdeel te laten zijn in het leerproces. We werken dan met begintoetsen, diagnostische 
toetsen en eindtoetsen waarbij we het lesprogramma steeds op maat aanpassen (bijlage 7). 
 
 
5.3 Leerlingenenquête en oudertevredeheid enquêtes 
 
Eén keer per jaar wordt in het eerste en derde leerjaren de Leerlingenenquête afgenomen. Via 
Kwaliteitscholen.nl meten we de tevredenheid van ouders én leerlingen. Deze enquêtes zijn 
gebaseerd op de kwaliteitseisen van de inspectie. Teams kunnen specifieke vragen vanuit hun 
eigen teamplannen toevoegen aan de vragenlijst. De uitkomsten van deze enquêtes worden 
meegenomen in de teamplannen. 

 
5.4 Verticale verantwoording naar het College van Bestuur 

 
Vijf keer per jaar vindt vanuit de directie een verantwoording plaats over de ontwikkelingen en de 
behaalde resultaten. Gezamenlijk wordt gedurende dit jaar gewerkt aan instrumenten om het 
management informatiesysteem te verbeteren zodat de rapportages aan kwaliteit verbeteren. 
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Deze slag zal ook naar de teams gemaakt worden, zodat de teamleiders beter onderlegd met hun 
leidinggevende in gesprek kunnen gaan over de opbrengsten vanuit het onderwijs. 
 

5.5    Horizontale verantwoording leerrouteteams en vakgroepen 
 
Elk leerrouteteam maakt een teamplan en elke vakgroep een vakgroepplan. In het 
leerrouteteam- en vakgroepplan wordt rekening gehouden met de kaders die in het 
schoolbeleidsplan en beleidskaders voor de teams zijn gesteld. De teams verantwoorden zich ten 
opzichte van elkaar over de gestelde doelen. Per kwartaal vindt vanuit de teamleiders een 
verantwoording plaats over de ontwikkelingen en de behaalde resultaten aan de rector. Met de 
vakgroepvoorzitter vindt minimaal twee keer per jaar een voortgangsgesprek plaats met de 
rector. 
 

5.6      Horizontale verantwoording naar de ouderraad 
 
De ouderraad is een schakel tussen de ouders en de school. Hij dient als klankbord voor de 
schoolleiding. Er wordt gevraagd naar de mening de ouders. De raad is een waardevolle 
gesprekspartner en informatiebron voor de school. De ouderraad vergadert op verschillende 
locaties ten minste vier keer per jaar met de schoolleiding. Regelmatig worden speciale thema’s 
besproken. Het schoolbeleidsplan en de opbrengsten zijn onderdeel in de cyclus horizontale 
verantwoording. 
 

5.7     Horizontale verantwoording naar de Medezeggenschapsraad 
 
Die formele wettelijke bevoegdheden zijn voorbehouden aan de medezeggenschapsraad.  
De MR toetst het schoolbeleidsplannen en de teamdoelen en wordt ook om advies gevraagd. 
Bijzondere elementen uit het schoolbeleidsplan worden ter advisering of eventueel ter 
instemming voorgelegd. Vanaf het schooljaar 1415 is de MR gaan werken met deelraden voor de 
scholen IC Dronten en IC Kampen. Voor het Praktijkonderwijs hebben we sinds begin 2015 een 
eigen MR. We werken toe naar een GMR structuur met deelraden voor Dronten, Kampen en PRO 
in schooljaar 1617. 
 

5.8     Horizontale verantwoording naar de basisscholen 
 
Het BOVO-overleg wordt geïntensiveerd. We werken aan een warme relatie met alle basisscholen 
in Kampen en omgeving. Met het bestuur van de Iris-scholen groep is afgesproken dit schooljaar 
te kijken welke strategische doelen overeen komen om op een gezamenlijke agenda te plaatsen. 
 

5.9     Auditbezoeken Landstede VO scholen 
 
Drie jaar geleden zijn we gestart met auditbezoeken aan de scholen van Landstede VO. Elk team 
is nu aan bod geweest. Komend schooljaar komt de auditcommissie langs bij het 
Praktijkonderwijsteam, de Vakroute en het team van de Academische leerroute. Zo kunnen we 
meten of de teams de groei doormaken die nodig is. Elke school levert ook vier docenten aan het 
auditteam Landstede VO. Het auditteam heeft wisselende leden en een vaste voorzitter en 
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secretaris. Doel van het auditbezoek is het ontvangende team een spiegel voor te houden in de 
uitvoering van het teamplan en het voldoen aan de gestelde eisen van de inspectie. 
 

6. Organisatie van professionals  

Organisatie van professionals is gericht op het realiseren van de ambitie van de school en de visie 
op leren. Dit betekent dat in de functioneringsgesprekken, de voortgangsgesprekken en de 
beoordelingsgesprekken besproken wordt wat de medewerker voor zijn of haar ontwikkeling 
nodig heeft om dit te realiseren.  
Ook zullen teamleiders aangeven wat ze aan professionalisering en ondersteuning nodig hebben 
om met hun leerrouteteams te komen tot die ambitie. In dit professionaliseringsplan moet een 
afstemming zijn van de schooldoelen, de teamdoelen en de individuele ontwikkelplannen. De 
professionaliseringsgids is basis voor deze plannen (bijgevoegd als bijlage). 
 
De teamleiders krijgen een scholingsbudget van 600 euro per teamlid. De scholingsvraag van het 
leerrouteteam of van de teamleden moet passen bij de vier speerpunten of het beleidskader. De 
teamleider beslist over het budget. 
 
Het Centrum voor Leren en Opleiden gaat in gesprek met het managementteam en 
leerrouteteams over de scholingsvragen en of dit in een intern aanbod kan worden gerealiseerd. 
 
Professionalisering van docenten is gericht op het leren van leerlingen. Docenten leren de 
onderwijsvisie en de leerdoelen te vertalen in een didactische aanpak. Zij zetten bewust ict in als 
hulpmiddel bij het leren. 
 
We zijn met elkaar op weg naar een professionele leergemeenschap waar leren van en met elkaar 
een vanzelfsprekendheid is. We geven elkaar feedback en spreken elkaar aan waar nodig is. We 
zijn opbrengst- en resultaatgericht aan het werk. 
 
In concreto is voor het realiseren van bovenstaande doelen neergezet: 
 

• iCoaches uit de teams vormen Kenniskring op schoolniveau; Kenniskring Landstede VO 
krijgt een andere opzet en gaat over op themabijeenkomsten. 
Expertgroep Media&ICT ondersteunt teams bij het implementeren van de leerlijn 
mediawijsheid 

• Vakgroepvoorzitters vormen een kring rond opbrengstgericht werken en kwaliteit van het 
onderwijs 

• Het Ichthus College Kampen heeft een eigen professionaliseringsgids waar docenten uit 
kunnen kiezen. Het taakbeleid voor de Vakroute, vhbo-leerroute en de Academische route 
heeft de 83 klokuren voor professionalisering als volgt verdeeld: voor het bijwonen van 
de themadagen worden 32 klokuren gereserveerd. Deze 32 klokuren is een vast deel voor 
elke docent. Het restant, 51 klokuren naar rato, hoort elke docent als herkenbare 
deskundigheidsbevordering/ professionalisering te verantwoorden aan de teamleider. Het 
taakbeleid van het Praktijkonderwijs verdeelt de 83 klokuren voor een docent als volgt: 
20 tot 40 klokuren voor intervisie en teamscholing. Daarnaast 24 klokuren voor 3 
studiedagen schoolbreed als vaste voet, verplicht voor iedere docent. 
Docenten worden aangespoord meer aan professionalisering te doen. Die uren worden 
verwerkt in hun persoonlijk menu. 
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• 4 themadagen vinden plaats; twee dagdelen worden ingevuld door vakgroepen met als 

thema een keus uit: kwaliteit van (digitale) toetsen, onderwijs op maat, differentiëren 
met digitale didactiek; twee dagdelen worden ingevuld door het team met het thema 
‘kwaliteit van de les’ en ‘ontwikkeling leerroutes’; één dag is een Landstede VO 
studiedag; daarnaast is er 1 extra professionaliseringsdag (vrijdag naar Hemelvaart) 
waarop je kunt investeren in de vakgroepontwikkeling. 

• Kennisbasis ICT beschrijft (gedrags)indicatoren voor docenten 
• Kijkwijzer voor in de les voor teamleiders (beoordeling); en een Kijkwijzer voor collegiale 

feedback ontwikkelen  
 
Teamleiders scholen zich op de IPB cyclus met expliciet aandacht voor dossiervorming en het 
voeren van resultaatgerichte ipbgesprekken. Ook het observeren en beoordelen van (delen) van 
lessen is onderdeel van de scholing. 
 
In knooppuntbijeenkomsten scholen vakgroepvoorzitters én teamleiders zich samen in het 
coachen op kwaliteiten en situationeel leiderschap op onderwijsontwikkeling. 
 
Teamleiders en rector zijn een voorbeeld voor teamgericht en resultaatsgericht werken. Zij 
worden hierbij ondersteund door het CvLO en Linqconsult. Een master opleiding Management of 
Education of soortgelijke opleiding is wenselijk voor elke leidinggevende. 
 
Samen met Windesheim wordt “Opleiden in de school”  door het CvLO verder ontwikkeld. Het 
Ichthus College wil graag opleidingschool zijn voor aankomende docenten. Docenten die 
stagiaires begeleiden professionaliseren zich als coach en praktijkopleider. Alle lio’ ers en 
stagiaires zijn onderdeel van een team. 
 
Teamontwikkeling wordt doorgezet door toekenning van teambudgetten waardoor de teams meer 
zelfstandigheid krijgen. Voor komende jaren is een verantwoordingscyclus ingesteld. 
Voor het bewaken van de dwarsdoorsneden tussen de teams worden taakhouders aangewezen. 
 
Vakgroepvoorzitters worden door het CvLO en Linqconsult ondersteund bij het opbrengstgericht 
werken met de vakgroep. Kwaliteit van (digitale) toetsen en onderwijs op maat (met digitale 
didactiek) zijn de scholingsthema’s van de vakgroepen. 
 
We hebben de ambitie een LC/LD bouwwerk neer te zetten. Het tijdpad is afhankelijk van het 
beleid van Landstede VO en landelijke ontwikkelingen. De functiemix  wordt in samenspraak met 
de MR jaarlijks geëvalueerd met P&O en LC-LD functies worden  beschreven en uitgezet via een 
sollicitatieprocedure. 
 
In het kader van een nieuwe cao zal er opnieuw afstemming met MR gezocht worden over het 
taakbeleid voor de Vakroute, Vhbo-leerroute en Academische leerroute teams. De MR en directie 
van de Stichting Ichthus College hebben de ambitie om in schooljaar 1617 een nieuwe Taakbeleid 
op te leveren. Elke docent heeft een persoonlijk menu.   
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7. Financiën 

De begroting voor 2016 geeft de eenheid weinig ruimte. Het formatieplan is strak ingezet op alle 
locaties. De nieuwe cao legt druk op de formatie en de inzet van docenten voor taken. De 
effecten van Passend Onderwijs is nog onduidelijk. Er komt geen financiering voor de 50 
klokurenregeling. De doorbelasting van personeel van het Almere College is minder gunstig dan 
verwacht. Er is geen rekening gehouden met kosten voor het ziekteverzuim. De begroting 2017 
zal naar verwachting niet sluitend gemaakt kunnen worden. Er is in de formatie rekening 1617 
gehouden met de volgende aftrekposten:calamiteiten en  ziekte boven standaard. Voor de 
risicobekostiging en het opvangen van ontwikkelingen gedurende het formatiejaar en voor 
opbouw van reserve is geen financiele ruimte. De reserve biedt echter voldoende ruimte om 
eventuele risico’s op te vangen. 
Landstede MBO leerlingen worden met ingang van cursusjaar 1213  meegeteld bij de formatie 
van de eenheid Ichthus College Kampen op IC4. 
 

7.1  Personele inzet en belastbaarheid 
 
Met de invoering van het persoonlijk budget (CAO-VO 2014-2015) is het trekkingsrecht komen te 
vervallen per 1 augustus 2014. Dit geldt tevens voor de BAPO-regeling en leeftijdsdagen OOP. Dit 
is vervangen door een persoonlijk budget (vallend onder de CAO-VO 2016-2017).  
• Elke werknemer krijgt jaarlijks de beschikking over 50 klokuren om keuzes te maken die 

passen binnen zijn/haar levensfase en persoonlijke situatie.  
• De werknemer van 57 jaar en ouder heeft recht op een aanvulling op dit budget van 120 

klokuren met een eigen bijdrage van 50% (voor OOP schaal 1 t/m 8 is dit 40%). 
• De werknemer van 57 jaar en ouder heeft het recht om het budget met maximaal 170 

klokuren aan te vullen met een eigen bijdrage van 100%. 
Consequentie van deze maatregel is dat deze uren niet in te zetten zijn binnen het reguliere 
taakbeleid. Een fulltime medewerker met een dienstverband van 1659 uur kan op basis hiervan 
maar 1609 uur door de werkgever worden ingezet, 50 klokuren zijn naar eigen inzicht door de 
medewerker in te zetten ten behoeve van werkdrukvermindering. 
 
In het formatieplan en kader is het beleid en zijn de afspraken over de inzet van de formatie te 
vinden. We werken sinds dit schooljaar met het formatieprogramma Foleta. Hierin is inzichtelijk 
gemaakt hoeveel fte aan lessen en hoeveel aan taken is ingezet. 

7.2  Onderwijsvoorzieningen 
 
In het kader van ICT-rijk onderwijs en mediawijsheid is een draadloos netwerk op de locaties 
onderbouw Kampen en HAVO/VWO bovenbouw werkzaam. In 2009 hebben leerlingen klas 1 
IJsselmuiden voor het eerst een laptop in eigendom gehad. Vanaf 1 augustus 2010 hebben alle 
leerlingen onderbouw Kampen én IJsselmuiden  een laptop in eigendom verstrekt gekregen. Al  3 
jaar hebben alle leerlingen in het vmbo en havo en op vwo de beschikking over een laptop. De 
school komt de ouders tegemoet met 75 euro per schooljaar voor het gebruik op school. De 
geluiden van ouders en leerlingen zijn positief. 
Docenten vragen we een laptop mee naar school te nemen. Via een werkgeversregeling wordt 
aanschaf aantrekkelijk gemaakt voor de werknemer (100 euro per jaar). Voor aanschaf van een 
laptop kan een startkapitaal van 150 euro worden verstrekt voor het 1e jaar (1x per 3 jaar). 
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Werkplekken worden zo flexibeler ingezet. Het schoolbestuur zal eind 2016 met een nieuwe 
regeling voor personeel komen. 
 
Investering in aanschaf van smartboards is nu alleen nog nodig om kapotte smartboards te 
vervangen. De smartboards ondersteunen het digitale onderwijs.  
 
Voor Via zijn wensen voor voorzieningen om het Talent in Zicht te ondersteunen. De 
onderbouwklassen van de Vakroute vragen meer theorielokalen. Met drie lokalen is in 2014 de 
bovenverdieping uitgebreid. Het vernieuwde vmbo met nieuwe profielen zoals D&P vragen om 
een nieuwe inventaris. Verder hebben we ook in 1617 weer een tekort aan een gymnastieklokaal, 
een crealokaal en een theorielokaal. De instroom in klas 1 is nagenoeg gelijk gebleven; de zij-
instroom vanuit Dronten is kleiner geworden. Daarnaast willen we in 2017 starten met MBO1,2 
voltijdopleiding. Er is per direct een oplossing nodig om al deze leerlingen op te vangen.  
 
CAMPUS 2020 
De gebouwen IC1,3 en 5 vormen samen een Campus – één leer- en leefomgeving voor de vhbo-
leerroute en de academische leerroute. De gemeente heeft de groenstroken om de gebouwen in 
bruikleen gegeven. De locaties IC1,2,3 en IC5 zijn in 2025 voor de gemeente afgeschreven. We 
zijn in overleg met de gemeente voor gefaseerde (ver)nieuwbouw, waarvan een deel in 2020 
gereed zal zijn. We zijn op weg naar een echte Campus – die uitstraling willen we in 2016/2017 
al gedeeltelijk weergeven door een nieuwe inrichting van de fietsenstalling en de groenstrook 
tussen de gebouwen.  
 
IC2 (IJsselmuiden) 
Het leerlingenaantal neemt de afgelopen jaren af. In 2014 hadden we 129 leerlingen op IC2, in 
2015 101 leerlingen en in 2016 97 leerlingen.  
De inspectie heeft de onderwijskwaliteit als voldoende beoordeeld maar wel een waarschuwing 
afgegeven vanwege de kritische grootte van de locatie (4 klassen). De onderwijskwaliteit is 
voldoende omdat we schoolbreed de kwaliteitszorg en onderwijskwaliteitsbewaking vormgeven. 
We zullen op korte termijn de zorg om de onderwijskwaliteit en de bedrijfsvoering van het in 
stand houden van de locatie analyseren en conclusies met de (D)MR delen. 
 
De locatie IC1 1 is een gedateerd gebouw met onvoldoende kwaliteit van bepaalde voorzieningen. 
De uitstraling van het gebouw past niet bij onze nieuwe logokleuren en schoolprofiel. Vanaf 
augustus 2014 is de vhbo-route gehuisvest op IC1. Dit gebouw wordt deels gerevitaliseerd en 
aangepast om het onderwijs van de vhbo-route vorm te geven. Dit zal gefaseerd gebeuren.   
 
Er is door Landstede VO met de Flevomeer Bibliotheken en de Overijsselse bibliotheken een 
convenant gesloten over het ontsluiten van bronnen voor ons onderwijs. Leerlingen krijgen een 
lenerspas en toegang tot digitale zoekmachines (Biebsearch). In het kader van mediawijsheid 
gaan we onderzoeken welke ondersteuning de bibliotheken nog meer kunnen leveren. 
 
 
 



Schoolbeleidsplan 2016-2020 Ichthus College Kampen 

   Pagina: 26 
     
  
 

 
 

7.3 Teambudgetten 
 
Wanneer teams samen met de rector/teamleiders meer eigen keuzes kunnen maken ten aanzien 
van het leerproces van leerlingen is het wenselijk dat deze teams ook budgetten krijgen. Er is een 
systematiek ontwikkeld om teams te kunnen laten werken met budgetten. Kostenposten waar dit 
al vrij snel mogelijk is zijn: scholing, aanwending ouderbijdrage, leermiddelen en leerling 
gerelateerde budgetten. 
 

7.4 Leermiddelenbeleid 
 
De onderwijsvisie staat aan de basis van het leermiddelenbeleid. De kunst is om 
onderwijskundige ambities te vertalen naar eenduidige eisen aan leermateriaal. We willen als 
Ichthus College maatwerk bieden. Maatwerk gaat over differentiatie op tempo, niveau, leerstijl, 
talent en interesse. We zitten als school in een ontwikkeling wat maatwerk betreft. We zoeken de 
optimale balans tussen wat komt uit de methode, wat komt uit digitale open leermiddelen, wat 
schooleigen en wat docenteigen materiaal is. Het is van belang dat de docent weet wat het 
basiscurriculum is en wat vervangend kan zijn voor de methode. Zelf ontwikkelen van materiaal 
is niet voor iedere docent weggelegd! Hoe de verhoudingen precies liggen is een puzzel die elk 
team en vakgroep zelf oplost en bepaalt. De verantwoordelijkheid voor het juist inzetten van 
leermiddelen ligt bij het vakmanschap van een docent. Bij het formuleren van leermiddelenbeleid 
is de input van docenten, ouders én leerlingen belangrijk. 

 
Leermiddelenbeleid gaat ook over financiën. Hoe kunnen we binnen ons budget keuzes maken 
om onze ambitie waar te maken. Leermiddelenbeleid gaat namelijk ook over kwaliteitszorg. Ons 
belang is dat leerlingen leermiddelen van goede kwaliteit krijgen. Maatwerk willen leveren aan 
leerlingen betekent dat je ook maatwerk in leermiddelen wilt. Vakgroepen bepalen welke 
methode zij voor een leerroute geschikt vinden, binnen het gestelde budget. Vakgroepen die 
ondernemend zijn en zelf hun methode ontwikkelen houden geld over voor andere 
mogelijkheden. Ook digitaal werken kan geld opleveren omdat niet én het boek én de licentie 
hoeft worden gekocht. De Europese Aanbesteding leermiddelen vindt voor Landstede VO plaats in 
2017. Vakgroepen stellen voor maart 2017 een plan op. 
 

 
Voor de keuze van onze leermiddelen is onderstaande checklist leidend. Deze eisen gebruiken we 
als richtlijn bij het uitzoeken van methoden, of bij het beoordelen van open leermiddelen, het 
eigen schoolmateriaal of docentmateriaal. 

 
De acht basiskenmerken van de eisen aan een leermiddel zijn: 

1. maatwerk mogelijk maken  
2. leerdoelgericht  
3. leerlingen motiveren 
4. variatie bevatten 
5. zelfstandig leren en werk bevorderen 
6. samenwerkend leren bevorderen 
7. aansluiten bij de actualiteit 
8. aansluiten bij kerndoelen en eindtermen 
9. digitaal en interactief met directe feedback* 
 

*Veel digitaal leermateriaal biedt echte meerwaarde vergeleken met een boek en een 
schrift, bijvoorbeeld door directe feedback en doorverwijzing naar oefenstof op maat, 
door illustraties in beeld en geluid of door extra teksten en bronnen achter links. 
Leerlingen kunnen met het digitaal leermateriaal tijd- en plaatsonafhankelijk leren. 
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Digitaal materiaal kan door de computer worden “voorgelezen” wat prettig is voor 
dyslectische leerlingen of moeilijk lezende leerlingen. 
 

Aan digitaal leermateriaal kun je nog de volgende eis toevoegen: interactief. 
Veel digitaal leermateriaal biedt echte meerwaarde vergeleken met een boek en een schrift, 
bijvoorbeeld door directe feedback en doorverwijzing naar oefenstof op maat, door illustraties in 
beeld en geluid of door extra teksten en bronnen achter links. Leerlingen kunnen met het digitaal 
leermateriaal tijd- en plaatsonafhankelijk leren. 

 
Het Ichthus College zet bewust in op ‘blended learning’. Dit betekent dat er vanuit verschillende 
leerbronnen wordt geleerd. 
De volgende leermiddelen heeft een docent tot zijn beschikking: 

o methodeboeken 
o digitale ondersteuning bij methodes zoals de MethodePortal, VO-content 
o eigen lesmateriaal 
o software programma’s 
o laptop per leerling én docent 
o smartbord 
o ELO 
o Toetsen bij de methode, eigen toetsmateriaal 
o Quayn (digitaal toetssysteem) 
o Digitaal portfolio 

 
Blended learning betekent dat een docent in zijn onderwijs een aantal van bovenstaande 
leermiddelen in een leseenheid inzet. De verhouding waarbij het één en het ander wordt ingezet 
staat beschreven in het werkkader.  

 
In het kader van de Europese Aanbesteding hebben we bovengenoemde checklist leidend laten 
zijn voor de keuze van een uitgever. Noordhoff uitgevers levert in principe de methodes aan onze 
school tot en met schooljaar 16/17. 
 
Leerlab2020 
Het Ichthus College is uitverkoren om deel te nemen aan 1 van de 10 Leerlabs van de VO-raad:   
’het verhogen van het curriculumbewustzijn van docenten’. Zes scholen waaronder het 
Hondsrugcollege te Emmen, het Ashramcollege te Zoetermeer, het Erasmuscollege te Almelo, 
Stad&Esch te Meppel en het Herbert Visscher College te Nieuw Vennep nemen hier ook aan deel. 
We hebben als doel om een versnelling te willen maken in het gepersonaliseerd leren. 
Gepersonaliseerd leren is het leren persoonlijk en zichtbaar maken voor de leerling. De docent 
levert maatwerk naar tempo, niveau en onderwijsbehoefte (= bv eenduidige instructie voor 
autistische leerlingen, gesproken tekst voor dyslectici). Daarnaast willen we keuze voor leerlingen 
in het curriculum mogelijk maken. We worden twee jaar ondersteund door een coach vanuit de 
VO-raad en het Leerlabbudget (150.000 euro per Leerlab) om hier stappen in te maken. Vanuit 
nagenoeg elke vakgroep wordt hieraan deelgenomen. Twee docenten (Marleen van der Velde 
Harsenhorst en Anne-Heidi Meijer) hebben in het kader van hun Master Leren & Innoveren 
onderzoek uitgevoerd naar het personaliseren van het leren in onze school. In 2016/2017 zal er 
ook vanuit het Leerlab een onderzoek door de UvA worden uitgevoerd. Conclusies en 
aanbevelingen uit de drie onderzoeken zullen we meenemen voor de doorontwikkeling van 
gepersonaliseerd leren. 
 
In leerjaar 1 en 2 staat ICT vaardigheden op het lesprogramma. Hiervoor schaffen we de digitale 
methode Instruct aan.  

 
Docenten komen voor aanschaf van overige leermiddelen met een onderbouwd voorstel naar de 
rector. De rector besluit over de aanschaf in het kader van de onderwijsvisie en het budget. 

 
Een ELO heeft de volgend functies: communicatieplatform (email, chat, fora, nieuws), organisatie 
(agenda, rooster, lvs), leermateriaal (beheren, arrangeren, online uitserveren).  Elk vak heeft zijn 
eigen ‘studiewijzer’ (= vaklokaal) Hierin staat het pdta, de studieplanner en het huiswerk per vak. 
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Leerlingen vinden hier al het leermateriaal of verwijzingen naar leermateriaal wat nodig is voor 
het vakonderwijs. In augustus 2014 zijn we overgestapt op een nieuwe ELO (Magister).  

 
Toetsen gebruiken we als instrument om te meten of we aansluiten bij de onderwijsbehoefte van 
onze leerlingen. Het is het meetinstrument dat ons de informatie geeft of we onze leermiddelen 
effectief inzetten. De balans van ingezette leermiddelen kan door de uitkomst van dit instrument 
worden bijgesteld. De kwaliteit van toetsen en de manier van toetsen staan hoog op onze 
agenda. Er wordt continu geschaafd aan de inhoud en de manier van toetsen om dit instrument 
zo betrouwbaar mogelijk te maken. Docenten worden hiertoe bijgeschoold in de teams, in de 
vakgroep en via externen. Quayn en Magister cijferregistratie zijn op elkaar afgestemd.  Vanaf 
het schooljaar 15/16 zal elke docent ervaring opdoen met het toetsen in Quayn. 

 
Elke vakgroep levert een PDTA (Programma van Toetsing, Doorstroom en Afsluiting) aan en 
verwijst hierin naar hoe en met welke leermiddelen de vakgroep maatwerk en flexibel onderwijs 
inricht. (zie vakgroepnotie aug 2016)  

 
Met ingang van het cursusjaar 1617 beschikken we over een digitaal portfoliosysteem. Voor 
Praktijkonderwijs en Vmbo is het verplicht om met een portfolio te werken als school. Hierin kan 
de docent de leerling feedback geven op de ontwikkeling van zijn competenties. De leerling kan 
zijn bewijsstukken bewaren in het portfoliosysteem. Ook is het mogelijk digitaal te plannen met 
dit systeem. In het schooljaar 1617 zal de implementatie van dit systeem aandacht vragen van 
de vakgroepen en teams. 
 
Maatwerk en flexibel ingericht onderwijs vraagt om digitalisering van gedeeltes van het 
onderwijs. Het Ichthus College heeft als speerpunt de digitale leermiddelen in te zetten om de 
visie handen en voeten te geven. 

 
Dit betekent voor onze ict-infrastructuur: 

• Afbouwen van vaste pc’s en opbouwen van 1 laptop per gebruiker 
• Snel en feilloos internet 
• Eenvoudige inlogprocedures 
• Draadloos printen 
• Betrouwbare stroomvoorziening 
• Docenten met goede ict-vaardigheden 

 
Leermiddelenbeleid haakt aan taakbeleid. We spelen hier op in bij de ontwikkelbehoefte van onze 
docenten. De verwachting is dat de vraag naar tijd voor het ontwikkelen en arrangeren van 
materiaal groter wordt. 

 
De onderbouw, bovenbouw h/v, bovenbouw vmbo én praktijkonderwijs krijgen een begroting 
voor de aanschaf van leermiddelen en kopieerkosten. 
De begroting wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de rector. Bij de begroting hoort een 
onderwijskundige verantwoording. 

 
Financieringsbronnen: 

• Leermiddelen budget van 316 euro 
• Inzetten van deskundigheidsuren en leerlabsubsidie voor ontwikkelen eigen materiaal 
• Laptop gedeeltelijk door ouders laten betalen  
• Kopieerkosten leerlingen hoger dan 5 euro bijdrage ouders 

 
 
 

Afspraken binnen schoolbeleidsplan: 
• Werkboeken worden indien mogelijk digitaal gebruikt. (Klassenset als achtervang) 
• In 2016 bestaat 25% van alle leermiddelen uit eigen ontwikkeld materiaal of VO-content 
• In 2017 zijn 50% van de werkboeken vervangen door eigen ontwikkeld materiaal of VO-

content 
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• Starten met vakgroepen waar nieuwe methoden een rol spelen of waar werkboeken 
overbodig zijn: 

o Rekenen nieuwe methode (Bettermarks) 
o Pilot Bettermarks wiskunde in vmbo vakroute en havo leerjaar 1 
o VO-content en Wikiwijsmaker scheikunde onderbouw en bovenbouw 
o GS / AK vmbo bbl/kbl eigen leerlijn 1617 in gebruik 
o Mens en Natuur veel materiaal in werkboeken ongebruikt 
o Economie in bovenbouw hv werken met contextrijke examenprogramma’s. 

Docenten Economie ontwikkelen eigen lesmateriaal. 
o TIZ  modules in leerjaar 1 en 2 van de Vakroute worden zelf ontwikkeld 

 

8. ‘Samen Verder’ herstructering VO 

 
Het College van Bestuur heeft in haar besluit ‘doorontwikkeling VO’ het volgende neergezet: 
 

• Een nadere uitwerking geven aan de uitgangspunten van de sturingsfilosofie: 
– Heldere positionering in verbinding met Landstede Groep, meer eenheid in 

sturing, beleid en bedrijfsvoering bij de gegeven verscheidenheid, 
– Eenduidige managementstructuur en (de)centrale managementondersteuning, 

waarbij eindverantwoordelijk directeur, teamsturing, en positie van secties 
aandacht vragen, 

– Verbetering van primair proces en kwaliteitsimpuls onderwijs, 
– Beter benutten van meerwaarde van het stichtingsniveau, 
– Beter benutten van samenhang met overige onderwijssoorten, 
– Wat we verstaan onder onderwijskundig leiderschap 

• Het komen tot heldere functiebeschrijvingen voor het VO en de daarbij benodigde 
aanpassing van het functieboek Landstede Groep onder eindverantwoordelijkheid van het 
CvB. 

 

Het CvB zal in samenwerking met het VO-beraad en het MBO-beraad en de SO invulling geven 
aan de juiste positie van de SO: 

 
Fase 1: in kaart brengen ondersteunende diensten in het VO en MBO   

Fase 2: opbrengsten van fase 1 vergelijken met het actuele takenpakket van de SO   
Fase 3: analyse en optimalisatie van de ondersteunende processen.  Wat kan op basis van de 

optimalisatie het beste centraal, decentraal dan wel gedeconcentreerd worden uitgevoerd? Welke 
taken zijn vast en welke taken zijn variabel tegen bijv. betaling? Doelmatigheid, efficiëntie en 
kostenbesparing zijn daarbij relevante indicatoren.   
Fase 4: besluitvorming over de herinrichting van de SO en BD.   

Fase 5: transitiefase   

De transitie van gedeelde leiderschap naar eindverantwoordelijk leiderschap wordt gezien   als 
verantwoordelijkheid van het CvB.   

De portefeuille bedrijfsvoering behoeft binnen het VO nadere uitwerking, waarbij de 

eindverantwoordelijkheid van de schooldirecteuren niet ter discussie staat. Hierbij behoort ook 
het beter invullen van het opdrachtgeverschap met betrekking tot gedeelde diensten   
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De notitie ‘Herinrichting Service Organisatie en Bestuursdienst’ geeft richting aan het in beeld 
brengen wat centraal, wat decentraal en/of locatie gebonden aan ondersteuning voor de 
bedrijfsvoering ingericht moet worden. Er vindt voor de zomer van 2016 een audit plaats om dit 
in kaart te brengen.  

 
   

 


