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1.  Inleiding 

 
Het schoolbeleidsplan van het Ichthus College Dronten, dat zijn kaders vindt in de 

strategienota en het beleidskader van Landstede VO, schetst de ontwikkelingen en 

uitdagingen waar we als school voor staan en laat zien hoe wij niet alleen goed onderwijs 

willen realiseren maar dit onderwijs verder willen doorontwikkelen.  

 

In dit beleidsplan kunt u lezen hoe wij in het Ichthus College Dronten hiervan een 

vertaalslag hebben gemaakt door concrete doelstellingen te formuleren. De interne 

verantwoording voor ons handelen wordt afgelegd aan het CvB Landstede. De externe 

verantwoording zal concreet zichtbaar worden in  onder meer “Vensters voor 

Verantwoording”. 

 

We hopen dat bestuur, teams en medewerkers, ouders en MR, ons en elkaar bevragen of 

we werken aan de goede doelstellingen en tevens of we onze doelstellingen realiseren. 

 

Dit schoolbeleidsplan heeft een doorgaande lijn met die van het vorig schooljaar met een 

verdere aanscherping op doelstellingniveau van onze beleidsvoornemens.  

 

De uitwerking van dit beleidsplan in haar doelstellingen vindt plaats in de operationele 

voornemens van de directie en teamleiders, die terug te vinden zijn in de teamplannen. 

 

 

Namens de directie 

 

Annemieke van der Molen en Jan Braam 
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2. Missie  

Het Ichthus College Dronten wil een goede school zijn waar leerlingen en medewerkers 

met plezier werken. Met waarden-vol leren, leven en werken bekennen we kleur en 

geven we richting aan al onze activiteiten. 

 

Leidend in ons denken en handelen zijn onze vijf waarden:  

 

 Talentontwikkeling 

 Ontmoeting 

 Respect 

 Zingeving 

 Verantwoordelijkheid 

 

Waarbij wij ons baseren op het volgende: 

 

- wij nemen de Bijbel als uitgangspunt om te reflecteren op de keuzes en 

waarden die het leven bepalen; 

- de mens is een uniek schepsel van God met zijn eigen gaven en 

bekwaamheden; 

- onze aanpak daagt leerlingen uit het beste uit zichzelf te halen, zichzelf te 

zijn, respect te hebben voor de ander, na te denken over hun 

maatschappelijke betekenis en verantwoordelijkheid te dragen voor 

zichzelf en de ander; 

- we helpen onze leerlingen bij het ontdekken en ontplooien van hun 

talenten. Persoonsvorming en leren – pedagogiek en didactiek – zijn met 

elkaar verbonden. Keuzeprocessen vormen een rode draad binnen het 

totale opleidingstraject. Begeleiding is daarbij een integraal en continu 

onderdeel; 

- door verbinding te leggen met ouders, leerlingen en het vervolgonderwijs 

komt gezamenlijke creatie van het leerproces van leerlingen tot stand. 

 

Deze opdracht heeft ook betekenis voor de omgeving van de school en de wijze waarop 

we ons verantwoorden. We willen vanuit deze opdracht actief bijdragen aan een betere 

samenleving. 

 

Samenvattend is deze missie verwoord in het motto van onze school: 

 

 

       

                                           “Samen groeien” 
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3. Onderwijsvisie  

3.1 Onze visie op onderwijs 

  

Onze visie is gebaseerd op de drie basisbehoeften van ieder mens. De eerste is behoefte 

aan autonomie: ik wil het zelf doen, een ander kan niet voor mij leren. De tweede 

basisbehoefte is het onderhouden van betekenisvolle relaties: leren als een sociaal 

proces. De derde basisbehoefte gaat over de wens om competent te zijn: leerlingen en 

leraren gaan naar school om te laten zien wat ze kunnen leren. 

 

Deze visie op leren sluit zowel aan bij de leerling als bij de kennismaatschappij. Kennis 

speelt daarin een andere rol dan vroeger. Om in de samenleving van morgen te kunnen 

functioneren, is nieuwe kennis vereist en zijn vaardigheden nodig zoals planmatig 

handelen, gericht zoeken naar de juiste bron voor de antwoorden op nieuwe vragen, 

communicatieve vaardigheden, vermogen tot samenwerken en zelfdiscipline. De school 

speelt daarop in door pedagogische en onderwijspsychologische inzichten uit te werken 

naar nieuwe didactische methoden en technieken. 

Recht doen aan verschillen betekent ook rekening houden met verschillen in behoefte 

aan zorg. Zorg voor de ander is een belangrijke waarde in onze school. Van alle 

medewerkers verwachten we dat ze oog hebben voor de vraag om zorg en aandacht. We 

verwachten extra inzet voor die leerlingen die meer aandacht, meer maatwerk, meer 

steun nodig hebben dan andere leerlingen.  

 

3.2 Leerroutes 

 
Om recht te doen aan onze visie op onderwijs starten we met de ontwikkeling van drie 

leerroutes te weten: 

 

1. De vakroute 

2. De collegeroute 

3. De academische route 

 

Waarom deze routes? Landelijk zien we een aantal trends. Zo stijgt het aantal voortijdige 

schoolverlaters, volgen steeds meer leerlingen algemeen vormend onderwijs en halen 

steeds meer leerlingen niet de opleidingsniveaus die we van hen verwachten. Door de 

opgeknipte leerroutes raken steeds weer belangrijke gegevens over leerlingen kwijt. We 

beginnen daarom te vaak opnieuw. Ook zien we veel uitval binnen de HAVO en is de 

overgang tussen HAVO en HBO groot. Dit geldt overigens ook voor de vervolgstudies na 

het VWO.  

 

Door op het Ichthus College Dronten te kiezen voor de bovengenoemde leerroutes willen 

we onderwijs aanbieden dat goed aansluit bij de behoeften van onze leerlingen. We 

willen hen op de juiste manier en waar mogelijk op hun eigen niveau en tempo uitdagen 

om hen zo beter voor te bereiden op vervolgonderwijs. Dit willen we bereiken door het 

onderwijs verticaal te organiseren in de vorm van leerroutes waardoor de aansluiting op 

arbeidsmarkt en vervolgonderwijs verbetert. Leerloopbaan oriëntatie krijgt een 

nadrukkelijker plaats in het curriculum.  
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Ons onderwijs gaan we dus samen opnieuw ordenen in het belang van onze leerlingen. 

Terwijl leerlingen door hun puberteit gaan, ontdekken ze wie ze zijn, hoe ze leren en wat 

ze willen worden. Hierin verschillen leerlingen van elkaar. Ons onderwijs kan aan 

betekenis winnen wanneer we maatwerk kunnen bieden, elke leerling kennen en elkaar 

weten te motiveren.  

 

De keuze voor leerroutes heeft dan ook niet een nieuwe structuur tot doel, maar leidt 

voor leerlingen tot een flexibeler programma. Zij kunnen met lesonderdelen aan de slag 

wanneer het hen uitkomt. Hiermee verhogen we de aandacht voor de eigen leerloopbaan 

en gaan we uit van een hoger commitment om voorgenomen doelen te realiseren bij 

zowel leerling als docent.  

 

In de praktische uitwerking van de leerroutes is de voor deze ontwikkeling geschreven 

kadernotitie vanuit Landstede leidend, maar houden we rekening met eigen context, 

setting en dynamiek in Dronten.  

 

3.3 Kwaliteit van ons onderwijs 

 
In de huidige informatiemaatschappij zijn ook de schoolprestaties voor een ieder 

beschikbaar. Er wordt niet alleen meer gekeken naar eindexamenresultaten maar het 

totale onderwijsproces wordt meegewogen. Het is daarom van belang op tijd op de 

hoogte te zijn van de trends in onze onderwijsresultaten. Daar waar nodig zullen we op 

beleids- of team/individueel niveau bijsturen. Met de LD-docent met als taakgebied 

kwaliteit, en met hulp van Landstede, gaan wij ervoor zorgen dat de school het maximale 

hierin kan bereiken. Daarnaast zijn wij aangesloten bij “School aan Zet” die ook aan dit 

proces zal bijdragen. 

 

3.4 Docent 

 

In het onderwijsproces staan docent en leerling centraal. Hun interactie maakt onderwijs. 

Het werk van de onderwijsprofessionals is complex. Zij krijgen steeds vaker te maken 

met situaties die gekenmerkt worden door onzekerheid, onvoorspelbaarheid en waarde 

conflicten. Leerlingen groeien, in de jaren dat zij bij ons op school zitten, naar hun 

volwassenheid in een zich steeds sneller ontwikkelende samenleving. 
Standaard antwoorden passen dan niet. Het methodisch handelen vraagt telkens 

opnieuw een kritisch overwegen van wat “zorgvuldig begeleiden” inhoudt in een 

specifieke situatie met een specifieke leerling of ouder.  

Professionaliteit veronderstelt reflectie op eigen werk. Een professional blijft zichzelf 

steeds vragen stellen over de eigen vooronderstellingen, kijkt vanuit verschillende 

perspectieven terug op zijn handelen en leert daarvan. Dit handelen krijgt van buiten de 

organisatie ook impulsen. Wat betekent dit voor mijn professionele handelen en wat heb 

ik hierbij aan ondersteuning en eigen ontwikkeling nodig? 
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3.5 Professionalisering 

 
In de afgesloten CAO 2014 krijgt professionalisering een stevige impuls. Het entreerecht 

betekent dat het aantal LD docenten substantieel is toegenomen. 

Iedere docent dient een meerjaren professionaliseringsplan te hebben. Voor de 

onderwijsfuncties LB, LC en LD is de vastgestelde functiebeschrijving het referentiekader. 

Van elke docent wordt verwacht dat hij/zij een eigen professionaliseringsplan maakt en 

dit voorlegt aan zijn/haar teamleider. Samen stellen ze het plan vast en een voorstel van 

de beschikbare middelen wordt hierin meegenomen. 

 

3.6 Persoonlijk menu 

 

Elke docent krijgt een persoonlijk menu. In de notitie ”teams aan de basis” worden 

handreikingen gedaan om tot een invulling te komen. 

 

3.7 Personeelsbeleid 

 
De cyclus voor het functioneren bestaat uit ambitie/functioneringsgesprekken en 

beoordelingsgesprekken. In het afgelopen jaar zijn er veel van dergelijke gesprekken 

gevoerd. Deze gesprekscyclus zetten we voort. Bij het functioneren wordt nadrukkelijk 

de kwaliteit van de uit gevoerde c.q. opgedragen taken meegenomen. 

 

3.8 Werken in teams 

 
De directe interactie tussen professionals (en leerlingen en ouders) maakt het mogelijk 

technische regels, normatieve overwegingen en subjectieve ervaringen op elkaar te 

betrekken en te toetsen aan criteria van zowel effectiviteit als de opdracht van de 

instelling. Om die reden willen we werken in teams die een eigen verantwoordelijkheid 

kennen voor het programma van een groep leerlingen en voor deze leerlingen 

verantwoordelijk zijn (onderliggend is de notitie ”Teams aan de basis”). 

We hechten er daarbij aan dat deze teams een grote mate van ruimte ervaren in het 

maken van eigen keuzes. Daarbij blijven de missie en het schoolbeleidsplan van de 

school de toetssteen. 

 

3.9 Werken in secties 

 

Een succesvolle leercarrière van de leerling in onze school is ons doel. Dit is echter wat 

ons betreft niet het eindpunt. Door het invoeren van de eerder genoemde leerroutes 

kunnen wij ook zorg dragen voor een vloeiende overgang naar het vervolgonderwijs. 

Hiervoor is het werken in secties voorwaardelijk.  

De vakinhoudelijke leerlijnen en didactiek vallen onder de verantwoordelijkheid van de 

secties. In die rol leveren zij een bijdrage aan de kwaliteit van ons onderwijs. 
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3.10 Externe partijen en passend onderwijs  

 

Het schooljaar 2014-2015 staat in het teken van de start van de invoering van passend 

onderwijs. Het achterliggend schooljaar (2013-2014) is gebruikt om tot een school- 

ondersteuningsprofiel te komen in samenwerking met het Almere College, Eduvier en de 

gemeente Dronten.  

 

In het kader van de verbinding transitie jeugdzorg en passend onderwijs voeren het 

voorgezet onderwijs, de gemeente, de partners van het CJG gezamenlijk een project uit. 

Het werken met een project geeft de mogelijkheid om direct de verbinding te maken 

tussen beleid en uitvoering, wat werkt wel en wat niet. Er zijn drie gedeelde 

uitgangspunten: 

 positief opgroeien en opvoeden versterken, 

 ondersteuning in de directe leefomgeving, 

 een samenhangend aanbod. 

           

3.11 Leermiddelen en digitale leeromgeving en de rol van de docent 

 
Leermiddelen zijn in het onderwijs niet weg te denken. We zien een proces van 

heroriëntatie op leermiddelen. Daar waar boeken en de docent de kennisdragers zijn, 

zien we voortgaande ontwikkeling op terrein van kennisbronnen die verrijkend en 

aanvullend zijn op de traditionele boeken. 

Deze ontwikkeling is ook binnen onze school ingezet. Deze ontwikkeling dient verder te 

worden doorontwikkeld. De docent zal hier meer een leidende dan een volgende rol in 

moeten gaan spelen. De leidende rol is nodig om zelf de regie te kunnen houden om 

blijvend onderwijs aan onze leerlingen te bieden dat past in hun ontwikkelingsfase en 

eveneens past en aansluit bij hun wereld. De wereld van de 21ste eeuw.  

Nieuwe en veranderende rollen dienen zich voor docenten aan en zijn voor een deel al 

benoemd. Dit vraagt verdere professionalisering van de docentenrol. 

 

3.12 Internationalisering 

 
Onze leerlingen groeien op in een wereld zonder grenzen. Zij zijn wereldburgers. De 

bewustwording van en participatie in dit burgerschap willen wij vormgeven binnen ons 

onderwijs middels internationalisering. Internationalisering is een ervaring opdoen in een 

andere cultuur en daarin participeren. Het is extra verrijkend wanneer er contacten 

kunnen worden gelegd met leeftijdgenoten in een ander land en er gewerkt kan worden 

aan gemeenschappelijke projecten. Deze kunnen presenteren, bediscussiëren en erover 

debatteren in een moderne vreemde taal is daarbij een extra uitdaging. 

We kiezen voor het geleidelijk laten afnemen van de traditionele reizen zoals we die nu 

kennen naar gerichte leerlingenuitwisseling in andere landen. 
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4. Onderwijs met en in samenwerking met anderen 

4.1 Positionering van ons onderwijs in Dronten 

 
Het onderwijsaanbod van het Ichthus College Dronten ziet er als volgt uit: 

 

 Vakroute Vmbo basis/kader(B/K) 

 Collegeroute Vmbo theoretische leerweg(TL)  

 Collegeroute Havo 

 Academische route Vwo(incl.Gymnasium) 

 

 Onze school is een veilige school waar structuur en rust aanwezig is. De 

organisatie heeft een open christelijke identiteit. Een sterk punt van onze locatie 

wordt gevormd door goede contacten met het basisonderwijs. Daarnaast is de 

ouderbetrokkenheid groot. 

 Er is ten aanzien van stages in het vmbo een uitstekend gestructureerd contact 

met het bedrijfsleven.  

 In de onderwijskundige ontwikkelingen aangaande HAVO en VWO bestaan 

contacten met de CAH (convenant afgesloten), zowel op inhoud van vakken als op 

didactische werkwijzen en in het kader van de bètaprofielen; daarnaast ook met 

het NLR (Nederlands Laboratorium voor Lucht en Ruimtevaart). 

 We zijn als school aangesloten bij WON (Wetenschappelijk Onderwijs Nederland). 

Samen met vijftig andere scholen in Nederland ontwikkelen we onderwijs met 

aansluiting op het wetenschappelijk onderwijs. De samenwerking met 

universiteiten zal worden versterkt, met name de Rijksuniversiteit Groningen.  

 Door de ontwikkeling van onderwijs voor hoogbegaafden onder de naam van 

UniqXL hebben we kennis en ervaring met het onderwijs aan hoogbegaafden. Dit 

is in de afgelopen jaren ontwikkeld in de onderbouw en integraal onderdeel 

geworden van de VWO-bovenbouw. Deze ontwikkeling heeft in verbinding met het 

Protestants Christelijk basisonderwijs plaatsgevonden. 

 In het kader van passend onderwijs is een samenwerking met het christelijk 

basisonderwijs opgezet om een naadloze aansluiting primair-voorgezet onderwijs 

te realiseren.  

 CJG heeft een plaats in de school. 

 

4.2 Leerlingen, marktaandeel en instroom 

 

De positie van de laatste 5 jaar wordt gekenmerkt door een redelijk constante, gestage 

groei van leerlingen vanuit het basisonderwijs. De verwachting is dat dit na het 

schooljaar 2014-2015 zal stabiliseren.  

 

Denominatie speelt in Dronten een minder nadrukkelijke rol. Uit onderzoek in het 

basisonderwijs blijkt dat 40% van de gezinnen nog kerkelijk meelevend is. Ook hier kun 

je constateren dat ouders steeds vaker school kiezen die bij hen past, los van 

denominatie. Toch is er een dominante positie wat betreft de instroom vanuit het PC-

basisonderwijs. Ook stromen leerlingen in vanuit openbaar en katholiek onderwijs, 

waarbij het katholieke onderwijs de grootste van de twee is.  
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Het meeste leerlingen komen uit de gemeente Dronten en jaarlijks stromen er een 

beperkt aantal leerlingen vanuit Lelystad in.  

 

In absolute aantallen is het aantal leerlingen vanuit de PC-scholen iets gestegen en de 

RK-scholen gelijk gebleven. Vanuit het openbaar onderwijs is er een minimale toename 

van leerlingen naar onze school. 

 

Het marktaandeel is 47%, met 245 leerlingen in klas 1. Als school zijn we de grens van 

de 1200 leerlingen gepasseerd. 

 

4.3 Maatschappelijke onderneming 

 

Het Ichthus College Dronten is een maatschappelijke onderneming en heeft een eigen 

publieke taak. We bedienen een groot aantal leerlingen en ouders. Deze taak kunnen we 

alleen in nauwe samenwerking met andere partners uitvoeren: collega-scholen, 

samenwerkingsverbanden, lokale overheden, CJG, enz. De regionale en lokale rol die wij 

in de directe schoolomgeving willen spelen en de meerwaarde die we richting ouders, 

leerlingen en schoolomgeving willen laten zien, wordt mede bepaald door het succes van  

samenwerking met derden. Wij willen in die samenwerking onderscheiden kwaliteit 

leveren. 

 

4.4 Horizontale verantwoording 

 

Onze school en de teams zoeken draagvlak en legitimatie voor hun doelstellingen en 

ambities. We doen dit vanuit bestaande samenwerkingsrelaties met belanghebbenden 

(ouders, gemeenten, vervolgonderwijs, maatschappelijke instellingen, bedrijven). Zo 

betrekken we belanghebbenden bij de beleidsontwikkeling, in het bijzonder bij de keuzes 

die we maken met betrekking tot het onderwijs en leggen we verantwoording af over de 

resultaten. Het instrument “Vensters voor Verantwoording” krijgt binnen onze school een 

prominente plaats.  

 

4.5 Verticale verantwoording  

 

Het Ichthus College Dronten ontwikkelt zich van een organisatie van professionals naar 

een professionele organisatie. In een dialoog (managementgesprek) over doelen en 

indicatoren tussen CvB en schooldirectie, schooldirectie en teamleiders, teamleiders en 

teams, worden afspraken gemaakt over de resultaten en de kwaliteitsnormen. 

 

Op basis van de managementrapportages worden, een aantal keren per jaar, 

managementgesprekken gevoerd.  We leggen verantwoording af over de ontwikkeling 

van onze voornemens en over de middelen die zijn ingezet. Na afloop van het schooljaar 

wordt een evaluatie gehouden en vastgelegd in een jaarverslag. 
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4.6 Samenwerking Almere College en Ichthus College 

 
Dronten heeft twee VO-scholen, die elkaar in aantallen leerlingen niet veel meer 

ontlopen. Op een aantal terreinen wordt nauw samengewerkt; als voorbeelden kunnen 

genoemd worden het beroepencentrum, passend onderwijs (afstemming met het PO en 

Eduvier). 

 

Voor het beroepencentrum is een aantal specifieke uitgangspunten geformuleerd en met 

de medewerkers gedeeld op 27 november 2012.  

Hiervan willen we een aantal noemen, die belangrijk zijn voor de schoolontwikkeling van 

het Ichthus College Dronten:  

a. de scholen komen in dit centrum samen met hun schooleigen identiteit; 

b. het werken vanuit een schooleigen thuisbasis; 

c. leerlingen uit TL en HAVO hebben de mogelijkheid om in het kader van hun 

loopbaanontwikkeling gebruik te maken van de faciliteiten van het centrum (dit 

gegeven is belangrijk bij de ontwikkeling van de collegeroute); 

d. zij bieden dekkend beroepsonderwijs; 

e. het is een doorgaande lijn naar kwalificerend beroepsonderwijs. 

 

4.7 Samenwerking voortgezet onderwijs/primair onderwijs(VO/PO) 

 
Er wordt verder nauw samengewerkt in algemene zin met het PO in Dronten. Een 

explicietere samenwerking ligt er met het christelijk primair onderwijs. Deze 

samenwerking  is zichtbaar geworden in het onderwijs voor hoogbegaafden. Verder 

wordt met hen de lijn ontwikkeld van betere aansluiting PO/VO. De brede samenwerking 

krijgt verder vorm in de uitwerking van passend onderwijs, waarin we beogen te komen 

tot een naadloze overgang van PO naar VO.  

Het afgelopen schooljaar hebben we een samenwerkingsnotitie vastgesteld met de 

directeuren van de PC basisscholen en het management van onze school. 

 

5. Faciliteiten en financiën  

5.1 Gebouwen 

 

Op dit moment, kijkend naar de kwantiteit, hebben we door de geplaatste noodbouw en 

herstructurering van de bestaande bouw voldoende onderwijsruimtes. 

Het schooljaar beginnen we met een vernieuwde aula, waar meer ruimte is voor onze 

leerlingen. Dit is gerealiseerd door de aula te vergroten. 

Verder hebben we een nieuwe collegezaal gerealiseerd als middel binnen de academische 

route.  

Meerjaren perspectief van het Ichthus College Dronten is het stationsgebied. Hier is 

grond gereserveerd voor nieuwbouw van de VO-scholen in Dronten. 

Als eerste zal nieuwbouw plaatsvinden voor de beroepsrichting Basis en Kader van het 

VMBO. De nieuwe school zal samen met het Almere College worden gebouwd met als 

derde partij het MBO Landstede. Hiermee wordt mogelijk gemaakt de vakroute van onze 

onderwijsvisie te realiseren. De ingebruikname zal in het voorjaar 2016 plaatsvinden. 
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5.2 Financiën 

 

In financieel beleid staat voorop dat zoveel mogelijk gelden aan het directe 

onderwijsproces ten goede komen. Het beleid is erop gericht om elk kalenderjaar de 

financiën binnen de begroting af te sluiten.  

 

5.3 Ten slotte 

 

De samenleving vraagt veel van het onderwijs. Dat betekent dat we, naast ons 

verantwoorden voor wat we doen, ook bij voortduring zicht willen hebben op hoe de 

omgeving, leerlingen, ouders, primair-, tertiair onderwijs en andere externe partijen ons 

functioneren en onze resultaten beoordelen. Hierbij speelt aandacht voor kwaliteit een 

belangrijke rol. Eventuele aanpassingen die voortvloeien uit het voorgaande kunnen 

worden gedaan met inachtneming van de beschikbare middelen. 

 

Samenvattend betekent dit dat we, zoals dat wel gezegd wordt, “scherp aan de wind 

willen zeilen” om onze doelen binnen de beschikbare financiën te realiseren. 


