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Voorwoord 

 

Het Oosterlicht College Nieuwegein: waar je je thuis voelt. Dit schoolplan, nog voordat het 

werd geschreven, bestaat al: de realiteit leeft in de school. Er wordt met zorg en liefde naar 

leerlingen gekeken. Dit is op een natuurlijke manier verankerd in de school. We doen meer 

dan onderwijs verzorgen. We bekommeren ons ook over het welzijn van kinderen en 

stimuleren de persoonsvorming van leerlingen. De afgelopen jaren zijn er in de verschillende 

afdelingen veel ontwikkelingen op onderwijsgebied geweest en die blijven de komende jaren 

doorgaan. Onze onderwijskundige opdracht dient voor alle onderdelen (o.a. onderwijs, 

personeel, financiën) congruent te zijn aan de visie en missie van het Oosterlicht College 

Nieuwegein. In dit schoolplan maken we deze samenhang zichtbaar en geven we een beeld 

van de richting voor de aankomende jaren. We besteden aandacht aan de door de inspectie 

voorgeschreven onderdelen. Maar we willen vooral ons ‘Oosterlicht’ laten klinken: een school 

waar leerlingen en medewerkers hun kwaliteiten kunnen ontwikkelen en waar ze zich gezien 

en gehoord voelen. 

 

Jolanda van den Broek 

rector 
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Gegevens school en bestuur 

School 

Oosterlicht College Nieuwegein 

Brin: 17GM00 

Rector: Mevrouw J. van den Broek 

 

Dieselbaan 10 

3439 MV, Nieuwegein 

Telefoon: 030 6004800 

e-mailadres: post@oosterlicht.nl 

website: www.oosterlichtnieuwegein.nl 

 

Bestuur 

Bestuur: Willibrord Stichting voor rk, pc en interconfessioneel (rk/pc) voortgezet onderwijs 

voor Utrecht en Omstreken 

Bestuursnummer: 40094 

Grebbeberglaan 9-a 

3527 VX, Utrecht 

Telefoon: 030 2723123 

e-mailadres: info@pcouwillibrord.nl 

website: www.pcouwillibrord.nl 
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1. Inleiding 

Voor je ligt het schoolplan van het Oosterlicht College Nieuwegein. Het geeft een uitgebreide 

beschrijving van het beleid en de ambities van de school voor de periode 2022-2026. De 

publieksversie van dit schoolplan past op een verkorte online versie. 

In dit document is het volledige schoolplan uitgewerkt, inclusief de wettelijke eisen die 

daaraan gesteld worden. Dit schoolplan krijgt invulling en nadere uitwerking in de 

schooljaarbeleidsplannen voor de hele school en de activiteitenplannen van de verschillende 

afdelingen. Deze worden jaarlijks besproken in de medezeggenschapsraad. De inhoud van 

dit schoolplan is kader-stellend en richtinggevend. 

Het Oosterlicht College Nieuwegein heeft ruim 1750 leerlingen en 250 medewerkers die 

respectievelijk onderwijs ontvangen en verzorgen.  

In de missie, visie en beschreven ambities is aangegeven hoe we als school aankijken tegen 

onderwijs. In de uitwerking van de ambities wordt rekening gehouden met de verschillen 

tussen de afdelingen, leerlingen en leerjaren. 

 

Totstandkoming schoolplan 

Dit schoolplan is in samenspraak met de medewerkers en belanghebbenden van het 

Oosterlicht College Nieuwegein tot stand gekomen.  

In het voorjaar van 2022 heeft het schoolplan instemming van de medezeggenschapsraad 

verkregen. 

Procesbeschrijving 

Volgorde inhoudelijke onderdelen: 

- start met een analyse: stand van zaken + SW(OT) maken 

- missie 

- visie 

- ambities 

Betrokkenen geven input voor het schoolplan 

Er is een werkgroep gevormd van collega’s die tijdens fysieke en digitale bijeenkomsten 

hebben meegedacht over bovenstaande. De betreffende collega’s hebben hiervoor hun 

ontwikkeltijd ingezet.. De rector heeft de werkgroep begeleid. De werkgroep gaf inhoudelijke 

maakte een SW(OT)-analyse en hielp met het formuleren van de missie, de visie en de 

ambities van de school. Collega’s uit de werkgroep hielpen ook mee bij de studiedagen voor 

collega’s. 

Tijdens studiedagen is er met de hele school gekeken naar het schoolplan en is er o.a. input 

gegeven voor de pedagogische visie en de ambities van de school. Naar aanleiding van 

deze input is de eerste en vervolgens de tweede versie van het schoolplan geschreven. 

Tot slot is er nogmaals input opgehaald in verschillende geledingen en op basis hiervan is 

een definitief schoolplan gemaakt dat ter instemming is voorgelegd aan de schoolleiding en 

de MR. 

Data: 

Input planvorming 

De schoolleiding heeft op de beleidsochtend op 2 november een risico analyse gemaakt (de 

W van de SWOT). Vervolgens heeft de schoolleiding gekeken naar strategische 

mogelijkheden om het OCN te profileren en naar welke sterke punten die verder kunnen 

worden uitgebouwd (de S van de SWOT). 
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Er zijn werkgroep bijeenkomsten geweest op 5 november, 9 november, 6 december en 8 

december. 

5 november: sterke punten en ontwikkelpunten (deel van de SWOT) (een aantal stukken 

opsturen). Startvraag vanuit de S (van SWOT): wat geeft energie/waar ben je trots op/wat 

doen we al goed + urgentie + missie + profiel van de school 

9 november: visie: (literatuur meegegeven): komen tot een visie + welke vragen of stellingen 

hebben we om voor te leggen aan de hele school? 

6 december: komen tot pijlers bij de visie + welke vragen of stellingen hebben we voor de 

hele school op de studiedag van 10 januari 

8 december: met input van 7 december: wat zijn speerpunten + welke vragen of stellingen 

hebben we voor de hele school op 10 januari 

Bijeenkomsten hele school: 

studiemiddag: 7 december 

studiemiddag: 10 januari 

 

Schoolplan schrijven 

Naar aanleiding van bovenstaande input is de eerste versie geschreven. 

Over deze eerste versie is in de schoolleiding vervolgens gesproken op de beleidsdag van 

25 januari; met de werkgroep is gesproken in de week van 31 januari en de MR is 

geïnformeerd op 3 februari. Op de studiedag van 11 februari is er gesproken over de 

didactische visie en de prioriteiten. Afdelingsleiders hebben een aantal leerlingen uit hun 

afdeling gesproken over het schoolplan. De ouderraad heeft met een klein aantal ouders 

gesproken op 17 februari. 

Naar aanleiding van bovenstaande input is de tweede versie geschreven. Op 8 maart is deze 

in de schoolleiding besproken. De afdelingsleiders hebben het schoolplan besproken tijdens 

een teamvergadering. Naar aanleiding van deze input is het definitieve schoolplan 

geschreven. 

Besluitvorming 

Op 22 maart is er in de schoolleiding een besluit genomen over het schoolplan. Op 5 april 

wordt de MR om instemming gevraagd. 

Vormgeving 

Naar aanleiding van de definitieve versie wordt een webversie van het schoolplan gemaakt.  

 

Kaders vanuit de stichting PCOU/Willibrord 

In deze paragraaf staan de kaders voor het beleid van het Oosterlicht College Nieuwegein 

beschreven. De missie, visie en strategie van de stichting PCOU/Willibrord, het bestuur waar 

het Oosterlicht College Nieuwegein onder valt, vormen de kaders voor het beleid. 

Missie ‘Voor iedere leerling de beste ontwikkelkansen’ 
 
Vanuit de christelijke grondslag wil PCOU Willibrord er zijn voor alle kinderen en jongeren. 
PCOU Willibrord wil bijdragen aan een inclusieve samenleving, een samenleving die 
plaats biedt aan iedereen en waarin iedereen ertoe doet en meedoet. PCOU Willibrord 
respecteert alle geloofsovertuigingen, de scholen staan open voor iedereen. Iedere school 
geeft actief invulling aan de identiteit, op een manier die past bij de eigen situatie. 
 

Visie 
 
Het onderwijs in de scholen is gericht op de ontwikkeling van het talent van ieder kind en 
iedere leerling. De scholen ondersteunen kinderen en leerlingen bij het ontdekken waar ze 
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trots op kunnen zijn. Kinderen en leerlingen leren sociaal vaardig en zelfbewust te zijn in 
de samenwerking met anderen en zijn nieuwsgierig naar hun eigen mogelijkheden en die 
van de ander. Het doel is dat zij met vertrouwen hun toekomst tegemoet gaan en een 
betekenisvolle bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. 
We geloven dat iedereen zich kan ontwikkelen door een leven lang te leren, leerlingen én 
medewerkers. PCOU Willibrord is een lerende organisatie, gericht op ontwikkeling van 
leerlingen en van medewerkers. 
We vinden het belangrijk dat leerlingen en medewerkers met plezier naar school gaan en 
zich veilig en gerespecteerd voelen. We werken aan een vreedzaam pedagogisch klimaat 
waarin respectvol met elkaar wordt omgaan. 
We zoeken nadrukkelijk de verbinding met de ouders van onze leerlingen en met externe 
partners met wie we onze ambities kunnen realiseren. 
 

 

Thema’s 
 
Binnen de beschreven ambities zijn vier thema’s extern gericht en deze hebben betrekking 
op de vraag ‘Wat mogen leerlingen, medewerkers, ouders en de samenleving van ons 
verwachten? Deze thema’s zijn: 
1. Burgerschap voor een duurzame en mondiale samenleving 
2. Kansengelijkheid 
3. Aantrekkelijk werkgeverschap 
4. Grootstedelijke dynamiek 
Drie thema’s zijn intern gericht. De centrale vraag hier is: wat staat ons te doen en wat 
hebben we nodig om onze beloften waar te maken? Deze thema’s zijn: 
5. Leiderschap en leiderschapsontwikkeling 
6. Een infrastructuur voor professionalisering, onderzoek, ontwikkeling en innovatie 
7. Professionele organisatie 
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2. Stand van zaken 

 

Profiel van de school 

Het Oosterlicht College Nieuwegein is een school met een breed aanbod voor vmbo, havo 

en vwo. We zijn ontstaan vanuit een christelijke traditie en laten ons hierdoor inspireren. De 

school biedt kwalitatief goed en eigentijds onderwijs. De leerling komt op het niveau terecht 

dat bij hem of haar past. De school wordt door leerlingen ervaren als kleinschalig, sfeervol en 

veilig. In het profiel van de school is het brede aanbod op het gebied van creativiteit, sport en 

cultuur zichtbaar.  

Aanbod 

In de schoolgids staat de informatie over ons aanbod in de school. Deze is te vinden op de 

website van de school: https://www.oosterlichtnieuwegein.nl 

Onderwijsresultaten 

Hieronder staan de onderwijsresultaten volgens de berekeningen van de inspectie. De 

inspectie berekent het driejaargemiddelde voor vier indicatoren: 

- Onderwijspositie in leerjaar 3 t.o.v. basisschooladvies. De inspectie bekijkt of de leerlingen 

in de 3e klas op, onder of boven het niveau van het basisschooladvies zitten. 

- Onderbouwsnelheid. De inspectie bekijkt hoeveel leerlingen van deze school de onderbouw 

(klas 1 t/m 2) doorlopen zonder te blijven zitten. 

- Bovenbouwsucces. De inspectie bekijkt hoeveel leerlingen per onderwijssoort de 

bovenbouw (klas 3 t/m examenklas) doorlopen zonder te blijven zitten. 

- Examencijfers. De inspectie berekent het gemiddelde examencijfer per onderwijssoort. 

Op alle onderdelen scoren we boven de inspectienormen. Scholen worden met een 

voldoende beoordeeld, als drie van de vier indicatoren boven de inspectienorm scoren. Alle 

afdelingen op het Oosterlicht College Nieuwegein worden beoordeeld met een voldoende. 

De slagingspercentages van de afgelopen drie jaren laten goede resultaten zien. 

 vmbo B vmbo K vmbo T havo vwo 

18-19 100% 98,5% 95,1% 90,7% 91,2% 

19-20 100% 95,8% 100% 97,8% 98,8% 

20-21 100% 100% 97,8% 90,1% 98,3% 

(bron: scholen op de kaart) (opmerking: 19-20 heeft door Corona geen centraal examens gemaakt) 

 

Ontwikkeling leerlingaantallen 

De ontwikkelingen in leerlingaantallen op de locatie Nieuwegein laten het volgende zien: 

(bron: MMP) 

Hier is onder andere te zien dat het aantal leerlingen met een basis advies in absolute zin 

toeneemt en ook dat het percentage leerlingen met een basisadvies toeneemt. Het aantal 

leerlingen met een vwo-advies en het percentage leerlingen met een vwo-advies nemen de 

afgelopen twee jaar af. 

https://www.oosterlichtnieuwegein.nl/
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Onderstaande tabel laat zien dat het aantal LWOO-leerlingen is toegenomen 

LWOO 
leerjaar 1 

Basisschooladvies LWOO   Plaatsing in 
LWOO 
leerjaar 1  B LWOO K LWOO T LWOO  Totaal LWOO 

13/14 15 14 3  32 33 

14/15 23 8 2  33 36 

15/16 31 14 1  46 49 

16/17 25 10 0  35 33 

17/18 23 8 1  32 34 

18/19 23 10 0  33 31 

19/20 30 12 0  42 48 

20/21 30 13 3  45 56 

21/22 39 16 1  56 61 

(bron: MMP)  

Het totaal aantal leerlingen blijft stabiel: 

jaar Totaal aantal leerlingen 

19/20 1761 

20/21 1738 

21/22 1774 

Personeelsopbouw 

 

Verhouding directie / OP / OOP 

Hieronder wordt gekeken naar de verhouding OP/OOP/directie. Deze wordt weergegeven in 

een cirkeldiagram. De gegevens zijn gebaseerd op het personeel dat in dienst was per 1 

januari 2022.  

 

        

 Aantal 
FTE 

% 

Directie 7,5 4,8 

OP 107,28 68,3 

OOP 42,21 26,9 

 

 

Als de cijfers worden vergeleken met de cijfers van de stichting, blijkt dat de directie wat 

kleiner is en dat het aandeel OOP groter is. 

 

 

Leerling-leraar ratio 

De verhouding tussen het aantal leerlingen per leraar wordt ook wel de leerling-leraar ratio 

genoemd. Per 1 januari 2022 ligt deze ratio voor het Oosterlicht op 16,5 leerlingen per 

docent. Landelijk is dit 15,1, in de regio Utrecht 16,1 (zonder de stad) en 15,4 (in de stad). 

Bron: https://duo.nl/open_onderwijsdata/databestanden/vo/onderwijspersoneel/vo-personeel5.jsp 

 

 

  

https://duo.nl/open_onderwijsdata/databestanden/vo/onderwijspersoneel/vo-personeel5.jsp
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Opbouw personeel 

Onderwijzend personeel (OP) 

Leeftijd Aantal fte 
bepaalde tijd 

Aantal fte 
onbepaalde 
tijd 

Totaal fte Flexibele schil Aandeel 
leeftijdscategorie 

20-30 12.2045 7.81 20.0145 60,98% 18.2% 

30-40 3.2585 14.64 17.8985 18,21% 16.3% 

40-50 5.3000 30.4750 35.7750 14,81% 32.5% 

50-60 3.6792 19.2036 22.8828 16,08% 20.8% 

60+ 1.7154 11.6802 13.3956 12,81% 12.2% 

 26.1576 83.8088 109.9664 24,33%  

(bron: Afas) (opmerking: het aantal fte op-ers is hoger dan begroot, doordat hier is uitgegaan van de collega’s die in 

dienst zijn, dus ook de vervangers zijn hierin opgenomen) 

Er is relatief een iets grotere groep OP-ers tussen 40-50 jaar. Er is een grote flexibele schil, 

vooral bij 20-30 jarigen. De aankomende vier jaar bereiken zes collega’s van het OP de 

pensioengerechtigde leeftijd. 

Onderwijs ondersteunend personeel (OOP) 

Leeftijd Aantal fte 
bepaalde tijd 

Aantal fte 
onbepaalde 
tijd 

Totaal fte Flexibele schil Aandeel 
leeftijdscategorie 

20-30 2.9312 4.6250 7.5562 38,79% 16.6 % 

30-40 0.7000 1.2000 1.9000 36,84% 4.2 % 

40-50 1.1400 6.3600 7.5000 15,20% 16.5 % 

50-60 2.3664 21.300 23.6664 10,00% 51.9 % 

60+ 0.0838 4.8574 4.9412 16,96% 10.8 % 

 7,2214 38,3424 45,5638 15,85%  

(bron: Afas) (opmerking: het aantal fte oop-ers is hoger dan begroot, doordat hier is uitgegaan van de collega’s die in 

dienst zijn, dus ook de vervangers zijn hierin opgenomen) 

Er zijn relatief veel OOP-ers in dienst binnen de leeftijdscategorie 50-60. Er zijn relatief 

weinig OOP-ers in dienst in de leeftijdscategorie 30-40. De flexibele schil is klein. De 

aankomende vier jaar bereiken vijf collega’s van het OOP de pensioengerechtigde leeftijd. 

Directie 

Leeftijd Aantal fte 
bepaalde tijd 

Aantal fte 
onbepaalde 
tijd 

Totaal fte Flexibele schil Aandeel 
leeftijdscategorie 

20-30   0 0% 0% 

30-40  1.0000 1.0000 0% 13.4 % 

40-50  0.9000 0.9000 0% 12 % 

50-60 1.0000 2.8000 3.8000 26,32% 50.6 % 

60+  1.8000 1.8000 0% 24 % 

 1,0 6,5 7,5 13,33%  

 

Er zijn relatief veel directieleden in dienst binnen de leeftijdscategorie 50 jaar en ouder. Er 

gaan de aankomende twee jaar drie collega’s met pensioen. 
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Functiemix 

Op het Oosterlicht College Nieuwegein is de functiemix als volgt opgebouwd: 

 

(bron: Foleta) 

In de cijfers is zichtbaar dat we wat betreft LD iets boven het streefniveau zitten; LB en LC 

zijn te laag. De afgelopen jaren is de functiemix al duidelijk naar de doelwaarde 

opgeschoven. Uit het tevredenheidsonderzoek van afgelopen jaar komt onder andere naar 

voren dat docenten te weinig ontwikkelingsmogelijkheden ervaren binnen de school. 

 

Ziekteverzuim 

Uit de rapportage in MMP blijkt dat het ziekteverzuim toeneemt. Van 5,2% (19/20) naar 5,6% 

(20/21). De benchmark ligt op 5,8%. Daarnaast neemt de verzuimfrequentie af van 1,3 naar 

1,06. 

 

Tevredenheid 

Afgelopen jaar zijn er tevredenheidsonderzoeken bij leerlingen afgenomen. Door de 

lockdowns is hier minder sturing op geweest, waardoor minder leerlingen het onderzoek 

hebben ingevuld. Op Scholen op de kaart is zichtbaar dat de vmbo-basis leerlingen en vmbo 

theoretische leerlingen meer tevreden zijn dan het landelijk gemiddelde. Vmbo-kader scoort 

lager en havo en vwo scoren gemiddeld. 

 

Financiën 

Aankomende jaren zal steeds duidelijker worden hoe onze exploitatie eruit komt te zien. De 

verwachting is dat er op het Oosterlicht College Nieuwegein moet worden bezuinigd. We 

verwachten dat we (zonder de NPO-gelden) in de toekomst structureel negatief zullen 

draaien als we doorgaan op dezelfde manier. Er wordt onderzoek gedaan naar hoeveel geld 

er structureel moet worden bezuinigd en op welke manier dit de komende jaren mogelijk is. 

 

 

  

Wtf + tu Percentage Wtf + tu Percentage Wtf + tu Percentage doelpercentage

LB 23,82810 24,2% LB 30,03710 29,7% LB 36,41270 35,1% LB 36%

LC 40,85370 41,5% LC 38,41500 38,0% LC 38,17500 36,8% LC 38%

LD 33,82870 34,3% LD 32,56960 32,2% LD 29,25060 28,2% LD 26%

98,51050 101,02170 103,83830

Waarde 110,20000 Waarde 102,50000 Waarde 93,10000 Waarde 90

FUNCTIEMIX 1 OKTOBER 2020FUNCTIEMIX 1 OKTOBER 2019 FUNCTIEMIX 1 OKTOBER 2021
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SWOT analyse 

Een SWOT-analyse, ook wel sterkte-zwakteanalyse genoemd, laat in één oogopslag zien 

waar kansen liggen voor de school en wat extra aandacht vraagt. Aan de hand van 

strengths, weaknesses, opportunities en threats is er een tabel gemaakt met de sterktes en 

zwaktes van de school. Ook zijn er kansen en bedreigingen zichtbaar. De schoolleiding en 

de werkgroep schoolplan hebben hiervoor input geleverd. Een SWOT is als volgt 

opgebouwd: 

 

In de onderstaande tabellen staan de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van het 

Oosterlicht College Nieuwegein weergegeven. 

Sterktes 
- Leerlingen mogen zichzelf ontwikkelen tot wie ze zijn en wij ondersteunen hierbij. 
- Docenten kunnen zichzelf zijn, hebben goed contact met elkaar en vertrouwen elkaar. 
- Er is een veilige en prettige leeromgeving. Docenten hebben een grote betrokkenheid bij hun 

leerlingen. Er is een goede ondersteuning ingericht. Leerlingen voelen zich thuis en gezien op school. 
Er is oog voor het hele kind. Er is een goede sfeer. 

- Leerlingen kunnen terecht bij veel collega’s: docenten, mentoren, sectorposten, conciërges, clz, e.d. 
Sectoren borgen de kleinschaligheid en toegankelijkheid: zij kennen hun leerlingen en er is geen 
drempel om problemen te bespreken. 

- Leerlingen geven aan dat ze het contact tussen de docent en de leerlingen als prettig ervaren. Ze 
vinden het fijn dat het een gezellige school is met veel activiteiten. Ze ervaren hulp voor leerlingen. Ze 
geven aan dat docenten genoeg streng kunnen zijn, maar ook fijn en meelevend. Ze ervaren 
individuele vrijheid en kansen om zichzelf te ontwikkelen. Docenten zijn laagdrempelig. 

- Creativiteit uit zich in allerlei vakken, keuzevakken en buitenschoolse activiteiten. Hiermee dragen we 
bij aan de verdere persoonsvorming van leerlingen. Leerlingen geven aan veel mogelijkheden te 
hebben om aan creatieve vakken mee te doen. 

- Er worden kansen geboden. Leerlingen hebben mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen: 
doorstromen, veel keuzevakken, OC-talent, U-talent, Academie, LWT, BJL, e.d. 

- We zijn een stabiele school qua kwaliteit en resultaten. De organisatie verloopt organisch en meestal 
goed. 

- Er is een aantal mooi ingerichte ruimtes die organisatie breed kunnen worden ingezet. 
- Als een ‘vernieuwing’ werkt wordt deze overgenomen. 
- Er is ervaring met meerdere niveaus (2 of 3) in een onderbouw klas. 
- Er is een grote betrokkenheid van collega’s bij hun eigen onderdelen: de loyaliteit is hoog. 
- Er is draagvlak voor en de wens om vanuit gezamenlijkheid aan de brede school te werken. 
- Er is een diversiteit aan leerlingen in de school. 
- We zijn een school met alle niveaus (van vmbo basis t/m gymnasium). 
- Er zijn voldoende aanmeldingen vmbo basis t/m theorie 
- Er is een ruim aanbod van culturele en sportieve activiteiten 
- Leerlingen zijn enthousiast en nieuwsgierig. 
- Er is een goede ondersteuning. De hulpvraag wordt op tijd gesignaleerd en hulp wordt aangeboden. 
- Uit corona-tijd blijkt dat onder druk grote veranderingen in korte tijd mogelijk zijn. 
- Een groot gebouw waar alle leerlingen bij elkaar zitten in één gebouw. Er is kleur, licht en een warme 

uitstraling.  

Zwaktes 
- We zijn nog onvoldoende in staat om gekwalificeerd personeel aan te trekken en te behouden. De 

interne functiemix zit al een aantal jaar op slot en de mobiliteit bij personeel is laag. Er zijn te weinig 
doorgroeimogelijkheden voor zittende collega’s. 
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- Er is een groot verloop in de schoolleiding (afgelopen jaren en de aankomende jaren). De 
schoolleiding heeft nog onvoldoende voeling met de werkvloer en mag meer zichtbaar zijn. 

- De werkdruk wordt als hoog ervaren en heeft pieken. 
- De innovatiebereidheid is laag (en zit onder de oppervlakte). Dit heeft eerder te maken met de 

ervaren werkdruk dan met de wil en mogelijkheden van de collega’s. 
- Er wordt een gebrek aan interne communicatie ervaren. Dit hangt samen met het feit dat er een 

weinig herkenbaar profiel is in de school. Leerlingen geven aan dat communicatie beter kan over 
uitval, toetsen e.d. 

- Er is weinig transparantie en samenwerking tussen de afdelingen VMBO en HV 
- Docenten zijn nog onvoldoende ICT-deskundig (bleek in corona tijd) en hebben hier weinig 

ondersteuning in gehad. 
- Er is een ouder schoolgebouw: het is geen mooi visitekaartje naar buiten. Er is onvoldoende 

financiering om dit aan te passen. 
- De financiën zijn niet op orde. Zonder NPO-gelden draaien we een negatief resultaat. De 

aankomende jaren moet structureel bezuinigd worden. 
- Er is nog onvoldoende gedragen visie en richting voor de school. De stip op de horizon wordt gemist. 

We lijken hierdoor te veel te willen. Dit geldt ook voor de brede school. We maken te weinig scherpe 
keuzes. 

- We zijn te bescheiden over onze school naar buiten. 
- Er wordt te veel ad hoc opgepakt en te weinig planmatig aangepakt. Oplossingen worden teveel op 

korte termijn gezocht. Het taakbeleid heeft ‘achterstallig onderhoud’. Er mag meer focus komen op 
het verbeteren van processen. 

- Bij een deel van de docenten is er nostalgie naar het ‘verleden’ en ‘pijn’ die nog voelbaar is. 
- De PR straalt geen duidelijke focus en trots uit. 
- Er is nog weinig vakoverstijgend onderwijs 
- Er is nog te weinig leerling- en ouderbetrokkenheid. 
- Er zijn soms te grote en onrustige klassen. 
- Ouders merken verschillen in kwaliteit tussen docenten. Het lijkt te ontbreken aan een 

gemeenschappelijke aanpak in de lessen 
- Er zijn te grote verschillen in afdelingen merkbaar voor leerlingen die op- of afstromen. Vooral het 

mentoraat in vmbo en hv verschillen. 
- Leerlingen geven aan graag betere roosters te willen met minder tussenuren. 
- Leerlingen geven aan graag meer afwisselendere lessen te willen met meer keuzemogelijkheden en 

graag meer de laptop te willen gebruiken in de lessen. 
- Leerlingen zouden graag nog meer mogelijkheden zien: excellentieprogramma’s voor FA en DU, het 

vak MU en SP aanbieden en meer keuze voor TK in de onderbouw. 

Kansen 
- Vanuit NPO is geld beschikbaar. 
- Er is een nieuwe leiding bij het SWV. 
- De gemeente zoekt naar een betere en intensievere samenwerking met alle scholen. 
- We komen meer in een woonomgeving te staan i.p.v. op een industrieterrein. 
- Er zijn veelbelovende nieuwe collega’s in de school. 
- Er is een maatschappelijke roep om meer niveaus in een klas te plaatsen en het keuze- en 

selectiemoment uit te stellen. 
- Er zijn voldoende mogelijkheden om ons te profileren (bv met sport of een andere inrichting van ons 

onderwijs). 

Bedreigingen 
- Het aanbod van het aantal vmbo leerlingen neemt toe en het aantal LWOO-leerlingen neemt toe. Het 

aantal havo en vwo leerlingen neemt af. We willen graag een brede school blijven voor iedereen en 
een afspiegeling zijn van de maatschappij. 

- Er is een sterk aanbod van havo/vwo scholen in onze directe omgeving. Zij bieden een specifieker 
aanbod. 

- De invoering van passend onderwijs zorgt voor meer ‘zorg’ leerlingen in het vmbo. 
- Er is een veranderende ouderrol: ouders die minder vragen stellen. 
- Er is een tekort aan gekwalificeerd personeel. 
- corona kan zorgen voor nieuwe maatregelen en evt. lockdowns. 

 

Conclusie 

Uit bovenstaande overzicht blijkt dat het belangrijk is om een aantal onderdelen anders aan 

te pakken.  

 

Op een aantal belangrijke zaken zijn we trots en deze willen we graag behouden: 

- de veilige en prettige leer- en leefomgeving in de school 

- de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen op het gebied van leren, leven en hun talenten 

- de creativiteit die bijdraagt aan de verdere persoonsvorming van leerlingen 
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- de goede ondersteuningsstructuur 

- de goede onderwijsresultaten 

- de basis is op orde 

De meeste urgentie voor veranderingen wordt aangegeven bij de volgende onderdelen: 

- aantal leerlingen vmbo en havo/vwo in balans houden, voldoende vwo-leerlingen behouden 

en aantrekken voor de school 

- behouden van voldoende gekwalificeerd personeel 

- interne communicatie verbeteren: transparante organisatie zodat medewerkers beter 

overzicht hebben (ook betreffende financiën), duidelijker communiceren én planmatiger 

werken 

- externe communicatie verbeteren: pr 

- voldoende aandacht behouden voor het aantal zorgleerlingen 

- meer ruimte voor ambitie in de school  

- aanpassen van het schoolgebouw zodat het past bij de visie van de school 

- financiën structureel op orde brengen 

- meer vormgeven van de gezamenlijke school 

- een gedragen richting en visie van de school 

Om ons meer te profileren als school, worden de volgende mogelijkheden gezien: 

- meer naar buiten brengen wat we beloven en hoe je dat kunt zien: trots ventileren 

- sterker inzetten op de cultuurprofielschool en/of op sport 

- vanuit een eigen didactische richting een eigen ‘onderwijsconcept’ ontwikkelen 
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3. Missie 

 

‘Worden en zijn wie je bent’ 

Samen creëren we een prettige en veilige sfeer waarin je jezelf 

kunt zijn. Dat zien we als voorwaarde om onze opdracht goed uit te voeren. Dat 

betekent dat we leerlingen de kennis en vaardigheden bijbrengen die het mogelijk maken 

goed te functioneren in het vervolgonderwijs, maar ook in hun verdere leven en een sterk 

veranderende samenleving. We begeleiden en inspireren leerlingen in hun persoonlijke groei 

naar en ontwikkeling tot zelfstandige en betrokken burgers. Met kwalitatief 

goed onderwijs staan we aan de basis van de toekomst van onze leerlingen. We 

willen onze leerlingen breed vormen. Daarbij dagen we elkaar uit om eigen 

capaciteiten, talenten en creativiteit te verkennen en te ontplooien en om de grenzen van ons 

kunnen op te zoeken. Onze school heeft een groot aanbod en we dagen 

leerlingen uit hier vooral gebruik van te maken. 

 

 

 

Identiteit 

‘Met respect en zorg voor elkaar’ 

 

In de basis gaan we uit van christelijke waarden als respect, aandacht en 

zorg voor elkaar. Iedereen op deze school wil deze waarden beleven en uitdragen. We 

zoeken naar verbinding. Elke leerling is welkom, ongeacht zijn of haar 

godsdienstige, politieke of sociale achtergrond. Vanuit zorg en respect groeit een sociale, 

vriendelijke en veilige leer- en leefomgeving.  

De viering van christelijke feestdagen is onderdeel van onze identiteit. Daarnaast bieden wij 

het vak levensbeschouwing aan. Nadenken en praten over zingeving vormen de 

basis van onze manier van werken.  
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4. Visie 

 

De volgende pedagogische en didactische punten geven richting aan ons onderwijs:  

 

‘Thuis op het Oosterlicht’ 

Elke leerling is uniek en heeft een eigen persoonlijkheid. We willen 

persoonsontwikkeling stimuleren. We maken onderscheid tussen leerlingen, waarbij 

geprobeerd wordt recht te doen aan verschillen tussen leerlingen. Leerlingen maken 

onderdeel uit van leergemeenschappen (klassen), waarbinnen persoonlijk leren ruimte krijgt.  

Er is een goede relatie tussen leerlingen en medewerkers, zodat we met elkaar 

een veilige en prettige sfeer creëren. We werken aan een positieve pedagogische cultuur 

door uit te gaan van vertrouwen, leerlingen positief te benaderen en fouten te zien 

als kansen om te leren. We zijn gericht op gewenst gedrag en ondersteunen 

leerlingen hierbij. We doen dit met elkaar: medewerkers en leerlingen.  

 

‘Kwalitatief goed onderwijs’ 

We hebben veel kennis van ons vak en de bijbehorende vakdidactiek. We 

verwerken nieuwe inzichten in onze lessen. Er is veel ruimte voor eigen didactiek, 

passend bij het vak, de docent en de leerling. We werken doelgericht en we 

differentiëren. We hebben aandacht voor vaardigheden. De les is meer dan het 

overbrengen van de stof. We zetten leerlingen aan tot diepgaand leren. We 

geven feedback en stimuleren leerlingen hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. 

We laten leerlingen oefenen op diverse activerende manieren.  
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5. Onderwijsambities 

 

Uit onze missie en visie volgen onze ambities. Ze geven de gezamenlijke richting aan voor 

de aankomende jaren. Elke ambitie komt uiteindelijk zoveel mogelijk terug in elke les en in 

elk contact met leerlingen en collega’s. De ambities gelden zowel voor leerlingen als voor 

medewerkers. 
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Creativiteit om jezelf beter te leren kennen 

‘Ik toon lef, weet wat ik wil en leer mezelf kennen’ 

 

In een maatschappij die snel verandert, moet je kansen kunnen zien. Je moet lef kunnen 

tonen; je moet weten wat je wil en je moet jezelf leren kennen. Wij willen dat leerlingen hier 

bewust naar op zoek gaan en dat ze slagen in hun zoektocht. Creativiteit maakt nieuwe 

oplossingen en toepassingen mogelijk. Door creatieve vakken op school aan te bieden en 

door zoveel mogelijk creativiteit in alle lessen op te nemen, stimuleren we dit 

probleemoplossend denken. Maar het gaat om méér: de hele cultuur van onze school is 

gericht op creativiteit, creatief denken en werken vanuit co-creatie. 

 

Wat verstaan we eronder? 

 

Creativiteit Anders denken aanleren, zodat je met elkaar tot nieuwe ideeën kunt komen. Het is het vermogen om nieuwe 
dingen te bedenken, dit kan betrekking hebben op het denken en het doen. Hier komt originaliteit naar boven en durft 
iemand zichzelf te zijn. Dit komt het beste naar voren in een omgeving waar mensen gestimuleerd worden om zelf 
oplossingen te bedenken. 

Creativiteit wordt uitgesplitst in: 

- Kunstzinnige creativiteit (tekenen, muziek, drama, e.d.) 
- Functionele creativiteit (invulling van een opdracht, verwerking van de stof) 

Onder probleemoplossend denken wordt verstaan: 

- De leerling krijgt ruimte om op zijn eigen manier een oplossing te bedenken, waarbij fantasie ingezet wordt, zowel 
voor het werkproces als voor het eindresultaat, waardoor de leerling meer grip krijgt op zijn eigen leren. De docent 
schept de kaders en biedt keuzes aan leerlingen. 

- De leerling bekijkt  zaken van meerdere kanten, denkt in mogelijkheden, denkt zelf na en bedenkt een passende 
oplossing. Oftewel wat zijn de keuzes (vanuit probleemoplossend denken) en hoe kan je die laten zien (creativiteit) 

- Leerlingen anticiperen en denken vooruit bij problemen. 

Lef houdt in: 

- Vragen durven stellen, fouten durven maken, durven je over je angsten heen te zetten, maar ook voor jezelf 
opkomen en anders durven zijn, niet opgeven (durven groeien: weten dat je iets nog niet goed kunt en hiermee 
actief aan de slag gaan als leerling, dit moet moeite kosten) 

- Van de gebaande paden afwijken. 
- Doorzettingsvermogen tonen om werk af te maken en niet op te geven. 
- Jezelf laten zien op het podium en/of het laten zien van eigen werk: meedoen. 

Kansen zien: 

- Met probleemoplossend denken zien leerlingen kansen om iets te verbeteren. Vervolgens is er lef voor nodig om 
dit proces ook aan te gaan. Kansen aangaan kunnen het denkproces veranderen. 

- Open blijven denken. 

Jezelf leren kennen: 
- Vanuit bovenstaande kun je jezelf beter leren kennen. Je leert over welke vaardigheden en talenten je beschikt, 

hoe je leert, wat je kunt, welke kansen je durft aan te gaan, e.d.   

Daarnaast kan creativiteit anderen inspireren 

 

Belangrijke koppeling met andere ambities en de visie van de school 

- Leerlingen hebben ruimte/vrijheid nodig, waardering en gevoel van vertrouwen om te kunnen handelen. Veiligheid 
is heel belangrijk. 

- Leerlingen kunnen trouw blijven aan zichzelf 
- Zelfreflectie 
- Ook collega’s ruimte geven om creatief te zijn 

Wat doen we al? 

- Aansporen tot zelfstandig denken, tot burgerschap, tot kritisch lezen van informatiebronnen, tot analytisch denken. 
- Academie-klassen: Docenten stellen doelen op voor leerlingen, de weg ernaar toe: hier kunnen leerlingen kiezen 
- De lessen op een creatieve manier aanbieden: leerlingen krijgen keuzes bij het oplossen van problemen, mogen 

lesstof op visueel creatieve manieren verwerken.  
- Kunstklassen, HKU project, Globaland, pest project en voorstelling, internationale projecten, culturele 

voorstellingen, Dag van de techniek, Girls Day. 
- CKV wordt op een uitdagende en praktische manier gegeven. 
- Eindexamenvakken drama en beeldend voor havo en vwo 
- Poëzie- en sprookjesproject vmbo onderbouw 
- De goede sfeer en vrijheid binnen de school bevordert creatieve uitingen 
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Passie en talent 

‘Ik pak mijn kansen’ 

 

Wij zijn ervan overtuigd dat het ontwikkelen van talenten leerlingen optimaal voorbereidt op 

de toekomst en bijdraagt aan hun persoonlijke ontwikkeling. We zetten dan ook vol 

overtuiging in op die talentontwikkeling. We dagen leerlingen uit om op ontdekkingstocht te 

gaan. Leerlingen krijgen brede keuzes aangeboden en kunnen hun kansen pakken om 

verder te groeien op persoonlijk, sociaal-emotioneel, creatief en sportief vlak. Het aanbieden 

van keuzes en kansen doen wij bij leerlingen, maar ook bij onze medewerkers. Want waar 

passie en talent samenkomen, zijn mensen in hun element.  

 

 

Wat verstaan we eronder? 

 

Talent is aanleg waar je tijd en energie in moet steken om te ontwikkelen. Talent is ook iets wat anderen in jou 
waarderen en zien. Dit kan zijn op vaardigheden (kunst, koken, sport, bèta, e.d.), maar ook bij een vak 
(wiskunde, Frans e.d.) of schoolse vaardigheden (samenwerken, presenteren, e.d.). Passie is enthousiasme 
en belangstelling hebben voor iets, vanuit je eigen motivatie ga je aan de slag. 

 

Passie en talent kunnen elkaar stimuleren. Passie kun je ook hebben voor zaken waar je minder talent voor 
hebt. Er is dan ook zeker ruimte voor leerlingen die iets ‘gewoon’ leuk vinden. Je weet ook nog niet altijd wat je 
kunt en leuk vindt. 

 

We zien het als onze taak om leerlingen te helpen hun talenten en passies te ontdekken en ontwikkelen. Dit 
kan door: 
- leerlingen met veel dingen in aanraking te laten komen (ontdekken) 
- talenten en passies verder te laten ontwikkelen (verdiepen en verbreden) door hier ruimte, tijd en begeleiding 
aan te koppelen 
- belangrijk daarbij is het kennen van onze leerlingen, waardoor we in gesprek leerlingen kunnen helpen bij het 
laten ontdekken van hun talenten en passies. 
- leerlingen hun talenten en passies laten inzetten in activiteiten of ontwerpen en laten delen met 
medeleerlingen.  

 

Leerlingen krijgen kansen door de school aangeboden om hun talenten te ontdekken en hun passie een plek 
te geven. Leerlingen krijgen de mogelijkheid om zelf een keuze te maken uit de kansen die worden geboden.  

 

Belangrijke koppeling met andere ambities en de visie van de school 

- Leerlingen hebben ruimte/vrijheid nodig, waardering en gevoel van vertrouwen om te kunnen 
handelen. Veiligheid is heel belangrijk. 

- Zelfreflectie. Jezelf leren kennen. 

 

Wat doen we al? 

- OC-talent 
- U-talent 
- Kunstklassen 
- Pakketkeuze met veel mogelijkheden in de bovenbouw 
- Veel doorstroommogelijkheden 
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Persoonlijk maken 

‘Ik krijg ruimte om te vallen en op te staan, ik leer mezelf kennen, maak keuzes en pak 

mijn eigen verantwoordelijkheid’ 

 

Leren is een persoonlijk proces en daarin houden we rekening met de individuele leerstijl, 

behoeften en talenten van leerlingen. Wij zijn ervan overtuigd dat persoonlijke aandacht in 

ons onderwijs een heel belangrijke voorwaarde is om recht te doen aan de grote individuele 

verschillen tussen onze leerlingen. Daarnaast krijgen leerlingen keuzes bij het aanpakken 

van hun werk, presenteren zij hun werk op een manier die bij hen past en reflecteren ze op 

hun eigen handelen. Tegelijkertijd vindt dit leren plaats in een groep en wordt gekeken hoe 

de leergemeenschap bij kan dragen aan persoonlijk leren. Om leerlingen meer eigen 

verantwoordelijkheid te laten nemen over hun leren en zelfstandig te leren leren, is het 

belangrijk dat hier een goede structuur naast staat om dit mogelijk te maken. Dit 

bovenstaande geldt overigens niet alleen voor onze leerlingen, maar ook voor onze 

medewerkers. 

 

 

Wat verstaan we eronder? 

 

- Differentiëren: in de lessen wordt gedifferentieerd. Dit kan zijn op inhoud, leerstijl, tempo, niveau, 
interesse, verwerking, volgorde. Leerlingen krijgen keuzes om hun werk op te pakken. Leerlingen 
kiezen bij een presentatie bijvoorbeeld een vorm die bij hen past. 

- Persoonlijk maken betekent niet geheel loslaten en is geen individueel onderwijs. Er wordt steeds 
gekeken  wat nodig is om leerlingen meer regie of meer zelfstandigheid te geven. Welke structuur 
(bijvoorbeeld van begeleiding) is nodig om leerlingen zelf verantwoordelijkheid te laten nemen? Welke 
sturing is nodig om zelfstandigheid te stimuleren? 

- Deze ambitie gaat vooral in op de didactische richting: welke keuzes bied je leerlingen, hoe kom je 
tegemoet aan de verschillen tussen leerlingen, hoe leer je leerlingen meer regie te leren nemen over 
hun eigen leren, hoe kun je leerlingen begeleiden naar meer zelfstandigheid? 

 

Wat doen we al? 

- Differentiatie op allerlei manieren in de lessen. Verschilt per vak. 
- Regie bij de leerling bij het bespreken van resultaten en oudergesprekken. Leerlingbespreking.nl 

zorgt voor meer zelfreflectie bij leerlingen. 
- Aanleren van executieve vaardigheden 
- Ouders en leerlingen zijn aanwezig bij driehoek-gesprekken en tafeltjesavonden 
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Aandacht en ruimte voor elkaar 

‘Ik ben en word mezelf, ik voel mij prettig’ 

 

Wij geloven dat leerlingen alleen kunnen leren als zij gewaardeerd worden en zich veilig 

voelen. We geloven dat de leerling zich ontwikkelt als de docent vertrouwen uitspreekt. We 

doen meer dan onderwijs geven, we bekommeren ons ook over het welzijn van kinderen. In 

de hele school vinden we een positieve en op groei gerichte benadering van leerlingen 

belangrijk. We zijn ervan overtuigd dat leerlingen het beste leren als ze gezien worden en als 

ze in een open en prettige omgeving mogen leren. Op een plek waar je jezelf kunt zijn en 

waar persoonlijke aandacht zorgt voor een sfeer waarbij je je thuis voelt op school: oftewel 

ruimte om jezelf te uiten en verder tot ontplooiing te komen.  Bovenstaande vindt plaats in 

een omgeving met duidelijke afspraken waar iedereen zich aan houdt, zodat er ook 

duidelijkheid is over vrijheden. Bovenstaande geldt natuurlijk ook voor onze medewerkers. 

 

 
Wat verstaan we eronder? 

 

Vertrouwen: Er wordt uitgegaan van goede intenties van de ander en we gaan ervan uit dat iemand goede 
beslissingen kan nemen.  

 

Er is een veilige omgeving. 

 

Er is individuele aandacht voor leerlingen door alle personeelsleden van de school. Leerlingen kunnen 
persoonlijk worden begeleid. 

 

De ondersteuning (zorg) binnen de school is zoveel mogelijk op maat.  

 

Er zijn duidelijke regels en kaders waarbinnen je mag bewegen. Doordat er duidelijke regels zijn waar iedereen 
zich aan moet houden, is er ook duidelijkheid over de vrijheden die dit kan opleveren. Leerlingen worden aan 
regels gehouden en hierop aangesproken als ze de regels overtreden. Daarnaast wordt ook gekeken hoe de 
leerling geholpen kan worden om zich aan de regels te houden. 

 

Het geven van feedback aan de leerlingen is hierbij, zowel binnen als buiten de les, belangrijk. Dit komt ook bij 
andere ambities naar voren. 

 

Deze ambitie gaat vooral in op de pedagogische richting: hoe zorg je dat leerlingen zich prettig en veilig voelen 
in hun omgeving en dat ruimte is voor persoonsvorming van leerlingen. 

 

Wat doen we al? 
- Sterke ondersteuning 
- We kennen leerlingen door onze sterke begeleiding van conciërges, sectorposten, vakdocenten, 

mentoren, clz’s tot de collega’s van de ondersteuning. 
- Dit is de cultuur binnen de school. Er is een goede mentorbegeleiding. 
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Leren in gezamenlijkheid 

‘Ik ben betrokken bij mijn omgeving en voel mij verbonden’ 

Er is een plek voor iedereen om te leren en te groeien. De wereld binnen school en die 

daarbuiten horen bij elkaar. Wij proberen zoveel mogelijk de maatschappij in de klas te halen 

en de leerlingen bewust te maken van hun eigen positie in deze maatschappij. Daarmee zien 

wij onze school als een werkplaats voor een goede voorbereiding op de toekomst. Het is 

meer dan dat: het is een plezierige leefgemeenschap waar geleerd wordt van en met elkaar. 

Daarnaast kunnen leerlingen elkaar in de school ontmoeten bij verschillende activiteiten, net 

zoals in het echte leven. Medewerkers zijn samen verantwoordelijk voor de ondersteuning 

van leerlingen en willen met elkaar het beste bereiken. Medewerkers zijn trots op de 

leerlingen, op de school en op elkaar. Daarnaast gaat er veel aandacht uit naar 

professionalisering, want ook ervaren docenten zijn nooit uitgeleerd. We leren samen van en 

met elkaar. 

 

Wat verstaan we eronder? 

 

Leerlingen groeien op in een omgeving die een afspiegeling is van de maatschappij. Ook in het contact met 
andere leerlingen ontmoeten leerlingen van verschillende niveaus elkaar.  

 

Leerlingen zijn in dialoog met elkaar over actualiteiten in de wereld en worden gestimuleerd tot nadenken over 
de wereld waarin ze leven. 

 

Gemeenschappelijk of vakoverstijgende opdrachten/projecten waarbij leerlingen samenwerken. 

 

Leren van en met elkaar bij medewerkers. Dit kan door mee te kijken bij lessen, bij intervisie, 
inspiratiebijeenkomsten over lessen, gezamenlijke studiedagen, goede begeleiding van stagiaires en nieuwe 
docenten. Ook is het belangrijk dat er sociale gezamenlijke bijeenkomsten zijn zoals met kerst of een bbq. 

 

Wat doen we al? 

- Leerlingen kunnen elkaar ontmoeten bij OC-talent, bij de kunstklassen, op sportdagen en in de pauze. 
- Vakken levensbeschouwing en maatschappijleer aanbieden. 
- Actualiteiten worden besproken in lessen, er wordt aangesloten bij de leefwereld van leerlingen. 
- Binnen de teams leren docenten van en met elkaar (met scholing, intervisie, literatuur bespreken e.d.) 
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Een passend diploma voor iedereen 

‘Ik volg goed onderwijs, ik haal mijn diploma’ 

 
We bieden veel kansen om een passend diploma te halen. Leerlingen kunnen in de 

tweejarige brugperiode met dakpanklassen laten zien welk niveau het beste bij hen past, of 

kunnen sommige vakken op een hoger niveau afsluiten als ze dat willen. We streven ernaar 

om leerlingen een passend diploma te laten halen. Onze examenresultaten en 

doorstroomcijfers zijn al jaren goed. We zijn hier trots op en willen dit zo houden. Daarnaast 

wordt er met allerlei verschillende activiteiten uitgebreid ingegaan op wat voor 

vervolgopleiding het beste past bij de leerling, zodat de leerling een goede keuze kan 

maken. 

 

Wat verstaan we eronder? 

 

In klas 1 en 2 zitten de meeste leerlingen in klassen met meerdere niveaus (bkt, th, hv of academie (vwo en 
gymnasium). Determinatie vindt plaats halverwege klas 2. Hierdoor heeft de leerling meer tijd om zich te 
ontwikkelen naar een bepaald niveau, waardoor er meer gelijke kansen worden gecreëerd voor leerlingen. 

 

Bij het behalen van een passend diploma wordt er gekeken naar intelligentie (inzicht), maar ook naar inzet 
(werkhouding, motivatie, e.d.) en leerstrategieën (doorzettingsvermogen, zelfregulatie, plannen e.d.). Passend 
is ook passend bij wat een leerling evt. later voor opleiding wil gaan doen en waar een leerling gelukkig van 
wordt. Leerlingen worden gestimuleerd om het beste uit zichzelf te halen. 

 

Wat doen we al? 

- Dakpanklassen in de brugperiode 
- Kleine klassen met veel begeleiding voor leerlingen met een LWOO-indicatie 
- Brugjaar Jan Ligthart 
- Opzet leerwerktraject voor 3 vmbo-basis leerlingen 
- Vmbo-basis leerlingen kunnen een aantal vakken op kaderniveau afronden als ze dat willen en 

kunnen 
- Havo- en vwo-leerlingen kunnen een apart internationaal certificaat halen voor Cambridge English. 

Daarnaast behalen havoleerlingen met CE vaak examen Engels op vwo- niveau. 
- Breed vakkenaanbod in de bovenbouw. In de havo en vwo kunnen kunstvakken en BSM met elk 

profiel worden gekozen. 
- Structureel extra begeleidingsuren voor theoretische vakken in klas 1 en 2. 
- Goede eindexamenresultaten 
- Goede doorstroomcijfers 
- Goed LOB (loopbaan ontwikkeling) programma 
- MAS-stages 
- Stages in vmbo-basis en vmbo-kader 
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Een inspirerende omgeving 

‘ik ontdek en ik herinner mijn schooltijd’ 

 

We zijn een levendige, ruime en leuke school voor de leerlingen. Leerlingen voelen zich thuis 

op ons Oosterlicht. Het is een leerplek waar je eigen werk kan hangen, waar je je thuis voelt, 

waar de mysterieuze Beer de leerlingen een fijne plek kan geven en waar je graag iets 

extra’s doet. Er zijn eigen gymzalen met een klimmuur, een professioneel theater, een 

splinternieuwe keuken en een laboratorium. Lokalen zijn herkenbaar ingericht voor het vak. 

Voor onze lessen hebben we de beschikking over een breed scala aan materialen: denk aan 

3D-printers, lasersnijders en matten voor bewegend leren. Er is zoveel om te ontdekken. 

Naast leer- en werkboeken werken we met laptops. Er zijn lessen en docenten die je 

enthousiast maken en aanzetten tot nadenken. De reizen en excursies verbreden daarnaast 

je beeld. We willen zorgen voor onvergetelijke ervaringen, zodat je positief kunt terugkijken 

op jouw schoolcarrière. 

 

 

Wat verstaan we eronder? 

 

Een werkplek voor leerlingen én medewerkers, waarbij leerlingen en medewerkers betrokken zijn bij de 
inrichting van lokalen en andere ruimtes. Bedenk zelf, organiseer zelf, pak je verantwoordelijkheid. Kan het 
energie en creativiteit oproepen, is er veel te zien, is er groen, is er kleur en licht, e.d.  

 

We zijn een bruisende school: er zijn vele activiteiten die bijdragen aan zaken die ‘afwijken van het normale’: 
excursies, zelf muziek maken, werken aan kunst, schoolvoorstellingen, dans, leerlingenraad, schoolfeesten, 
schoolkampen, GSA. Er zijn vele groepen/communities waar leerlingen zich bij kunnen aansluiten. 

 

Er zijn veel mooie vaklokalen ingericht. Denk aan de eigen gymzalen, de nieuwe keuken, het uitgebreide 
technieklokaal, muzieklokalen, bèta-lokalen, kunstlokalen, theaterzaal e.d. 

 

Wat doen we al? 

- Buitenschoolse activiteiten 
- Reizen 
- Excursies 
- Kunstklassen buiten de lessen 
- Leerlingenwerk hangt in de school 
- Laptops als middel inzetten in het onderwijs 
- Goed ingerichte praktijklokalen 
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Sport in beweging 

‘ik beweeg en ontwikkel mijzelf, samen met anderen’ 

 

Bewegen is meer dan alleen het ontwikkelen van motorische vaardigheden. Het is een 

middel om jezelf te ontwikkelen. Bij sport maak je keuzes, leer je je grenzen kennen en 

verleggen, je werkt aan je doorzettingsvermogen, je leert je inleven in de ander en je leert 

waar je je energie kwijt kunt. Je komt in aanraking met sporten die je normaal niet zo snel 

zou doen: boogschieten, klimmen, schermen e.d. Daarnaast leer je rekening te houden met 

elkaar. Sport is verbindend: iedereen kan hier samenkomen. Vind je het gezellig om met 

elkaar te sporten of wil je graag met anderen aan een toernooi meedoen? Er zijn vele 

mogelijkheden. Bij sport ben je continu bezig met elkaar, je geeft ruimte aan elkaar en werkt 

samen. 

Wat verstaan we eronder? 

Sport is vormend: sport draagt bij aan unieke en essentiële leerervaringen. Leerlingen leren zich empathisch 
op te stellen, ontwikkelen aanpassingsvermogen, leren keuzes te maken en leren hun grenzen kennen. Ook 
leren leerlingen waar hun talenten liggen en wat ze leuk en minder leuk vinden. Bij bewegen komen 
succesbelevingen tot stand, wat ten goede komt aan het zelfbeeld en het zelfvertrouwen van leerlingen. 

 

Sport is verbindend: tijdens sport zijn leerlingen continu bezig met elkaar. Normen en waarden gelden hier net 
als in de maatschappij. Bij sport en bewegen kun je ruimte zien voor elkaar en leer je samen te werken. 
Leerlingen van allerlei niveaus en kwaliteiten ontmoeten elkaar bij sport. 

 

Sport is activerend: naast het feit dat het leuk en gezellig is om samen te bewegen komen leerlingen bij sport 
in beweging. Leerlingen kunnen hun energie kwijt, ontdekken welke sport ze leuk vinden en worden geholpen 
keuzes te maken om te blijven sporten in hun leven, wat hun gezondheid stimuleert.  

 

Wat doen we al? 

- Aanbieden van BSM in de bovenbouw havo en vwo 
- Aanbieden van keuzemodules sport in de bovenbouw vmbo-basis en vmbo-kader 
- Maatwerk voor topsporters 
- Sportdagen organiseren voor alle leerjaren 
- Aanbieden van veel verschillende soorten sporten in de lessen, bij BSM en bij OC-talent. 
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6. Onderwijsondersteunende ambities 

 

Personeel en organisatie 

‘ik ontwikkel me, word gezien en heb een prettige werkomgeving’ 

 

We zijn een school waar samen gewerkt wordt aan mooi onderwijs, waar ruimte is om je 

verder te ontwikkelen en waar collega’s zorgen voor elkaar en voor de leerlingen. Evenals 

voor leerlingen geldt voor collega’s dat zij hun werk goed kunnen doen en zich kunnen 

ontwikkelen als ze zich veilig voelen en als er vertrouwen wordt uitgesproken. Personeel 

draagt de visie/missie en ambities van de school uit in zijn werk en draagt deze ook uit naar 

buiten. 

 

Financiën en ontwikkeling 

‘we zorgen samen voor een financieel gezonde school, waarbij ontwikkeling mogelijk 

blijft’ 

We streven naar een school waar de financiën structureel op orde zijn, waar geld zoveel 

mogelijk ten goede komt aan het onderwijsproces. En waar binnen de financiën ruimte is om 

ontwikkelingen mogelijk te maken die wenselijk zijn vanuit het schoolplan.  

 

Kwaliteit 

‘we willen beter worden’ 

 

We vinden het belangrijk dat er bij collega’s een grondhouding is die uitgaat van durf, 

zelfkritisch vermogen, ambitie en onderling vertrouwen. Om tot een verbeterproces te 

komen, is een structuur nodig: de PDCA cyclus. Deze cyclus bestaat uit het maken van een 

Plan (bepalen van de doelen en een programma), het Doen  (realiseren van verbeteringen 

of uitvoeren van plannen), Checken  (bestuderen van resultaten en evalueren) en 

Aanpassen (eventuele aanpassingen realiseren). 

 

PR en communicatie 

‘we hebben een goede naam en zijn transparant’ 

 

We bevorderen de goede naam en het aanzien van onze school bij leerlingen, personeel, 

ouders en partners buiten de school. We willen een gezonde en evenwichtige bezetting 

houden van leerlingen over de verschillende leerjaren en afdelingen. De profilering van het 

vwo/gymnasium heeft onze aandacht. 

Door goede communicatie blijven mensen op de hoogte van zaken die voor hen van belang 

zijn. Dit betekent heldere, open en transparante communicatie en dat er ruimte is om door te 

vragen. Een goede communicatie is ieders verantwoordelijkheid: een ieder gaat actief op 

zoek naar informatie die hij nodig heeft om goed te kunnen functioneren. Bij communicatie 

naar buiten zijn we een waardig ambassadeur van de school.  
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Ondersteuning 

‘we ondersteunen op maat voor leerlingen’ 

 

De leerling staat centraal bij de ondersteuning. Elke leerling moet zich veilig en prettig 

kunnen voelen op school. Wij voorzien in ondersteuning op maat voor leerlingen en 

verwachten dat iedereen bijdraagt aan de pedagogische opdracht van de school. Mentoren, 

docenten en onderwijsassistenten bieden passende ondersteuning in de klassensituatie. 

Elke les moet hierbij aan bepaalde basiszaken voldoen, zodat de basisondersteuning beter 

staat. Het is ook belangrijk om het mentoraat meer op één lijn te krijgen wat betreft het 

aanbieden van middelen, zodat de ondersteuning hier beter op kan aansluiten. 

Er wordt sturing gegeven aan de professionalisering en begeleiding van docenten door de 

ondersteuningscoördinatoren en begeleiders passend onderwijs. Bij de begeleiding wordt 

uitgegaan van de situatie waarin de leerling zich bevindt. De driehoek tussen ouder(s), 

leerling en school is hierbij erg belangrijk.  

De leerling wordt actief betrokken bij de wijze waarop de begeleiding vorm krijgt en er wordt 

gestimuleerd dat leerlingen zelf bijdragen aan een veilige en prettige leeromgeving.  



28 
 

7. Prioriteiten 

 

Vanuit bovenstaande stand van zaken, missie, visie en ambities gaan we de aankomende 

vier jaren werken aan de volgende schoolbrede prioriteiten.  

- Oosterlicht ‘sfeer’ versterken. Er is grote behoefte om de Oosterlicht ‘sfeer’ meer 

aandacht te geven. Dit komt naar voren in veel van de ambities. Ruimte voor 

creativiteit, sport, reizen, talent, kansen e.d., zodat er meer ruimte is voor 

persoonsvorming van leerlingen in en buiten de lessen. 

Er komt o.a. een werkgroep die zich hierover gaat buigen. 

- Didactische visie schoolbreed uitwerken. In de school zijn veel goede initiatieven, 

deze zijn echter nog onvoldoende op elkaar aangesloten. Te denken valt aan: 

doelgericht werken, differentiëren, formatief handelen, regie bij de leerling, feedback 

geven, aanleren van executieve vaardigheden e.d. Het is belangrijk dat hierin keuzes 

worden gemaakt. 

Er komt o.a. een werkgroep die zich hierover gaat buigen. 

- Coachende vaardigheden versterken. We willen de coachende vaardigheden 

versterken om leerlingen meer te begeleiden naar het leren nemen van regie over 

hun eigen leren, zelfstandigheid en autonomie. Vanuit een positieve grondhouding, 

vragen stellen, feedback en tips geven, willen we leerlingen nog beter didactisch en 

pedagogisch begeleiden. Het coachen ondersteunt de processen die zijn ingezet bij 

de ondersteuning/zorg, de visie, regie bij de leerling, de academie, keuzes leren 

maken, e.d.  

De training ‘didactisch coachen’ wordt de aankomende jaren ingezet. Alle collega’s 

die met leerlingen werken zullen deze training - deels op maat - volgen, zodat deze 

aanpak een onderdeel wordt van onze schoolcultuur. 

- Versterken en profileren vwo-afdeling. Het aantal vmbo- en hv-leerlingen willen we 

in balans houden. We willen ons meer richten op de onderwijsaanpak en de 

profilering van  het vwo en het gymnasium. Er komt o.a. een werkgroep die zich 

hierover gaat buigen. 

- PR versterken. Het is belangrijk om te komen tot een coherent verhaal, zodat we 

weten waar onze trots zit en we deze zowel intern als extern kunnen uitdragen. 

Daarnaast is er meer aandacht nodig voor de communicatie naar ouders en voor de 

website. Maar PR is vooral ook de goede dingen goed doen, zodat deze positieve 

verhalen ook naar buiten komen. 

Er komt o.a. een werkgroep die zich hierover gaat buigen. Met hulp van experts en 

de PR-medewerker zal er een nieuwe PR worden opgezet.  

- Voldoende gekwalificeerd personeel behouden en werven. Aandacht zal dan 

vooral uitgaan naar: elkaar ontmoeten, ontplooiingsmogelijkheden, gezien worden, 

binden van startende docenten en stagiaires en het versterken van de 

arbeidsvreugde. 

Eén afdelingsleider gaat zich hier vooral mee bezig houden vanuit een portefeuille. 

- Financiën op orde brengen. We willen binnen drie jaar financieel gezond draaien en 

zoveel mogelijk financiën ten goede laten komen aan het onderwijsproces. Het is 

belangrijk om hier transparant over te zijn en te gaan werken met budgetten. De 

manager bedrijfsvoering en de rector gaan zich hier vooral over buigen. 

- Ruimtegebruik in de school verbeteren. Er zijn veel wensen om het gebruik van 

het gebouw te verbeteren. Daarnaast kan de uitstraling van het gebouw op een 

aantal punten beter. Het is belangrijk om te bekijken wat alle wensen zijn, te kijken 

naar de financiële mogelijkheden en om vervolgens te kijken wat gerealiseerd kan 

worden.  

De projectleider onderwijs en de manager bedrijfsvoering zullen zich hier vooral over 

gaan buigen. 
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- Interne communicatie verbeteren. Veel lijkt ad hoc te gebeuren en de coronajaren 

hebben dit versterkt. Er is een grote behoefte om meer vooruit denken, één 

communicatiekanaal te gebruiken en meer gezamenlijk overleg mogelijk te maken. 

- Betrokkenheid leerlingen en ouders vergroten. De afgelopen jaren corona hebben 

ervoor gezorgd dat leerlingen en ouders minder betrokken konden worden bij de 

school. De ouderraad wordt vergroot en krijgt een actievere rol bij het organiseren 

van thema-avonden voor ouders. De leerlingenraad is weer sterk in opkomst. 

Daarnaast is er de wens om klankbordgroepen met leerlingen te organiseren door de 

afdelingsleiders. 

- Meer werken vanuit een gezamenlijke school met een breed aanbod. Dit zijn 

vooral lopende ontwikkelingen: 

o Ontwikkelen nieuwe ‘leerwegen’: LWT, leerweg T BB, Academie, BJL. 

o Werken vanuit een gezamenlijke focus en richting: nieuw schoolplan, nieuwe 

managementstructuur en planmatiger werken 

o Leerlingen ontmoeten elkaar. Duidelijkere keuzes maken waar we leerlingen 

elkaar wel of niet willen laten ontmoeten.  
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8. Sturing op het schoolplan 

 

In het schoolplan staat de richting omschreven voor de aankomende jaren. Het is belangrijk 

om onderdelen concreter te maken en om regelmatig te sturen op de uitvoering van het 

schoolplan.  

Schooljaarplan en activiteitenplannen 

Elk jaar maakt de schoolleiding een schooljaarplan en de afdelingen maken een 

activiteitenplan. Hierin worden de prioriteiten die volgen uit het schoolplan opgenomen en 

deze worden aangevuld met ontwikkelingen van buiten die nog niet zijn voorzien. De 

schoolleiding (vanuit het schooljaarplan) en de afdelingen (vanuit de activiteitenplannen) 

gaan aan de slag met de plannen en er wordt gekeken naar tijd en geld om de uitvoering 

mogelijk te maken. De plannen worden geëvalueerd en aangepast. 

Werkgroepen 

Er worden werkgroepen samengesteld die gaan werken aan een aantal van de prioriteiten. 

Te denken valt aan de prioriteiten ‘Oosterlicht sfeer’, didactische visie, PR en profileren vwo.  

De werkgroepen zijn tijdelijke samenwerkingsverbanden tussen mensen. Er is een 

opdrachtgever (schoolleiding), een projectleider (leidinggevende) en een projectorganisatie 

(bestaande uit collega’s uit verschillende afdelingen). De werkgroepen krijgen een opdracht 

die volgt uit het schoolplan. Ze streven naar een resultaat en zijn gereed als de verbetering is 

ingebed in de organisatie. Ze leggen verantwoordelijkheid af aan de gehele organisatie 

(reviewdagen) en de opdrachtgever en/of aan een stuurgroep (bij een groot project). Ze 

richten zich vooral op verbeteringen in de school. 

Reviewdagen 

Twee keer per jaar wordt er een review(mid)dag gehouden. Op deze reviewdag komen de 

onderdelen van het schoolplan naar voren en wordt de stand van zaken opgemaakt. 

Voorafgaande aan de reviewdag wordt er gekeken in de lessen. Op de reviewdag wordt 

gekeken naar de resultaten van de lesbezoeken, naar de uitvoering van het schooljaarplan, 

de activiteitenplannen en naar de vorderingen van de verschillende werkgroepen. Met de 

input uit de reviewdag worden plannen aangepast. 

PDCA-cyclus 

De PDCA cyclus is een model om de continue verbetering en vernieuwing in een organisatie 

te sturen. De vier letters staan voor Plan, Do, Check en Act. Om doelen te bereiken is het 

belangrijk om meer te gaan werken vanuit de pdca-cyclus.  

In de praktijk blijkt dat het toepassen van de PDCA cyclus lastig 

is. Het formuleren van plannen en het uitvoeren van de 

bijbehorende actiepunten worden gedaan, maar de cyclus wordt 

niet afgemaakt doordat resultaten vaak niet worden geëvalueerd 

en gewaarborgd. Het is belangrijk dat resultaten worden 

geëvalueerd zodat ze eventueel kunnen worden bijgestuurd om 

vervolgens weer te starten met de eerste stap. Op deze manier 

wordt de kwaliteit continu gewaarborgd. 


