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Ten geleide

D

it boekje bevat de strategische doelen en de hoofdlijnen van het schoolplan van het Van Lodenstein
College voor de periode 2015-2020. De strategische
doelen geven in vier lijnen aan waar we de komende
jaren naartoe willen werken als ideaal voor de situatie
in 2020. Het schoolplan bevat uitwerkingen daarvoor
op tactisch niveau. Op de locaties en in de teams zal dit
operationeel worden gemaakt.
Aan dit document ligt een intensief proces ten grondslag. Medewerkers en leerlingen zijn in de gelegenheid
gesteld om hun ‘dromen’ in te dienen. Daarna is er een
strategiedag gehouden met betrokkenheid van College
van Bestuur tot en met leerlingen. Op die dag zijn de
contouren van dit document ontstaan. Het concept dat
daaruit is samengesteld, is besproken met de collega’s
op alle locaties. Ook is er op een avond over gesproken
met externen.

Vooraf gaat de missie. Daarin zijn de grondslag en basisdoelstelling van de school verwoord. Dat is het uitgangspunt waar alle andere plannen op aansluiten en
het kader waarbinnen deze gerealiseerd moeten worden.
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De strategische doelstellingen verwoorden de ambitie
van de school en veronderstellen dat de basis van het
onderwijs (zoals de resultaten en het pedagogische klimaat) op orde is. Als de basis niet op orde is, zal de aandacht zich daar eerst op moeten richten en zal er tijdelijk minder aandacht kunnen zijn voor de nieuwe
ambities.
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De strategische doelstellingen gaan over het onderwijs.
De visie op onderwijs is leidend. Uiteraard zijn ook de
voorzieningen van belang, maar deze maken geen onderdeel uit van de strategische visie. De keuzen rond de
inzet van onder andere personeel, financiën, ict en
huisvesting vloeien voort uit de inhoudelijke keuzen
betreffende het onderwijs.
Het voorgaande is samengevat in de volgende afbeelding:
n S tr ategische d o elen

identiteit

vervolgonderwijs en
arbeidsmarkt

maatwerk

leefwereld

basis op orde (opbrengsten, pedagogisch klimaat, etc.)
voorzieningen / ondersteuning

We hopen dat deze strategie en dit schoolplan onder de
zegen van de Heere zullen bijdragen aan een hernieuwde
inspiratie ten bate van goed onderwijs voor nu en later.
Namens College van Bestuur en Directieteam,
Willem de Potter
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Missie

Visie

Het Van Lodenstein College is een reformatorische
school voor voortgezet onderwijs van praktijkonderwijs tot en met vwo. Naast de algemene onderwijs
taken geeft de school ruim aandacht aan de vorming
en opvoeding van jonge mensen.

Vanuit deze basis wil het Van Lodenstein College een
school zijn waar:

Dit betekent dat de school zich in haar taken richt op
de brede ontwikkeling van jongeren in het perspectief
van het grote gebod van Christus in Markus 12 : 30 en
31: ‘En gij zult den Heere uw God liefhebben uit geheel
uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand
en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het
tweede, aan dit gelijk, is dit: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod, groter dan deze.’

n

n

n

n

n

n

n
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n

leerlingen gewezen worden op de noodzaak en mogelijkheid van wedergeboorte, bekering en geloof,
leerlingen onderwijs krijgen gericht op het ontdekken
en ontwikkelen van de gaven die ze van de Heere
hebben gekregen,
leerlingen kennis, inzicht en vaardigheden verwerven
waarmee ze een diploma kunnen behalen dat toegang
geeft tot een voor hen passende vervolgopleiding of
arbeidsplaats,
vanuit christelijk perspectief wordt gewerkt aan
attitudevorming van leerlingen,
leerlingen toegerust worden om zelfstandig, vanuit
de eigen identiteit, hun maatschappelijke opdracht
te vervullen,
leerlingen een eenheid ervaren tussen het christelijke
gezin, de school en de kerkelijke gemeente,
medewerkers vanuit een innerlijke motivatie de
identiteit van de school gestalte geven in het werken
aan de ontwikkeling, vorming en opvoeding van
leerlingen,
medewerkers en leerlingen samen werken aan en in
een veilige school als leer- en leefomgeving.
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n

Ontwikkeling

De christelijke identiteit van de school is in de loop
van de tijd minder vanzelfsprekend geworden. Het
belang van identiteit moet soms concurreren met
andere belangen. Ouders kiezen niet altijd meer primair een school op grond van de identiteit.
Onze jongeren groeien op in een geseculariseerde
samenleving. Bij jongeren is een afnemend gezag van
de Bijbel merkbaar, maar ook meer openheid. Het
aantal zogeheten ‘schakelaars’ (jongeren die zonder
moeite meerdere waarden- en normenstelsels naast
elkaar hanteren) is aanzienlijk.

n

Identiteit

1

2 De identiteit van de school blijft levend doordat
 edewerkers zich voortdurend laten leiden door de
m
Bijbel en laten voeden door de daarop gegronde
bronnen.

3

Leraren weten hoe ze de Bijbel kunnen gebruiken in
hun vak en passen dit toe in de lessen.

4 Leraren kunnen omgaan met andersdenkenden om
daarmee een bijdrage te leveren aan de persoonlijke
en maatschappelijke vorming van jongeren.

Doelstelling

We willen de kern van de identiteit van de school,
zoals verwoord in de missie, vaker en explicieter uitdragen naar leerlingen en naar de omgeving van de
school. Er is daarvoor een open sfeer. Het Bijbelse
mens- en wereldbeeld werkt ook herkenbaar door in
de vakken. Leerlingen leren de kernzaken van de
identiteit uit te dragen naar elkaar en naar anderen.
We leren leerlingen ook keuzen te maken in onze
complexe samenleving waardoor het Bijbelse vreemdelingschap gestalte krijgt.

Leerlingen kunnen de kern van het christelijk geloof
verwoorden in het omgaan met andere andersdenkenden.

5

Ervaringen van schoolverlaters worden betrokken
bij de inrichting van het onderwijs.

6 Ouders en kerken worden meer betrokken bij de
identiteitsvorming van leerlingen.

8

9
VLC richtinggever 2

s tr ategie en

2 0 15 -2 0 2 0

thema

Schoolplan

n

Ontwikkeling

De arbeidsmarkt krijgt een steeds dynamischer en
mondialer karakter. Door innovatie veranderen banen
voortdurend en verwachten werkgevers ook steeds
nieuwe, vaak complexere vaardigheden. Er wordt
van werknemers een flexibele en lerende houding
verwacht. Daarnaast zijn digitale vaardigheden en
kennis van moderne vreemde talen van grote betekenis. Ook het thema rentmeesterschap (maatschappelijk verantwoord ondernemen) krijgt veel aandacht.

n

Doelstelling

Het onderwijs besteedt veel aandacht aan de vaardigheden die nodig zijn voor een flexibele positie in het
vervolgonderwijs, op de toekomstige arbeidsmarkt
en in de samenleving (21st century skills). Daarbij is
nadrukkelijk ook aandacht voor basale kennis en
vorming vanuit Bijbelse en klassieke waarden (1st
century attitude). Leerlingen worden voorbereid op
het functioneren als burger in een meer internationale context.

Vervolgonderwijs,
arbeidsmarkt
en samenleving
n

1

Uitwerking
Loopbaanoriëntatie wordt praktijkgericht ingevuld
en krijgt een stevige verankering in het onderwijs op
basis van een doorlopende leerlijn.

2 We bevorderen de samenwerking tussen vakken en
meer ‘levensecht’ onderwijs.

3

We leren leerlingen om een vrijwillige maatschappelijke bijdrage te leveren en gaan hen daarin voor.

4 Voor het onderwijs in praktische vaardigheden voor
de beroepspraktijk werken we nauw samen met bedrijven en instellingen. Onze voorzieningen zijn
daarop afgestemd.

5

We zorgen er op alle niveaus voor dat leerlingen
goed kunnen communiceren in de Engelse taal. We
doen dit in een doorlopende leerlijn vanuit het basisonderwijs.

6 Leraren investeren in begeleidingsvaardigheden en
zijn binnen hun professie breed inzetbaar.

7 Leraren zijn op de hoogte van de actuele situatie in
hun vakgebied, het vervolgonderwijs en de arbeidsmarkt.
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Ontwikkeling

De omgeving van de school (ouders, arbeidsmarkt)
vraagt steeds meer om de toegenomen mogelijkheden
voor flexibilisering in het onderwijs te benutten,
waardoor leerlingen meer worden gemotiveerd.
Daarbij gaat het om aandacht voor zwakke leerlingen, maar ook om het bevorderen van excellentie.
Ook de overheid zet sterk in op passend onderwijs
en differentiatie in de klas.

n

Doelstelling

We richten ons onderwijs zo in dat er wordt aangesloten bij de verschillen in aanleg, gaven en interesses van de leerlingen. Maatwerk krijgt gestalte in de
vorm van meer keuzemogelijkheden in de onderwijsloopbaan, maar ook door differentiatie in de les.
Het werken in groepsverband blijft een belangrijke
rol spelen. De ondersteuning van zorgleerlingen
wordt zo veel mogelijk geïntegreerd in het reguliere
onderwijs. Op alle niveaus wordt excellentie gestimuleerd.

Maatwerk

n

1

Uitwerking
We onderscheiden in het onderwijs een basisdeel en
gedeelten voor verdieping, verbreding en/of verrijking.

2 Leerlingen krijgen binnen het rooster meer flexibiliteit om accenten te leggen bij bepaalde vakken.

3

Leraren zijn beter in staat om differentiatie toe te
passen.

4 We benutten de mogelijkheden van ict als middel
om beter vorm te geven aan gedifferentieerd onderwijs en gepersonaliseerd leren.

5

We maken afspraken met organisaties voor de onderdelen van leerlingenzorg die we zelf niet kunnen
bieden.
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n

Ontwikkeling

De leefwereld van onze jongeren is voortdurend in
ontwikkeling. De ervaringscultuur speelt een grote
rol in hun leven. Dat uit zich onder meer in veel tijd
en aandacht voor de zogeheten ‘schermwereld’. Dat
heeft gevolgen voor de luisterhouding en leidt tot
concentratieproblemen. Bij veel jongeren is sprake
van een versplintering van hun leefwereld met bij
behorend schakelgedrag.

n

Doelstelling

De school is zich bewust van de veranderende leefwereld van jongeren en speelt daar vanuit haar identiteit op in. We benutten digitale mogelijkheden in
het onderwijs, maar leraren behouden hun centrale
rol als identificatiefiguur en betekenisgever. We leren
leerlingen omgaan met de vluchtigheid en overprikkeling van de hedendaagse samenleving en bieden
daaraan tegenwicht door nadruk te leggen op Bijbelse en klassieke houding en vaardigheden1.

14

Leefwereld

n

1

Uitwerking
Leraren kennen de leefwereld van jongeren om zo
jongeren te bereiken en richting te geven.

2 Leraren oefenen zich in Bijbelse en klassieke vaardigheden en passen deze toe in het onderwijs.

3

Leraren maken gedoseerd gebruik van zinvolle icttoepassingen in en buiten de lessen.

4 Leerlingen passen verschillende vormen van informatieverwerking toe. Daarbij is er extra aandacht
voor aandachtig/studerend lezen.

5

We leren leerlingen aan de hand van Bijbelse waarden
en normen te reflecteren op hun eigen mening en
gedrag.

15

1 Denk hierbij onder andere aan matigheid, concentratie en opofferingsgezindheid.
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De basis op orde

Het werken aan de strategische doelstellingen van de
school veronderstelt dat de basis op orde is. Met ‘de basis
op orde’ bedoelen we het volgende:

Identiteit
n

n

Personeelsleden zijn identificatiefiguren voor leerlingen.
De Bijbelse identiteit is merkbaar in het onderwijs.

Onderwijs
n

n
n

n

De resultaten van leerlingen zijn gemiddeld op of
boven het landelijk gemiddelde.
Er wordt voldoende onderwijstijd gerealiseerd.
Leerlingen zijn tevreden over het pedagogisch klimaat.
Leerlingenzorg wordt geboden conform het schoolondersteuningsprofiel.

Personeel
n

n
n

n

Leraren zijn bevoegd of studeren voor hun bevoegdheid.
Personeelsleden zijn bekwaam voor hun taak.
Het ziekteverzuim ligt op of onder het landelijk gemiddelde.
Het personeel is tevreden met en betrokken op hun
taak.

Middelen

16

n

n

Bij de inzet van middelen wordt duurzaamheid als
uitgangspunt genomen.
De verdeling van de middelen vindt plaats met de
focus op het primaire proces.
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n

Er wordt gewerkt binnen de toegekende budgetten;
bij overschrijding wordt dit elders gecompenseerd.
De ondersteunende diensten realiseren de doelen
conform de daarvoor opgestelde jaarplannen.
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