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Schoolplan 2018 – 2021  van Het Vlier 
 

‘Inspirerende collega’s, nieuwsgierige leerlingen, betrokken ouders’ 
 

1. Inleiding 

Dit schoolplan beschrijft het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs op Het Vlier. Het 
bevat het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en het stelsel van kwaliteitszorg. Daarnaast 
zijn er paragrafen over communicatie en financiën. Het plan verschaft interne en externe betrokkenen 
een actueel inzicht in de beleidsvoornemens voor de komende jaren  en is een middel om de dialoog 
met collega’s en de omgeving te voeren. 
 
De schoolleiding kiest voor een evenwicht tussen continuïteit en vernieuwing. Te veel accent op  
vernieuwing haalt aandacht weg bij verbeteringen die de afgelopen jaren zijn ingezet en die moeten 
worden doorgezet, zoals het vernieuwde mentoraat en het profielwerkstuk havo. Het implementeren 
van deze verbeteringen vraagt meerjarige, voortgezette aandacht en tijd.  
 
1.1  Beschrijving van Het Vlier 
 
Het Vlier is een school voor de bovenbouw van het havo, het atheneum en het gymnasium van het 
Etty Hillesum Lyceum. Binnen kaders van het Etty Hillesum Lyceum opereert Het Vlier als een 
zelfstandige school. Het Vlier krijgt leerlingen vanuit De Boerhaave, Het Stormink, De Marke en diverse 
scholen in de regio. Deze externe instroom groeit. 
 
Met de drie onderbouwscholen zijn afspraken gemaakt over de doorstroming van de leerlingen, de 
aansluiting van de programma’s en ambities voor de leerroutes havo en vwo. Het doel daarvan is een 
vloeiende, ononderbroken ontwikkeling van onze leerlingen. De instroom vanuit 4 mavo verloopt 
volgens een landelijk toegepaste norm. Ook is een norm vastgesteld voor de instroom vanuit 5 havo 
in 5 vwo. 
 
Het Vlier telde per 1 augustus 2017 1508 leerlingen, inclusief de 7 leerlingen die zijn uitbesteed. Er 
zitten er 741 op het havo en 767 op het vwo. De begroting gaat uit van een kleine stijging van het 
leerlingenaantal in de komende twee jaar, waarna een lichte krimp zijn intrede doet. Het effect van de 
leerroute Het Corberic en van de oprichting van het Hegius in 2019 kan nog niet worden ingeschat. 
 
Het schooljaar is opgedeeld in vier perioden. Iedere periode bestaat uit ongeveer acht toetsvrije 
lesweken en wordt afgesloten met een lesvrije toetsweek van zes dagen. In de lesweken concentreren 
de leerlingen zich op het verwerken van de leerstof. In de toetsweken houden zij zich uitsluitend bezig 
met toetsvoorbereiding. Periodisering van de roosters zorgt voor zo min mogelijk vakken per kwart. 
 
Leerlingen verschillen van elkaar in begaafdheid, leerstijl, achtergrond, belangstelling en ambitie. 
Daarom is 25% van de ingeroosterde lestijd voor leerlingen K-tijd. De leerlingen kunnen ervoor kiezen 
hun onvoldoendes weg te werken, vaardigheden te oefenen, sterker te worden in een vak waarin ze 
goed zijn of uitleg halen bij een andere docent. Ook vakgroepen kunnen in K-tijd een aanbod doen 
door uren te labelen. Docenten weten immers waar de problemen bij hun leerlingen liggen. Ook 
kunnen ze een aanbod doen voor getalenteerde leerlingen of examenstof oefenen. Indien wenselijk 
plaatst de teamleider of de mentor de leerling voor een of meerdere uren per week bij een vak. K-tijd 
brengt flexibiliteit met zich mee en de mogelijkheid extra activiteiten voor gemotiveerde en 
getalenteerde leerlingen te roosteren op tijden die voor hen gunstig zijn. 
 
Het onderwijsaanbod is zeer ruim, zowel v.w.b. het vakkenaanbod als de keuzemogelijkheden in het 
vrije deel.  
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De schoolleiding, 4 teamleiders en de directeur, geeft leiding aan de school als geheel. Daarnaast is 
iedere teamleider verantwoordelijk voor het eigen team (docenten en leerlingen) en een of meerdere 
portefeuilles. Zowel de havo- als de vwo-afdeling bestaat uit twee teams. Iedere docent is lid van een 
van de teams. De teams variëren in omvang van 19 tot 23 docenten. De teamleider voert met alle 
teamleden functionerings- en beoordelingsgesprekken en is voor hen het dagelijkse aanspreekpunt. 
De directeur voert deze gesprekken met de teamleiders en 21 collega’s die het onderwijs 
ondersteunen.  
 

 
In de planperiode worden het onderwijsconcept en het vakkenaanbod gehandhaafd. Vanwege de 
ontwikkeling van de leerlingenpopulatie zal K-tijd gerichter worden ingezet, met name op de havo-
afdeling. 
 

 
1.2  Visie en missie 
 
Het Vlier is de schakel tussen de onderbouw van het Etty Hillesum Lyceum en het tertiair onderwijs. 
We zetten in op een zo goed mogelijke voorbereiding van onze leerlingen op het hbo of universiteit. 
Dat komt tot uitdrukking in de ambitie van de school, de onderwijsprogramma’s, de 
leerlingbegeleiding, het personeels- en kwaliteitsbeleid en de kwaliteit van het docentencorps.  
 
Vier krachtige V’s zijn de onderstroom van de onderwijscultuur van Het Vlier: vrijheid, vertrouwen, 
verantwoordelijkheid en verantwoording vormen met elkaar een cyclus van vitale verbinding.  
 
Wij zetten in op talentontwikkeling van leerlingen en docenten in een veilige, sociaal prettige en 
stimulerende omgeving. We stimuleren leerlingen en docenten het beste uit zichzelf te halen en 
zorgen voor een daarbij passend klimaat. Collega’s en leerlingen ervaren de school als een high trust 
society.  
 
De meerwaarde van de school willen we graag zichtbaar maken. Op Het Vlier heerst de overtuiging dat 
de docenten het verschil maken, iedere dag en ieder lesuur opnieuw. Het zijn de docenten, daarbij 
ondersteund door 21 collega’s die het onderwijs ondersteunen, die bepalen of school door leerlingen 
en ouders als een goede school wordt ervaren. Het docentschap en de ontwikkeling daarvan staan 
centraal, de leskwaliteit is immers het meest bepalend voor de kwaliteit van de school.  
 
Op Het Vlier gaan we uit van een volwassen benadering van leerlingen. We stimuleren de 
nieuwsgierigheid en kritische betrokkenheid van onze leerlingen en vragen van hen motivatie en 
doorzettingsvermogen en gaan uit van de betrokkenheid van de ouders.  
 
De vakgroepen zijn de belangrijkste motor voor onderwijskundige ontwikkeling. Vakgroepen en 
docenten hechten aan hun professionele autonomie, aan de ontwikkeling van hun meesterschap en  
werken met een doel. Binnen de kaders van de school opereren vakgroepen en de 
onderwijsondersteunende collega’s zo veel mogelijk in zelfregulerende werkverbanden. Het afleggen 
van verantwoording hoort daar vanzelfsprekend bij. 
 
De school leidt niet alleen op voor een diploma maar ook voor deelname aan de samenleving. 
Persoonsvorming is daarbij een belangrijke factor. Wij willen leerlingen kritisch leren denken en 
stimuleren hen tot een positief-kritisch houding tegenover de samenleving.  
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De school blijft inzetten op de 4 V’s en talentontwikkeling bij leerlingen en docenten. Professionele 
autonomie is daarbij een leidend beginsel. We vragen moed om verantwoordelijkheid te nemen 
voor jezelf en voor de ander, de wereld met ambitie en positief-kritisch tegemoet te treden en 
daarbij eigen keuzes te maken. 
 

 
1.3 Relatie met de omgeving, ontwikkelingen en het leerlingenaantal 
 
Het Vlier heeft diverse samenwerkingspartners: Saxion Hogescholen, Windesheim, de Universiteit 
Twente, Hogeschool Arnhem Nijmegen, de politie, de GGD, Tactus, de gezinscoaches van de gemeente 
Deventer en andere hulpverleningsinstellingen. De ondersteuningscoördinator beschikt over een 
uitgebreid netwerk. De school verhoudt zich open en actief tot de lokale gemeenschap. Het Vlier staat 
positief tegenover stageverzoeken voor alle vakken. 
 
Een punt van zorg is de opwaartse druk op advisering in het primair onderwijs en determinatie in de 
onderbouw. Het leerlingaantal is toegenomen van 965 leerlingen in 2003 tot 1508 leerlingen per 1 
augustus 2017. De voornaamste reden is de opwaartse druk door samenleving en ouders. Reden te 
meer om aandacht te vragen voor het proces van plaatsing, toetsing en determinatie in de onderbouw. 
In de ambities die voor de leerroutes havo en vwo worden geformuleerd zijn oplossingsrichtingen 
geformuleerd. Het is noodzakelijk dit proces blijvend te monitoren.  
 
Onlangs is het begrip ketenverantwoordelijkheid op het Etty Hillesum Lyceum bevestigd. Binnen de 
leerlijnen maken de teamleiders afspraken over de aansluiting en andere gezamenlijke doelen. Ook de 
vakgroepen doen dit. De criteria voor schoolsucces zijn opnieuw gedefinieerd. Hoewel de 
onderbouwlocaties van het Etty Hillesum sterk van elkaar verschillen, zijn de doelen dezelfde: brede 
vorming van leerlingen en een zo goed mogelijke aansluiting op de bovenbouw (kwalificatie). Goed 
determineren van leerlingen is een noodzakelijke voorwaarde voor het welbevinden van leerlingen, 
schoolsucces en voor het beperken van de werkdruk van de collega’s. 
 
In 2016 is het Ecolyceum op De Boerhaave van start gegaan. De leerlingen van deze leerroute stromen 
in het schooljaar 2019-2020 in. Ze kunnen in (een deel van de) K-tijd werken aan zelfgekozen en zelf 
te ontwerpen projecten. Ze onderhouden de onderzoeksvaardigheden en koppelen ze aan deze 
(vakoverstijgende) projecten. In K-tijd vragen zij begeleiding. De voormalige Milenniumdoelen zijn 
vertaald in 17 Global Goals. De leerlingen kunnen een of meerdere van deze Global Goals in 
projectvorm uitwerken. Het is een uitdaging deze Global Goals te vertalen in Local Goals en te koppelen 
aan de vraag: hoe zal Deventer er in 2030 uitzien en wat is daarvoor nodig? Ook kunnen ze in drietallen 
direct beginnen aan hun profielwerkstuk. Naast een ethische analyse schrijven zij voor hun 
profielwerkstuk een eco-analyse gebaseerd op een brede definitie van duurzaamheid. De leerlingen 
kunnen deelnemen aan de jaarlijkse CleanTechconferenties. Daarnaast kunnen zij een rol spelen bij de 
begeleiding van deelnemers aan het Ecolyceum in de onderbouw 
 
Met de schoolleiding van Het Stormink is afgesproken dat de leerlingen die in het schooljaar 2017 – 
2018 in de brugklas tweetalig worden opgeleid, vanaf 2019 - 2020 op Het Vlier een vervolg krijgen in 
de vorm van Cambridgecursussen. 
 
Op De Marke is in het schooljaar de leerroute Het Corberic gestart. Een aantal van deze leerlingen, die 
anders opgeleid zijn, zal in 2020 instromen in Het Vlier. Met de teamleider van Het Corberic worden 
afspraken gemaakt over de determinatie van de leerlingen en het aansluiten van de leerstof en 
toetsing. Voor deze leerlingen is t.z.t. op Het Vlier een docent beschikbaar die opgeleid is tot docent 
vrijeschoolonderwijs. De leerroute Het Corberic kan op Het Vlier niet worden voortgezet. Wel zullen 
we onderzoeken hoe we recht kunnen doen aan de eigenheid van deze leerlingen. 
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Sinds twee jaar draait een informaticaproject dat is opgezet samen met Saxion Hogescholen en 
Topicus. Het project wordt twee perioden van 15 weken aangeboden en is bedoeld voor leerlingen uit 
4 havo en 4 vwo. Saxion en Topicus leveren het programma de docenten.  Wellicht een opmaat tot het 
opnieuw introduceren van het vak informatica. De contacten met het bedrijfsleven in Deventer wordt 
onderhouden via de Deventer Kring van Werkgevers. Hoewel de contacten goed zijn, is de focus van 
de werkgevers meer gericht op het vmbo en het mbo. 
 
De grenzen van de opnamecapaciteit van het gebouw komen in zicht en daardoor het negende lesuur.  
De groepsgrootte in K-tijd loopt op doordat meer leerlingen een beroep doen op hetzelfde aantal 
lokalen.  
 

 
De heldere ambities van de leerroutes havo en vwo en de nieuw geformuleerde criteria voor 
schoolsucces bieden perspectief op het verder verbeteren van de determinatie in de onderbouw en 
de aansluiting op de bovenbouw. De school blijft zich open en actief verhouden tot de samenleving. 
We streven ernaar de samenwerkingsprojecten t.b.v. leerlingen met het tertiair onderwijs uit te 
bouwen. Het Vlier biedt een beperkt vervolg aan leerlingen van het Ecolyceum en van het tweetalig 
onderwijs. De leerroute Het Corberic wordt in de bovenbouw niet voortgezet. We zullen 
onderzoeken wat nodig is om deze leerlingen een vertrouwde plek op Het Vlier te bieden.  
 

 
 
2. Onderwijskundig beleid 

Inleiding 
 
Het Vlier is de enige aanbieder van onderwijs voor de bovenbouw havo-vwo in Deventer. Mede 
daarom stelt de school hoge eisen aan de kwaliteit van het onderwijs en de opbrengsten, het 
personeelsbeleid en het kwaliteitsbeleid. Het onderwijskundig beleid komt tot uitdrukking in het 
onderwijsconcept en de onderwijsdoelen. Docentfuncties staan open voor eerstegraads opgeleide 
docenten. Bevoegdheid is een belangrijk aspect van kwaliteit. Het personeelsbeleid is gericht op het in 
stand houden van een kwalitatief hoogwaardig opgeleid en functionerend docentencorps en op het 
welbevinden van alle collega’s. We streven ernaar de persoonlijke doelen van de collega’s zoveel 
mogelijk te laten samenvallen met de doelen van de organisatie. 
 
2.1 Visie en doelen 
 
Bij visie en missie is beschreven dat de school de professionele docent, verenigd in vakgroepen en 
opererend binnen de kaders van de school ziet als de kern en motor van onderwijskundige 
ontwikkeling en kwaliteit. Het onderwijsconcept stimuleert de leerlingen om in 25% van hun lestijd 
eigen keuzes te maken. Docenten, verenigd in vakgroepen, hebben de opdracht hun vrijheid zo te 
gebruiken dat zij een voor leerlingen aantrekkelijk onderwijskundig klimaat in hun lessen vormgeven 
en met hun leerlingen tot goede resultaten komen. Variatie is daarbij een kernwoord: variatie in 
lessoorten, activiteiten, tempo en niveau, de inzet van materialen en lesstijlen.  
 
Concreet leidt dit tot de volgende doelen: Leren begint bij nieuwsgierigheid en het stellen van vragen. 
De school stimuleert dat iedere leerling het beste uit zichzelf haalt en dat iedere leerling die keuzes 
maakt die bij zijn talent en ambitie passen. De collega’s dragen een prestatiegerichte houding uit en 
brengen de leerlingen zoveel mogelijk kennis en vaardigheden bij. Zij hebben daarbij oog voor de mens 
achter de leerling.  Zij leveren een bijdrage aan het steeds zelfstandiger worden van de leerlingen en 
stimuleren het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Ze stimuleren een actieve studiehouding bij de 
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leerlingen in C- en K-tijd, een positieve houding tegenover huiswerk en het realiseren van de volledige 
studielast. Alle collega’s stimuleren een reflectieve houding bij leerlingen en een positief-kritische 
opstelling jegens de ander en tegenover de samenleving. We beschouwen diversiteit als kracht en 
stimuleren dat de leerlingen goed kunnen omgaan met personen en groepen met een verschillende 
achtergrond en de daarbij behorende verschillen  en opvattingen. Onderwijs en begeleiding dragen bij 
aan de ontwikkeling van persoonlijke waarden. De docenten leveren een bijdrage aan 
burgerschapsvorming en stimuleren een menselijke en genuanceerde benadering van 
maatschappelijke kwesties. De school levert een bijdrage aan de culturele, wetenschappelijke en 
internationale oriëntatie van de leerlingen. Waar mogelijk leveren collega’s een bijdrage aan de LOB-
ontwikkeling van de leerlingen. De leerlingen hebben veel kansen om hun Plusdocument te vullen. De 
school speelt daarbij een stimulerende rol. 
 
Wij verstaan onder burgerschap democratie in alle dimensies. Daarbij gaat het niet alleen om een 
politiek systeem, om een besluitvormingsmechanisme. Kennis hiervan is belangrijk maar het gaat 
tevens om een democratische gezindheid, om communicatie en om vaardigheden en gedrag buiten de 
sfeer van de overheid in alle domeinen van de samenleving. Democratie is ‘a way of living’ waarbij 
gemeenschappelijke waarden in de omgang tussen mensen van groot belang zijn. Tegelijkertijd is 
inzicht in de diversiteit van die waarden, de betekenis van verschillen en hoe je daarmee in de 
dagelijkse praktijk binnen de rechtstaat omgaat van grote betekenis. Het gaat om het zichtbaar maken 
en waarderen van verschillende opvattingen en tegenstellingen en het aanmoedigen en verwelkomen 
van tegenspraak. De beginselen en basiswaarden van de democratische rechtsstaat staan centraal en 
zijn verweven in het onderwijs. 
 

 
De onderwijskundige doelen van de school zullen de komende jaren in de teams en met vakgroepen 
worden besproken. De centrale en decentrale elementen van burgerschapsvorming zullen daarbij 
worden benadrukt en aansluiting vinden bij ieders lespraktijk.  
 

 
2.2 Het sectorakkoord 
 
Naast de eigen doelen blijven de drie hoofdlijnen en zeven ambities van het sectorakkoord van kracht. 
In een notitie over opbrengstgericht werken is de relatie verduidelijkt tussen opbrengstgericht werken 
en vak- en schoolontwikkeling, doelgericht werken, verantwoording en toezicht, het vakmanschap van 
de docent en peer review. Het gaat niet om kille cijfers maar om opbrengsten in de context van Het 
Vlier. Ook de Onderwijsraad heeft in zijn notitie ‘Een smalle kijk op onderwijskwaliteit’ erop gewezen 
dat het in een school om meer moet gaan dan leeropbrengsten en cijfers. 
 
Opbrengstgericht werken is een belangrijke sleutel tot kwaliteitsverbetering en dus tot 
onderwijsverbetering. Opbrengsten en kwaliteitszorg zijn met elkaar verweven. Schoolleiding en 
vakgroepen trekken daarbij samen op en er is een kwaliteitscyclus ingesteld (plan, do, check, act). 
 
Op Het Vlier kiezen we nadrukkelijk voor een prestatiegerichte insteek waarbij we hoge verwachtingen 
hebben van alle leerlingen. Deze verwachtingen zijn gerelateerd aan hun individuele capaciteiten. We 
spreken de leerlingen hierop aan. Die hoge verwachtingen gelden ook voor de collega’s.  
 
Het te behalen diploma dient een stevig fundament te zijn voor aansluiting met het tertiair onderwijs. 
Bij het schoolexamen wordt in opbouw in 5 havo en 6 vwo het niveau van het eindexamen behaald. 
Alle vakken ruimen voldoende tijd in voor examentraining. Daartoe wordt de stof voor het centraal 
examen tijdig afgerond en worden CE-onderwerpen vooraf getoetst.  
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De PTA’s en de wegingsschema’s zijn een goede afspiegeling van de eisen die in dat jaar gesteld worden 
in het perspectief van het vervolg. De opbouw van de PTA’s in het vierde leerjaar ondersteunt het 
bevorderingsbeleid.    
 

 
Het Vlier is een examenlocatie met de nadruk op diplomakwaliteit. We streven naar 
onderwijsresultaten die beter zijn dan de landelijke cijfers. Maar het gaat op Het Vlier om meer dan 
leeropbrengsten en cijfers. Ook de niet meetbare onderwijsdoelen zijn belangrijk en maken deel uit 
van onze diplomakwaliteit. De school zet erop in dat alle leerlingen hun capaciteiten zo goed 
mogelijk benutten. Een voorwaarde daarvoor is dat zij hun studiebelastingsuren maken. 
 

 
2.3 Leerlingenbegeleiding, ondersteuningsprofiel en expertisepunt 
 
De kwalificatie zorg is vervangen door begeleiding. De school begeleidt leerlingen bij hun ontwikkeling, 
bij het leren en bij het LOB-proces. Het Vlier beschikt over een schoolondersteuningsprofiel waarin 
beschreven is wat de school aan (extra) begeleiding te bieden heeft. Leerlingen met specifieke 
problematieken worden begeleid door het expertisepunt leerlingbegeleiding. Zij worden vanuit het 
Samenwerkingsverband met een arrangement in het Expertisepunt geplaatst. Er wordt gewerkt met 
een ondersteuningsperspectiefplan. Daarnaast worden door het expertisepunt andere leerlingen met 
een zorgbehoefte ondersteund. De ondersteuningscoördinator leidt het expertisepunt en organiseert 
de leerlingbegeleiding. Vanuit het Expertisepunt wordt ook de deskundigheidsontwikkeling van 
collega’s ondersteund, nodig voor de realisatie van passend onderwijs, waarvoor ook de 
onderwijsondersteunende collega’s geschoold zijn. 
 
Het expertisepunt, gefinancierd vanuit het Samenwerkingsverband, is en blijft onmisbaar voor de 
ondersteuning van specifieke groepen leerlingen en voor het opleiden van docenten. Vanwege de 
toestroom van leerlingen is het onvermijdelijk af te bakenen voor welke leerlingen het expertisepunt 
beschikbaar is. Bij deze ontwikkeling past handelingsgericht werken voor alle doelgroepen. Indien de 
financiering vanuit het samenwerkingsverband verandert, zal de school binnen de eigen begroting 
zoeken naar een oplossing.  
 
De afgelopen jaren is een koppeling gelegd tussen leerlingbegeleiding en de opbrengsten daarvan. Het 
gaat niet alleen om het welbevinden van leerlingen maar ook om hun resultaten.  
 
Door de invoering van passend onderwijs is de druk op de teamleiders, leerlingbegeleiders, het 
expertisepunt, mentoren en andere docenten  en ook op de onderwijsondersteunende medewerkers 
toegenomen. Het is de verwachting dat deze druk verder zal toenemen. Er heeft de laatste jaren een 
verschuiving plaatsgevonden van gedragsproblematiek naar psychische en psychosociale 
problematiek. Het is noodzakelijk afspraken tussen onder- en bovenbouw te maken over welke 
begeleiding de school kan leveren. Bovendien is het gewenst de intensiteit van de begeleiding te 
markeren. Om het verwijzingspercentage van 3.5% te halen, is het noodzakelijk de kwaliteit van de 
basisondersteuning omhoog te brengen, terwijl in de beleving van velen de grens in zicht is van wat de 
school kan doen. 
 
De leerlingbegeleiders kennen de grenzen van de begeleiding die een school kan bieden. Leerlingen 
met problemen die de deskundigheid van de school te boven gaan, worden zo snel mogelijk door- 
verwezen naar instanties in Deventer en omgeving. Indien noodzakelijk vindt multidisciplinair overleg 
plaats. 
 
De school bevordert het zelfstandig functioneren van haar leerlingen. Zelfstandigheid bevordert de 
effectiviteit van het leren en is van invloed op het maatschappelijk functioneren. Het stimuleren van 
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zelfstandigheid komt daarmee tegemoet aan de eisen die het tertiair onderwijs en de samenleving 
stellen. De school realiseert zich dat zij slechts een bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van de 
gevraagde zelfstandigheid. Zelfstandigheid moet geleerd en geoefend worden, leerlingen zo maar 
zelfstandig verklaren kan niet. De school zorgt voor het realiseren van de bij deze ontwikkeling 
behorende materiële randvoorwaarden zoals werkplekken voor leerlingen, ICT-voorzieningen, K-tijd 
en stilteruimten.  
 
Studiebegeleiding is van belang voor het vergroten van onderwijskansen van leerlingen en een 
noodzakelijke steun in de rug voor een goed verlopend leerproces. De studiebegeleiding dient er op 
gericht te zijn dat de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid gedurende de schooljaren op Het Vlier 
toenemen. Het Vlier leidt immers op voor een studie aan een hbo- of wo-instelling waar dergelijke 
kwaliteiten onontbeerlijk zijn. Studiebegeleiding moet tot gevolg hebben dat leerlingen een groter 
reflectief vermogen en betere planningsvaardigheden ontwikkelen. Leerlingen moeten in toenemende 
mate in staat zijn doordachte keuzes te maken en deze keuzes te motiveren. 
 
In de studiebegeleiding speelt de mentor naast de lesgevende docenten een centrale rol. De 
begeleiding vindt plaats met voldoende inlevingsvermogen in de jongvolwassen leerling. Gesprekken 
vinden plaats ‘op ooghoogte’ met onderscheid van ieders rol en verantwoordelijkheid. De 
mentortaken en het mentorprogramma zijn omschreven. De ontwikkeling van het mentoraat wordt 
de komende jaren voortgezet. 
 
Er is een bewezen relatie tussen loopbaanoriëntatie en – begeleiding en studiesucces. Een goed 
aanbod van de school en gemotiveerd deelnemen aan LOB-activiteiten door leerlingen kan studieuitval 
in het eerste studiejaar van het HBO of WO substantieel verminderen. Elke leerling krijgt tijdens de 
schooljaren op Het Vlier begeleiding in zijn oriëntatie op zijn studieloopbaan. Ook de ouders worden 
voorgelicht. Van hen verwacht de school dat zij hun kind stimuleren met overtuiging aan de LOB-
activiteiten deel te nemen. Indien mogelijk leggen docenten de verbinding tussen hun vak en 
vervolgopleidingen. De mentor heeft een centrale rol in het programma dat leerlingen doorlopen om 
tot een verantwoorde studiekeuze te komen. Mentoren worden in de tweede lijn gesteund door het 
decanenteam. Het decanenteam organiseert gerichte activiteiten, zoals de beroepenavond en de hbo-
/wo-voorlichtingsavond in Apeldoorn. De decanen zijn dagelijks beschikbaar voor leerlingen met 
vragen betreffende toekomstige studies en beroepen. De decanen vragen oud-leerlingen om op de 
beroepenavond studievoorlichting te geven. Zij spelen een actieve rol in het benaderen, stimuleren en 
voorlichten van leerlingen. Leerlingen kunnen met hun decaan individuele gesprekken voeren over 
hun toekomst. De school verwacht van alle leerlingen dat zij hun studiekeuze naar elkaar en naar hun 
mentor overtuigend kunnen toelichten. Via Vensters voor Verantwoording gaat de school na hoe het 
oud-leerlingen vergaat in het vervolgonderwijs. 
 

 
Passend onderwijs is goed van start gegaan en ontwikkelt zich voortdurend. Daarbij bewaken we de 
grenzen van het haalbare. Dat geldt ook voor de leerlingenbegeleiding. Het doel van begeleiding is 
het vergroten van onderwijskansen. Scholing van docenten voor passend onderwijs gebeurt door 
het Expertisepunt en blijft maatwerk. LOB-ontwikkeling blijft een van de speerpunten binnen de 
vernieuwde mentoraatsprogramma’s. De ontwikkeling van het mentoraat wordt de komende jaren 
voortgezet. 
 

 
2.4 Differentiatie, persoonlijke programma’s en talentbeleid 

In 7 K-uren per week kiezen leerlingen hun persoonlijk programma, onze bovenbouwvariant van 
persoonlijk leren. De keuzes kunnen per week verschillen. Leerlingen kunnen achterstanden 
wegwerken, hulp vragen van een andere docent, zich verdiepen in vakken, interessante modules 
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volgen en deelnemen aan lezingen. Buiten klasverband wordt veel gedifferentieerd. We stimuleren 
het opnemen van extra vakken en daarmee een zo breed mogelijke vorming van leerlingen. We streven 
ernaar differentiatie binnen klasverband steeds verder te ontwikkelen, met behoud van 
kansengelijkheid van leerlingen. 
 
Bij de start van Het Vlier in 2003, was het de visie van de school dat K-tijd leerlingentijd was. Voorbereid 
in de les zouden zij hun vragen aan hun docenten kunnen stellen. Deze visie is later bijgesteld, nu wordt 
een aantal K-uren gelabeld. De komende jaren zal het verband tussen C- en K-tijd nadrukkelijker 
worden aangebracht. Docenten weten waar de zwakke punten van hun leerlingen liggen. Als K-uren 
C-tijd opvolgen, worden de leerlingen nog beter ondersteund. In het eerste semester vragen we alle 
vakken herhalings- en/of introductieprogramma’s voor de vierdeklassers op te zetten. 
 
We bieden havisten de kans vakken op vwo-niveau te volgen en vwo-leerlingen de mogelijkheid vakken 
eerder af te ronden. Havoleerlingen die van het vwo komen, mogen hun profielwerkstuk op vwo-
niveau afronden. Met ingang van 2018 is de terugvaloptie verankerd in de wetgeving. Dat betekent 
dat als leerlingen een examen op een hoger niveau niet of niet naar tevredenheid halen, zij dat examen 
alsnog op het eigen niveau kunnen afleggen, zonder dat deze mogelijkheid als een herkansing wordt 
gezien. Leerlingen die in 4 havo zeer goed presteren, kunnen naar 5 vwo worden bevorderd indien de 
rapportvergadering van mening is dat er een diplomaperspectief is. In  de schooljaren 2017 – 2018 e.v. 
onderzoeken we de haalbaarheid en wenselijkheid van de bevordering van een beperkte groep 
leerlingen van 4 vwo naar 5 havo. Vanuit het driehoeksoverleg kan hiertoe een voorstel worden gedaan 
aan de rapportvergadering. 
 
Het talentbeleid van de school bedient twee sporen. Allereerst zijn er leerlingen met specifieke 
talenten op het gebied van sport en cultuur. Zij kunnen opteren bij de talentengroep en bespreken 
daar de faciliteiten die nodig zijn om hun doelen zo goed mogelijk te halen. Daarbij gaan we uit van 
100% school en 100% inzet voor het specifieke talent. Het gaat om leerlingen die doorgaans 
organisatorisch sterk in hun schoenen staan en beide doelen glansrijk halen.  
 
Daarnaast zitten er veel extra getalenteerde en extra gemotiveerde leerlingen op Het Vlier. Het gaat 
daarbij met name om de cognitieve ontwikkeling en de ontwikkeling van vaardigheden. De school 
heeft de 20% best presterende leerlingen in beeld. Leerlingen kunnen deelnemen aan het extra 
aanbod dat o.a. via K-tijd wordt gerealiseerd. Er zijn Cambridgecursussen, leergangen Spaans en 
Chinees en Olympiades. De school neemt deel aan drie debatcompetities en ook biedt de school 
wetenschapsfilosofie, lezingen en yoga aan. 
 
Getalenteerde havisten nemen deel aan programma’s van Saxion Hogescholen, de 20% best 
presterende vwo-leerlingen worden uitgenodigd voor het Honoursprogramma van de Universiteit 
Twente en de masterclasses die daar gegeven worden. Ook nemen leerlingen deel aan 
programmaonderdelen op andere universiteiten. Profielwerkstukken worden ingezonden voor o.a. de 
KNAW-prijs en de Carmel- en Vlieraward. 
 
I.v.m. de aansluiting met het HBO is de ontwikkeling van vaardigheden als samenwerken, reflecteren 
op het eigen handelen en dat van een ander en het geven en ontvangen van feedback van belang. Bij 
het profielwerkstuk is het laatste jaar daarom meer de nadruk gelegd op het proces. De komende jaren 
zal deze ontwikkeling worden voortgezet. 
 

 
We stimuleren leerlingen via hun vakkenkeuze, keuzes en in K-tijd en extra-curriculaire keuzes hun 
persoonlijk programma te kiezen. We blijven inzetten op het door ontwikkelen van K-tijd en het 
uitbouwen van de talentprogramma’s. Door verfijning van de leerroutes wordt nog beter recht 
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gedaan aan verschillen en behoeften. Op de havo wordt de huidige aanpak van het profielwerkstuk 
voortgezet. 
 

 
2.5 Schoolklimaat en veiligheid 
 
De vier V’s voor docenten die gelden binnen de kaders van de school zijn ook van toepassing op de 
leerlingen. De school streeft ernaar dat de leerlingen in vrijheid keuzes maken die bij hun behoeften 
passen. Daarvoor is het nodig dat leerlingen zicht hebben op hun sterke en zwakke punten. 
Reflectiegesprekken maken deel uit van de mentoraatsprogramma’s. Het schoolklimaat is tolerant en 
praktisch, met oog voor diversiteit. Docenten surveilleren niet in pauzes en we stimuleren leerlingen 
om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de sociale veiligheid op school. We sporen hen aan om 
onveilige situaties aan te kaarten. 
 
Het Vlier heeft veel te bieden, van de leerlingen vragen wij daarbij eigen initiatief. Ze moeten zelf 
intekenen voor K-tijd, voor projecten en reizen, voor extra modules en vakken, voor hun herkansingen 
en voor alle andere zaken betreffende hun persoonlijk programma. De school heeft daarmee voor 
ogen dat leerlingen inzien dat als zij iets willen, zij zelf actie moeten ondernemen. Op school ben je als 
leerling deelnemer en eigen initiatief hoort daarbij. Hierbij ligt een relatie met persoonsvorming, met 
het streven naar autonomie binnen kaders en met burgerschap.  
 
De zeggenschap van leerlingen is gewaarborgd via klankbordgroepen, de leerlingenraad en de 
medezeggenschapsraad. De positie van de leerlingenraad is beschreven in het leerlingenstatuut. Een 
verschil met de klankbordgroepen is dat de leerlingenraad initiatiefrecht heeft. 
 
De school kent twee soorten klankbordgroepen: de klankbordgroepen aansluiting en de reguliere 
klankbordgroepen. De eerste groepen zijn van belang bij het steeds verder verbeteren van de 
aansluiting tussen onder- en bovenbouw. De opzet van de gesprekken zal het komend schooljaar 
worden veranderd. De reguliere klankbordgroepen, waarmee de schoolleiding vier tot zes keer per 
jaar vergadert, zijn bedoeld om onderwijs en organisatie steeds verder te verbeteren. Van alle 
gesprekken worden verslagen gemaakt. In formele zin oefenen de leerlingen invloed uit in de 
medezeggenschapsraad. 
 
Geregeld wordt de (sociale) veiligheid op school geagendeerd. Al jarenlang blijkt dat de leerlingen Het 
Vlier ervaren als een zeer veilige school waar je jezelf kunt zijn. De leerlingen zien dat Het Vlier een 
‘ongesorteerde school’ is, allerlei verschillen tussen leerlingen worden door verreweg de meesten van 
hen als ‘normaal’ ervaren. Er is nog een lange weg te gaan is voordat seksuele diversiteit door alle 
leerlingen wordt aanvaard. Er is sprake van een landelijk probleem. Onlangs hebben leerlingen een 
GSA-netwerk (Gender and Sexuality Alliance) opgericht. De school communiceert de onderliggende 
waarden. 
 
Het schoolklimaat is tolerant maar niet onverschillig. Schoolleiding en collega’s zijn alert en kijken niet 
weg. Zo nodig treden zij snel en adequaat op. De zichtbare aanwezigheid van de conciërges is 
belangrijk. Zij weten wat er speelt en treden preventief op. Indien er gepest wordt, digitaal of anders, 
kunnen de leerlingen bij  hun mentor of teamleider terecht. Een collega functioneert als 
aanspreekpunt bij pesten. Bij incidenten handelt de school volgens het handboek ‘De veilige school’ . 
 
De school heeft een veiligheidsplan en een antipestprotocol. De school voldoet aan de arboregels en 
jaarlijks vindt een ontruimings- of brandoefening plaats. Leerlingen- en ouderenquêtes bevestigen jaar 
in jaar uit het beeld van Het Vlier als een veilige school. Het toezicht van de conciërges wordt 
ondersteund door zo’n 45 camera’s. 
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Schoolleiding, docenten en collega’s zetten zich 100% in voor een goed en veilig schoolklimaat. Wij 
blijven daarbij de verantwoordelijkheid van leerlingen benadrukken. Ook hun wordt gevraagd een 
bijdrage te leveren. Leerlingen zijn niet alleen leerling maar ook deelnemer aan een gemeenschap. 
Hun veiligheidsbeleving wordt, los van enquêtes, in klankbordgesprekken bevraagd. Reflectie en het 
stimuleren van een assertieve houding maken deel uit van het mentorprogramma, de 
klankbordgesprekken en van de lessen. We streven ernaar dat onze leerlingen verschillen tussen 
leerlingen erkennen en aanvaarden en daar goed mee omgaan. Ook dit wordt actief 
gecommuniceerd. We zetten fors in op preventie, kijken niet weg en grijpen in waar nodig.  
 

 
2.7 Reken- en taalbeleid 

Onder invloed van de rekentoets heeft het Etty Hillesum Lyceum rekenbeleid ontwikkeld. In de 
onderbouw maken de leerlingen de rekentoets op niveau 2F, de basis voor 3F in de bovenbouw.  
Onder- en bovenbouwdocenten van de vakken waarbij leerlingen moeten rekenen hebben een 
rekencursus van de SLO gevolgd. Per jaar vindt onderhoud plaats. Het voordeel van deze aanpak is het 
ontwikkelen van een gemeenschappelijke rekentaal bij alle vakken voor alle leerlingen. Op het Vlier 
behalen alle vwo-leerlingen een voldoende voor de rekentoets. Door recente politieke ontwikkelingen 
zal de school zich opnieuw beraden op het rekenbeleid. Het lijkt verstandig de rekentraining voor 
docenten te handhaven, opdat de gemeenschappelijke rekentaal behouden blijft.  
 
Een exponent van samenwerken tussen vakgroepen is ßetty, waarin veel gemeenschappelijke 
elementen uit de wiskunde, natuur- en scheikunde en biologie zijn samengebracht. Vergelijkbare 
opdrachten zijn op elkaar afgestemd. Dit boekje wordt jaarlijks herzien en goed gebruikt. Een mooi 
voorbeeld van actief beleid is het symbool ARES, een steun in de rug bij de natuurwetenschappelijke 
vakken. 
 

Het Vlier kent een lichte vorm van taalbeleid. Bij de aanschaf van nieuwe lesmethodes verwijst de 
schoolleiding naar het leesvaardigheidsniveau van de doelgroepen. Alle docenten beschikken over een 
lijst met schooltaalwoorden en integreren deze zo veel mogelijk in de lessen. Het woord van de week 
dat op de informatieschermen draait is afkomstig uit eindexamenteksten. De ambitie is dat ook de 
vakgroepen vaktaalwoorden aanleveren, ingepast in zinnen. Het bevorderen van leesvaardigheid is 
een taak van alle docenten en wordt ondersteund door posters in de lokalen. Alfaßetty is een met 
ßetty vergelijkbaar document voor de alfa- en gammavakken. In het boekje, dat steeds verder 
ontwikkeld wordt, is een aantal gemeenschappelijke onderdelen van deze vakken samengebracht. 
Taalbeleid wordt geregeld geagendeerd in gesprekken tussen vakgroepen en schoolleiding. 
 

 
Het woord van de week wordt uitgebreid met vaktaalwoorden en zinnen. Taalbeleid zal opnieuw 
worden geagendeerd voor de gesprekken tussen vakgroepen en schoolleiding. De school zal zich 
beraden op het rekenbeleid. 
 

 
2.8 Kennis, vaardigheden, bredere doelen en ICT 
 
Kennis als geestelijk eigendom is en blijft belangrijk. Het verwerven van kennis is noodzakelijk voor 
inzicht in complexe zaken en is het fundament voor nieuwe kennis. Daarnaast is kennis noodzakelijk 
als maatschappelijk - cultureel referentiekader en een voorwaarde voor cultuuroverdracht. Het 
verwerven van kennis kan op veel manieren, didactische variatie is van grote betekenis. In haar 
pedagogisch-didactisch handelen streeft de school naar een evenwicht waarbinnen zowel kennis als 
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vaardigheden een belangrijke plaats innemen. De algemene vaardigheden zijn voor iedereen verplicht 
en in een matrix ondergebracht.  
 
Aan goed onderwijs zijn bredere doelen verbonden dan kennis en vaardigheden. Burgerschapsvorming 
is er daar een van. Het gaat ook om het ontdekken en ontwikkelen van talenten en de ontwikkeling 
van leerlingen tot zelfstandige, verantwoordelijke en positief-kritische burgers die kunnen reflecteren 
en samenwerken. Het gaat om onderwijsdoelen die niet meetbaar maar wel belangrijk zijn. Zij maken 
deel uit van de diplomakwaliteit van de school. De school is daarmee een oefenplaats voor de 
samenleving.  
 
Ict-ontwikkeling is geen doel op zich maar een middel om de kwaliteit van het onderwijs verder te 
verbeteren. Bij docenten ligt het accent op het verder verlagen van de werkdruk/werkstress, het 
makkelijker bereikbaar maken van digitale content, meer variatie in de les en het gebruiken van 
toepassingen die de leskwaliteit verder verhogen of/en het leren effectiever maken. Daarnaast zetten 
we digitaal formatief toetsen de komende jaren op de agenda. Daarbij hoort een goede ict-
bekwaamheid van alle collega’s. 
 
Alle leerlingen van het vierde leerjaar krijgen module Excel die gegeven wordt door de vakgroep 
wiskunde. Bij de voorbereiding op het profielwerkstuk havo leren de leerlingen hoe ze het beste 
kunnen samenwerken in Word. 
 

 
De school besteedt naast kwalificatie blijvende aandacht aan socialisatie en persoonsvorming. 
Elementen daaruit maken deel uit van de diplomakwaliteit van de school. ICT wordt ingezet als 
volgens de docenten daardoor de onderwijskwaliteit verbetert. We streven ernaar de ict-
bekwaamheid van alle collega’s te verhogen. 
 

 
2.9 Het Vlier als excellente school? 

Het is voor Het Vlier niet mogelijk te voldoen aan de voorwaarden die van overheidswege gesteld 
worden om een excellente school te worden. Aanvragen kunnen uitsluitend voor complete leerlijnen 
worden ingediend. Na contact met de onderwijsinspectie bleek dat er in deze ronde geen 
uitzonderingen kunnen worden gemaakt. Landelijke ontwikkelingen kunnen ervoor zorgen dat dat in 
de toekomst anders wordt. Onlangs bepleitte de VO-Raad ervoor het predicaat ‘De excellente school’ 
niet meer te gebruiken, omdat dit predicaat verwarrend zou zijn voor ouders en leerlingen.  
 

 
Indien de mogelijkheid zich aandient dat Het Vlier kan opgaan voor dit predicaat, zal de school een 
nieuwe afweging maken. 
 

 

 

3. Van personeelsbeleid naar HRD-beleid 

Inleiding 
 
De kern van HRD-beleid is dat de collega’s  worden gezien als de bepalende factor voor het succes van 
de school. Het gaat om hun ontwikkeling en ontplooiing. Daarbij zijn de collega’s die het onderwijs 
ondersteunen van een niet te onderschatten betekenis. We doen het samen. Het HRD-beleid wordt 
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op het niveau van de instelling ontwikkeld en krijgt op de scholen een eigen kleur. Het is een 
belangrijke voorwaarde voor een lerende cultuur en voor het welbevinden van collega’s. 
 
3.1 Aanstellingseisen en functiebouwwerk  

Hoogwaardig onderwijs vraagt om hoogopgeleide en gemotiveerde docenten die niet alleen 
beschikken over de vereiste kennis en vaardigheden maar ook op meerdere terreinen inzetbaar zijn. 
Docentfuncties staan uitsluitend open voor hen die eerstegraads zijn opgeleid of daarvoor studeren. 
Voor hen is de startfunctie LC beschikbaar. Sinds januari 2013 is dat voor kunstdocenten en docenten 
lichamelijke opvoeding niet meer het geval. Indien in voldoende mate voldaan wordt aan het 
functieprofiel van de LD-functie breed, is deze functie voor alle LC-docenten beschikbaar. 
Voorwaarden zijn dat men in alle jaarlagen goed gefunctioneerd heeft en voldoet aan de vierdubbele 
professionaliteit die wij op Het Vlier vragen. Een LB-docent kan promoveren naar LC als aan de 
Carmelvoorwaarden wordt voldaan. 
 
Nieuw aan te stellen collega’s staan positief-kritisch tegenover het onderwijsconcept, kunnen goed 
overweg met de doelgroep, handelen prestatiegericht, communiceren goed, staan open voor 
samenwerking, willen reflecteren en realiseren zich dat zij deel uitmaken van een groter werkverband. 
Zij zijn zich bewust van de drieslag relatie, didactiek en reflectie. Bij de voordracht let de schoolleiding 
op complementaire kwaliteiten binnen de vakgroep en de school en is er oog voor bijzondere talenten 
en eigenschappen. Daarnaast letten we bij alle vakgroepen op de verdeling man- vrouw en de 
verhouding tussen jongere en oudere collega’s. Kwalitatieve personeelsplanning  is  noodzakelijk. Ook 
bij de samenstelling van de schoolleiding is de man-vrouwverhouding belangrijk. 
 

 
Vanwege de te verwachten uitstroom de komende jaren en de krimp die zich vanaf 2020 zal 
voordoen, blijft kwalitatieve personeelsplanning van belang.  
 

 
3.2 Professionaliteit op het Vlier 
 
Het beleid is gericht op het in stand houden van een kwalitatief hoogwaardig opgeleid en goed 
functionerend docentencorps dat evenwichtig is samengesteld. Iedere docent is een viervoudig 
professional: hij is eerstegraads opgeleid in een of meerdere disciplines, heeft zijn bekwaamheid goed 
onderhouden (state of the art-kennis) en is een eersteklas beoefenaar van de onderwijsprofessie. Hij 
functioneert als een uitstekend docent in de klas en als collega in zijn vakgroep en in de school. 
Daarnaast is hij zich bewust van zijn positie in de onderwijsketen waarvan Het Vlier deel uitmaakt en 
levert hij bijdragen aan de invulling van die keten. 
 
In 2018 – 2019 krijgt het Etty Hillesum Lyceum een professioneel statuut. Dit statuut regelt de 
zeggenschap van docenten over de vakinhoudelijke, vakdidactische en pedagogische invulling van hun 
werk binnen de kaders van het onderwijskundig beleid van de school. Het initiatief daartoe ligt bij het 
College van bestuur. 
 

 
Op Het Vlier gaan we uit van een viervoudige professionaliteit: goed in je vak en in de klas en in  het 
begeleiden van leerlingen, goed in de vakgroep en in de school en goed in de keten. Het vormgeven 
en uitwerken van de ketenverantwoordelijkheid binnen de leerlijnambities is een noodzakelijke 
voorwaarde voor een succesvolle aansluiting. Een professionele statuut waarborgt de zeggenschap 
van docenten binnen de kaders van het onderwijskundig beleid. 
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3.3. Professionaliseringsparadox 
 
Door rollen en verantwoordelijkheden helder te benoemen lossen we de professionaliseringsparadox 
op. Docenten zijn specialisten in het onderwijs in hun vak en begeleiden de leerlingen daarbij. Zij  
kennen de problemen die hun leerlingen ervaren en bieden daarbij hulp. Zij stimuleren de leerlingen, 
controleren hun vorderingen en werken aan hun intrinsieke motivatie. Zij onderhouden hun 
vakmanschap en weten waaraan zij in professioneel opzicht behoefte hebben en hoe zij met hun 
kennis, vaardigheden en talenten de leerlingen tot zo goed mogelijke resultaten kunnen brengen. 

 Docenten en vakgroepen hebben zeggenschap over het eigen onderwijs, zien het belang van werken 
binnen kaders en van goede resultaten. Professionele autonomie is een relatief begrip. Evenwicht 
tussen samenwerking en afstemming binnen en tussen vakgroepen enerzijds en het benutten van 
ieders kwaliteiten anderzijds komt de onderwijskwaliteit ten goede.  
 

 De schoolleiding zorgt voor conceptuele en organisatorische randvoorwaarden en is verantwoordelijk 
voor het onderwijskundig beleid, personeelsbeleid,  financieel beleid en kwaliteitsbeleid. Alle aspecten 
van het beleid zijn gericht op een zo hoog mogelijke leskwaliteit binnen een financieel gezonde school. 
 
Het lijkt er niet op dat door de introductie van een professioneel statuut de rollen, bestaande 
verantwoordelijkheden en verhoudingen zullen veranderen. 
 
3.4 Scholing en leren, beeld van een goede les 
 
Leren kent een collectief deel en een individueel deel. Nu en in de komende jaren volgen alle docenten 
de meerjarige training didactisch coachen. De doelen daarvan zijn het verder verbeteren van de 
leskwaliteit door het stellen van goede vragen en het stimuleren van onderlinge feedback met als 
bijproduct het geven van goede feedback/feedforward aan leerlingen. Steeds meer vakgroepen 
bezoeken andere scholen. Het doel is het opdoen van ideeën en inspiratie door de gastschool te 
vergelijken met de eigen school en te leren van de lessen en de vakaanpak van andere vakcollega’s.  
Informeel leren aan en van elkaar, op de werkvloer en via contacten met andere scholen, kan veel 
opleveren en wordt in de toekomst belangrijker.  Daarbij vragen we van iedereen eigen initiatief en 
een uitnodigende houding.  
 
Scholing en leren is ook onmisbaar voor de collega’s die het onderwijs ondersteunen. Vrijwel alle 
collega’s hebben een scholing voor passend onderwijs gehad. Wij stimuleren dat de collega’s die het 
onderwijs ondersteunen van de scholingsruimte gebruik maakt en daarbij eigen vragen formuleert. 
Ook leden van de administratie en conciërges leggen schoolbezoeken af. 
 
De schoolleiding verwacht dat de vraag naar coaching zal toenemen. Steeds meer jonge docenten 
zullen de plaats innemen van collega’s die met (keuze)pensioen gaan. Ook zittende collega’s die 
hulpvragen hebben, zijn gebaat bij ondersteuning. Coaching kan hen van nieuwe impulsen voorzien, 
vernieuwd elan kan het gevolg zijn. Wellicht houdt coaching collega’s uit de zone van verminderd 
functioneren. In het schooljaar 2018 – 2019 publiceert de schoolleiding het document ‘Begeleiding van 
docenten op Het Vlier’, dat samen met de docentcoaches zal worden opgesteld. 
 
De school beschikt over vier docentcoaches. Drie docenten worden opgeleid tot beeldcoach, 
noodzakelijk voor een verdiepingsslag bij het coachen van nieuwe collega’s en het institutionaliseren 
en onderhouden van didactisch coachen.  
 
De begeleiding van nieuwe collega’s is een drieslag: een vakgenoot voor vakinhoudelijke zaken, een 
docentcoach voor pedagogisch-didactische kwesties en praktische problemen en de eigen teamleider 
voor organisatorische zaken en de gesprekkencyclus. Alle nieuwe docenten worden voorafgaand aan 
het schooljaar ontvangen en bekend gemaakt met de organisatie. Na enkele maanden vindt een 
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gesprek met alle nieuwe collega’s plaats om te controleren of de introductie in de nieuwe 
werkomgeving goed verlopen is. Het tweede of het derde jaar kan sprake zijn van voortgezette 
coaching. Kennis maken met het Etty Hillesum Lyceum als geheel maakt deel uit van de introductie. 
 
Naast intern leren blijft externe scholing belangrijk, met name voor het vakinhoudelijke deel van de 
eigen ontwikkeling.  Daarnaast heeft vrijwel iedere docent binnen enkele jaren de twee- of driejarige 
opleiding didactisch coachen gevolgd. Die opleiding wordt intern door een externe trainer verzorgd. 
Deze opleiding past in het streven naar een feedbackcultuur, zowel in de relatie docent-leerling als bij 
docenten onderling. Daarmee levert deze training ook een bijdrage aan de ontwikkeling van passend 
onderwijs: zoveel mogelijk maatwerk voor zoveel mogelijk leerlingen. 
 
Uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek blijkt herbevestiging van de professionele ruimte en 
verantwoordelijkheid voor de eigen ontwikkeling zowel bij docenten als bij de 
onderwijsondersteunende collega’s noodzakelijk.  
 
Alle collega’s dragen Het Vlier uit als een sterk merk, een plaats waar je graag wilt werken en leren. 
Daarbij realiseert eenieder zich dat Het Vlier deel uitmaakt van een groter geheel, het Etty Hillesum 
Lyceum.  
 
Het is belangrijk dat alle docenten een beeld hebben van wat een goede les is, met alle diversiteit die 
daarmee verbonden is. Goede lessen als referentiepunt zijn van belang voor nieuwe en voor zittende 
collega’s.  Na 10 interviews met klankbordgroepen beschikt de school over een document waarin 
leerlingen aangeven wat zij onder een goede les verstaan.  
 

 
De opleiding voor didactisch coachen wordt voortgezet. Vrijwel alle collega’s komen in de 
planperiode aan bod. Daarnaast worden drie beeldcoaches opgeleid. We blijven inzetten op leren 
op de werkvloer, aan en van elkaar. De notitie ‘beeld van een goede les’ wordt aangevuld en 
besproken. Collega’s zullen worden uitgenodigd ieder drie speerpunten te kiezen en anderen vragen 
hun daarop feedback te geven. Daarnaast blijven we andere scholen bezoeken. 
 

 
3.5 Gesprekkencyclus 
 
Professionele gesprekken tussen collega’s en leden van de schoolleiding nemen op het Vlier een 
belangrijke plaats in.  Met iedere collega is er frequent contact en worden er formele en informele  
gesprekken gevoerd. Om te voorkomen dat de functioneringsgesprekken sleets worden, zoeken we 
naar nieuwe vormen. De kernwoorden zijn continue aandacht, positieve feedback/feedforward en 
ontwikkeling. 
 
Niemand komt bij een functionerings- of beoordelingsgesprek voor een verrassing te staan. Met elke 
collega die de school verlaat wordt een exitgesprek gevoerd. Met elke collega wordt een keer per jaar 
een formeel functioneringsgesprek gevoerd dat voorafgegaan wordt door een of meerdere 
lesbezoeken, een leerlingenenquête en eens in de twee jaar collegiale 360˚-feedback. Het 
beoordelingstraject ‘van tijdelijk naar vast’ bestaat uit tenminste 2 functionerings- en 2 
beoordelingsgesprekken. 
 
De leerlingenenquêtes worden geautomatiseerd. Iedere collega kan per jaar vijf enquêtes afnemen. 
Twee van de vijf resultaten worden met de teamleider gedeeld. 
 
In iedere relatie, dus ook in arbeidsrelaties, stelt men eisen aan elkaar. Het contact tussen leden van 
de schoolleiding en collega’s vooronderstelt een volwassen tweerichtingsverkeer. Een tweezijdig 



 

15 

 

positief kritische grondhouding en het kunnen geven en ontvangen van feedback zijn voorwaarden 
voor een lerende organisatie. 
 

De gesprekkencyclus wordt van nieuwe impulsen voorzien. Het afnemen van leerlingenenquêtes 
horen daar vanzelfsprekend bij. 
 

 
3.6 Welbevinden van collega’s 
 
De schoolleiding vindt het welbevinden van alle collega’s van groot belang, richt zich op een individuele 
benadering, heeft oog voor bijzondere talenten van collega’s, heeft ‘aandacht’ hoog in het vaandel, 
voert een ‘open deurpolitiek’ en spreekt zich uit voor een menselijke en genuanceerde benadering van 
problemen. We verwachten ook van collega’s aandacht voor elkaar en, indien nodig, sociale steun. 
 
We streven naar een open cultuur waarin alles bespreekbaar is. Het gaat er niet alleen om of het 
personeelsbeleid in rationeel opzicht in orde is, het gaat tevens om de beleving van dat beleid en om 
binden en verbinden. We werken met een doel. Evaluaties zijn gericht op verbetering. 
 
Een laag ziekteverzuim en weinig verloop zijn indicatoren van welbevinden en zijn van belang voor de 
continuïteit van het onderwijsproces, de collegiale verhoudingen en voor de kostenbeheersing. De 
schoolleiding is alert op preventie en bevordert een cultuur waarin collega’s hun behoeften uitspreken. 
 
De combinatie van personele inzet, verloop en gedetailleerde prognoses (leerlingenaantallen, keuzes 
van leerlingen) maakt de vacatureproblematiek tijdig inzichtelijk. Door de krappe arbeidsmarkt is het 
noodzakelijk in een vroeg stadium vacatures te publiceren en Het Vlier als een sterk merk te 
positioneren. 
 

 
We blijven streven naar een open cultuur waarin de ander drempelloos benaderbaar is. Het 
uitspreken van behoeften en het geven en ontvangen van feedback/feedforward hoort daar 
vanzelfsprekend bij. 
 

 
3.7 Medewerkerstevredenheidsonderzoek 
 
Uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek blijkt op vrijwel alle domeinen een grote mate van 
tevredenheid. De werk- en in mindere mate de regeldruk wordt zowel door de docenten als door de 
collega’s die het onderwijs ondersteunen als hoog ervaren. Hoewel werkdruk een landelijk probleem 
is, is het noodzakelijk dat we aan dit item de komende jaren veel aandacht besteden. Nadere 
beschouwing leert dat werkdruk een veelkoppig en veelvormig monster is dat een aantal vragen 
oproept: wat dan de individuele collega doen, wat kan de vakgroep/het eigen werkverband doen, wat 
kan de schoolleiding doen en welke acties kunnen er vanuit de instelling worden ondernomen. 
Daarnaast zijn er factoren die niet of nauwelijks beïnvloedbaar zijn. 
 

 
In de komende planperiode besteden we aandacht aan het beperken van de werkdruk, waarbij 
acties gevraagd worden in alle kwadranten: instelling, schoolleiding, vakgroepen en andere 
werkverbanden en individuele collega’s. Topprioriteit is dat collega’s gemotiveerd en met plezier 
hun lessen geven. 
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4. Kwaliteit: van kwaliteitsbeleid naar kwaliteitscultuur 

Inleiding 
 
Kwaliteitszorg is het geheel van activiteiten dat de school onderneemt om de kwaliteit van het 
onderwijs (c.q. de school) te onderzoeken, te borgen of te verbeteren en openbaar te maken. 
Kwalititeitszorg en opbrengstgericht werken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het doel is het 
realiseren van een kwaliteitscultuur, het internaliseren van kwaliteitszorg bij alle vakgroepen en 
schoolleiding.  
 
4.1 Werkgroep kwaliteitscultuur 
 
Het Etty Hillesum Lyceum heeft een medewerker kwaliteitszorg  in dienst,  die op centraal niveau zorg 
draagt voor het formuleren en bewaken van de processen rond kwaliteitszorg. Zij ondersteunt de 
schoolleidingen bij het vormgeven en uitvoeren van het beleid. Zij maakt deel uit van de 
instellingsbrede werkgroep kwaliteitscultuur, waarin iedere school van het Etty Hillesum Lyceum 
vertegenwoordigd is.  De werkgroep draagt zorg voor de uitvoering van de jaaragenda 
kwaliteitscultuur, met name het interscolaire deel. De groep organiseert ook o.a. de 
aansluitingsconferenties tussen onder- en bovenbouw en heeft de aanpassing van de instellingsbrede 
overgangsrichtlijnen en de ontwikkeling van het PTD (programma van toetsing en determinatie), het 
PTA van de onderbouwscholen, geïnitieerd. Op Het Vlier is een teamleider belast met de portefeuille 
kwaliteitscultuur. 
 
Deze portefeuillehouder oefent toezicht uit op de PTA’s en de wegingschema’s. De PTA’s moeten 
voldoen aan de wettelijke eisen, daarom zijn de onderdelen daarvan gekoppeld aan de te toetsen 
domeinen. De schoolleiding bewaakt de doelmatigheid van de PTA’s, die geregeld worden bijgesteld.  
 
De schoolleiding heeft goed zicht op de IDU van Het Vlier. De resultaten worden vanaf 2003 
bijgehouden. Onderwijstijd is een aspect van kwaliteit. Daarom houdt de school de geplande en 
gerealiseerde onderwijstijd bij. De onderwijstijd wordt ruim gehaald. 
 
Kwaliteitszorg is geen opdracht meer als schoolleiding en vakgroepen gezamenlijk optrekken en alle 
docenten zich medeverantwoordelijk voelen. Daarmee is kwaliteitszorg als kwaliteitscultuur inclusief 
geworden. 
 

 
De schoolleiding zal de komende periode in samenspraak met de vakgroepen de PTA’s  doorlichten, 
dubbelingen in kaart brengen en praktische opdrachten afstemmen. Binnen de planperiode worden 
de leerlijnambities havo en vwo gerealiseerd. 
 

 
4.2 Kwaliteitscultuur en vakgroepen 
 
Na ieder kwart worden de cijferresultaten per vakgroep en per docent geïnventariseerd en naar de 
vakgroepen gestuurd, waar ze worden geanalyseerd en besproken. Scoort een lesgroep gemiddeld 
onvoldoende, dan meldt de docent zich bij zijn teamleider met zijn analyse, die samen wordt bekeken, 
waarbij ook de leerlingkenmerken worden betrokken.  
 
De vakgroepen gebruiken ieder kwart de documenten kwaliteitszorg vakgroepen en de bijbehorende 
afvinklijst voor de interne kwaliteitszorg.  De documenten zijn beschikbaar. 
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Na het centraal examen analyseren individuele docenten en vakgroepen de Wolfresultaten met als 
doel de examenvoorbereiding steeds verder te verbeteren. De analyse kan gevolgen hebben voor het 
PTA. 
 
Direct na het centraal examen ontvangen de vakgroepen de resultaten per vakgroep en per docent. 
Deze worden in de vakgroepen besproken en geanalyseerd. Tegenvallers worden gemeld bij de 
schoolleiding. 
 
In september ontvangen de vakgroepen de nieuwe examenresultaten uit het ManagementVenster. 
Deze worden besproken en geanalyseerd. Doelen: inzicht in de eigen situatie en de relatieve positie 
van het vak vergelijken met de vergelijkingsscholen, het spiegelen van de eigen situatie t.o.v. de 
gewenste resultaten en het voorbereiden van het gesprek met de schoolleiding. 
 
Voorafgaand aan iedere toetsweek wordt in alle leerjaren de nieuwe toets en de bijbehorende 
normering voorbereid en door alle docenten die lesgeven in hetzelfde leerjaar bekeken. Alle toetsen 
zijn gemeenschappelijk opgesteld en genormeerd.  

 
Na iedere toetsweek worden de resultaten van de leerlingen van 4 havo en 4 vwo opgestuurd naar de 
onderbouwscholen. Twee keer per jaar worden ze tijdens het overleg tussen onder- en bovenbouw 
geanalyseerd. 
 

 
Naar aanleiding van de Vensters voor Verantwoording en de cijferoverzichten uit Cum Laude 
bespreekt de schoolleiding de cijfermatige resultaten met alle vakgroepen waarna, indien van 
toepassing, herstelplannen worden opgesteld. 
 

 
4.3 Kwaliteitscultuur en gesprekken 
 
De schoolleiding spreekt een of twee keer per jaar met alle vakgroepen. Onder andere  de cijfermatige 
resultaten  en de examenresultaten (de Vensters) van 5 havo en 6 vwo worden dan besproken. De 
belangrijke benchmarks m.b.t. het centraal examen komen aan bod: het gemiddelde van het centraal 
examen per vak, het gemiddelde van het schoolexamen per vak en het verschil tussen het 
schoolexamen en het centraal examen per vak.  
 
Van vakgroepen die v.w.b. de resultaten voor het centraal examen in het rood staan wordt een 
verbeterplan gevraagd. Uitgangspunt: geen vakken in het rood en zoveel mogelijk vakken in het groen. 
Ook de trends worden besproken. De schoolleiding brengt voor ieder vak de resultaten van de 
afgelopen 4 jaar in beeld.  
 
Twee keer per jaar spreken de docenten van Het Vlier hun collega’s van de onderbouwlocaties. Doel 
is het steeds verder verbeteren van de aansluiting door het maken van concrete afspraken over 
leerstof en toetsing (kennis en vaardigheden). De cijfermatige resultaten van 4 havo en 4 vwo worden 
per vakgroep geanalyseerd en besproken in het aansluitingsoverleg tussen de aanleverende 
vakgroepen van de onderbouwscholen en Het Vlier. De teamleiders analyseren de resultaten en 
bespreken individuele situaties om hieruit lering te trekken.  Het doel is de aansluiting steeds verder 
te verbeteren. 
 
De schoolleiding voert met acht groepen vierdeklassers naar herkomst klankbordgesprekken over de 
aansluiting. We hebben als doel de aansluiting steeds verder te verbeteren door 3 thema’s te 
bespreken: algemene onderwerpen betreffende de aansluiting/schoolcultuur, de aansluiting bij de 
vakken en tips voor de afleverende en de ontvangende school. We spreken met alle inkomende 
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groepen leerlingen geordend naar herkomst en onderwijsniveau. De verslagen worden 
teruggekoppeld naar alle vakdocenten en schoolleidingen van de afleverende locaties en worden 
geagendeerd bij het onder- en bovenbouwoverleg. Het komend jaar zal de opzet van deze gesprekken 
veranderen.  
 
Het Vlier kent voor elke jaarlaag een klankbordgroep: 4 havo, 5 havo en 4, 5 en 6 vwo. Met deze 
groepen leerlingen spreekt de schoolleiding jaarlijks vier keer. Allerlei organisatorische, 
onderwijskundige en maatschappelijke onderwerpen komen daar aan de orde, geagendeerd door de 
schoolleiding en door de leerlingen. Van ieder gesprek wordt een verslag gemaakt dat voor de 
docenten en de ouderraad wordt gepubliceerd. 
 
De schoolleiding spreekt geregeld met andere werkverbanden binnen de school: het examenbureau 
en de roostermaker, de decanen, de docentcoaches, de begeleiders van de talentengroep, de 
conciërges, de administratie en secretaresse, de  coördinator digitaal onderwijs, de collega’s van het 
expertisepunt, de vertrouwenspersonen, de mediathecarissen  en de collega’s die de internationale 
activiteiten verzorgen. 
 

 
Bij alle gesprekken stellen de scholen, schoolleidingen en vakgroepen en andere werkverbanden 
zich open en ontvankelijk op en gaat men, indien noodzakelijk, met de opbrengsten aan de slag.  
De eindexamenresultaten op beide afdelingen en bij alle vakken zijn bovengemiddeld goed. 
 

 
4.4 Enquêtes en feedback 
 
De school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten: enquêtes, evaluaties, in- en externe kritieken en 
het inspectiebezoek kunnen leiden tot verbeteracties die via het principe van plan, do, check, act 
worden uitgevoerd. 
 
Digitale leerlingen leerlingenenquêtes horen er vanzelfsprekend bij. De klas wordt gekozen door de 
docent, eventueel geadviseerd door de teamleider. De docent analyseert de resultaten en deelt de 
opbrengst van twee enquêtes met zijn teamleider. We streven ernaar dat alle de docenten de 
voornaamste criteria in de bovenste twee kwartielen scoren. De resultaten komen per vakgroep en 
voor de school beschikbaar. Zo wordt duidelijk hoe de vakgroepen en de school ervoor staan. 
 
De landelijke leerlingenenquêtes (Vensters voor Verantwoording) worden jaarlijks in 5 havo en 5 vwo 
afgenomen en eens in de twee jaar bij de ouders.  
 
Eens in de vier jaar wordt een risicoanalyse (RI&E) uitgevoerd onder alle collega’s die daaraan mee 
willen werken. Het komend jaar gaat de school aan de slag met de resultaten van het 
medewerkerstevredenheidsonderzoek. De voornaamste aandachtspunten daarbij zijn werk- en 
regeldruk en het bevestigen van de verantwoordelijkheid van alle collega’s voor hun eigen 
ontwikkeling. 
 

 
De leerlingenenquêtes worden aangepast en gedigitaliseerd. Docenten kunnen vijf keer per jaar bij 
zichzelf een enquête afnemen. De resultaten van twee enquêtes worden gedeeld met de 
teamleider. Naast individuele scores worden de resultaten per vakgroep en voor de hele school in 
kaart gebracht. 
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4.5 Regelingen 
 
De school heeft een klachtenregeling, een regeling seksuele intimidatie, een meldcode huiselijk geweld 
en kindermishandeling, een anti-pestprotocol en beschikt over twee vertrouwenspersonen en een 
anti-pestcoördinator. De school zorgt ervoor dat alle regelingen en protocollen werkbaar en up-to-
date worden gehouden en bekend zijn bij de doelgroepen 
 

 
Het gaat niet alleen om protocollen en regelingen maar vooral om de cultuur: de inzet van alle 
collega’s voor een in alle opzichten veilige school, waarbij ook de rol van de leerlingen zelf benoemd 
wordt. 
 

 
 
5. Communicatie 

Inleiding 
 

Het Vlier is een complexe school. Willen leerlingen ten volle profiteren van het aanbod van de school 
is het noodzakelijk dat zij goed communiceert met haar publieksgroepen. 
 

5.1 Communicatie met leerlingen 
 

De communicatie met leerlingen is gericht op het bekend raken met de dagelijkse gang van zaken, met 
de regelingen en extra activiteiten op Het Vlier. De school maakt duidelijk wat zij van de leerlingen 
verwacht: een actieve houding t.o.v. de school. De insteek is de ontwikkeling van de eigen 
verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. Leerlingen kunnen alleen verantwoordelijkheid dragen als zij 
zich bewust zijn van de gevolgen van hun handelen. De school benadert haar leerlingen als 
jongvolwassenen. Zij communiceert open, duidelijk en eerlijk met leerlingen en ouders en verwacht 
van alle leerlingen en hun ouders eenzelfde opstelling. 
 
Het Vlier kent veel extra activiteiten voor leerlingen. Het aanbod is vraaggestuurd. Daarom is de school 
er alert op dat dit aanbod de leerlingen bereikt. 
 
De tienminutengesprekken met ouders zijn vervangen door gesprekken met leerlingen waarbij de 
leerlingen hun ouders meenemen. Bij deze gespreksavonden worden de leerlingen uitgenodigd. 
 
Naast de klankbordgroepen aansluiting zijn er 5 andere klankbordgroepen: 4 en 5 havo en 4, 5 en 6 
vwo. Met de feest- en activiteitencommissie worden feesten en andere bijzondere activiteiten 
besproken. De leerlingenraad bestaat uit vertegenwoordigers van de klankbordgroepen, de feest- en 
activiteitencommissie en twee leden die door de leerlingen worden gekozen. 
 

 
De school zal het extra aanbod nog beter onder de aandacht van alle leerlingen en hun 
ouders/verzorgers  brengen. Bij gespreksavonden worden de leerlingen uitgenodigd. Aan hen wordt 
gevraagd hun ouders/verzorgers mee te nemen. 
 

 
5.2 Communicatie met ouders/verzorgers 
 
Via SOMtoDay kunnen leerlingen en hun ouders zich het hele jaar door op de hoogte stellen van de 
schoolresultaten en het schoolverzuim. Alleen het jaarlijkse eindrapport wordt schriftelijk verstrekt. 
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De school staat open voor ouders die vragen hebben of ongerust zijn. Het is met nadruk de bedoeling 
dat ouders geen drempels ervaren in het contact met de school (administratie, docenten, mentoren, 
Expertisepunt, leerlingbegeleiders, schoolleiding). De school en haar medewerkers staan open voor 
positief-kritische feedback van ouders. Ouders worden opgeroepen om voor vragen, opmerkingen en 
kritiekpunten contact te zoeken met de school en hun bericht te richten aan degene die de vraag, 
opmerking of het kritiekpunt betreft. 
 
De school streeft ernaar de schriftelijke communicatie met ouders en leerlingen zoveel mogelijk 
digitaal te laten verlopen en gebruikt daarvoor de volgende instrumenten: de schoolgids, SOMtoDay, 
de e-mailadressen van de ouders, de schoolmailadressen van de leerlingen, intranet en de website, de 
Vlier-App en Facebook en Twitter. 
 
Ouders en leerlingen die de school digitaal willen benaderen, doen dit via 
info.hetvlier@ettyhillesumlyceum.nl. De school maakt dit via de schoolgids en de website kenbaar. 
 

 
Omdat Het Vlier een complexe school is met een relatief korte schoolcarrière voor de leerlingen, zal 
de school de ouders/verzorgers geregeld actief benaderen met informatie die helder maakt wat wij 
van de leerlingen verwachten. 
 

 
5.3 De ouderraad 
 
De ouderraad bestaat uit betrokken ouders die een voor de school belangrijke klankbordfunctie 
vervullen. De school streeft een respectvolle en opbouwende relatie met de ouderraad na. De 
ouderraad financiert geregeld bijzondere aankopen die aan alle leerlingen ten goede komen. 
Ouderraad en schoolleiding spreken elkaar tenminste 6 keer per schooljaar. 
 

 
De contacten worden voortgezet. De school streeft ernaar de ouderraad zoveel mogelijk mee te 
nemen in de onderwijskundige en organisatorische processen. 
 

 
5.4 Verantwoording 
 
De school hecht aan een goede verticale en horizontale verantwoording, communiceert open en stelt 
zich uitnodigend op naar degenen die haar willen bezoeken. 
 

6. Financiën en beheer 

Inleiding 
 

Door het toegenomen leerlingenaantal heeft Het Vlier de laatste jaren een overschot op de begroting.  
Dat geeft ruimte voor werkdrukverlichting in de komende jaren, mits de begroting van de instelling dit 
kan dragen. De schoolleiding schat in dat het leerlingenaantal na 2020 licht zal dalen. Daarnaast zijn er 
bezuinigingen binnen de instelling te verwachten i.v.m. de te verwachten tekorten op de begroting 
van het Samenwerkingsverband. Ook zijn er aanvullende taakstellingen, in de toekomst wellicht ook 
voor Het Vlier.  In de nieuwe planperiode zullen we blijvende aandacht geven aan toekomstbestendige 
bedrijfsvoering zonder verlies van onderwijskwaliteit. Op het niveau van de instelling en de scholen zal 
onderzocht worden of er besparingen haalbaar zijn op de materiele voorzieningen, de secundaire 

mailto:info.hetvlier@ettyhillesumlyceum.nl
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processen, ondersteuning van leerlingen, de organisatie van het onderwijs en de inzet van docenten 
en de aansturing van de school. 
 

 
Het Vlier heeft een sluitende begroting. Begrotingsoverschotten zullen ten dele worden ingezet voor 
het bestrijden van de werkdruk, mits de begroting van de instelling dit kan dragen.  
 

 
6.1 Leefklimaat en gebouwbeheerssysteem 
 
Het leefklimaat (ruimte, lucht en licht) is gezond. Er zijn energiebesparende maatregelen gerealiseerd 
die de leefbaarheid en de exploitatie ten goede komen. Het gebouw valt onder de energieklasse A. Het 
gasverbruik is met 70% terug gebracht. Het stroomverbruik is licht gedaald, de topkoeling inbegrepen. 
 

 
De komende jaren blijven we inzetten op het zo goed mogelijk functioneren van het 
gebouwbeheerssysteem (verwarming, verlichting, luchtbehandeling) en het verrichten van 
preventief onderhoud. 
 

 
6.2 Gezondheid 
 
In de schoolkantine worden veel gezonde producten verkocht, het aantal drankautomaten is 
gereduceerd en fris water wordt voor een zeer concurrerend tarief aangeboden. Binnenkort zal onder 
invloed van overheidsmaatregelen de verkoop van suikerhoudende frisdrank worden stopgezet. 
 
Het gebouw is rookvrij en het schoolterrein is met ingang van het schooljaar 2017 – 2018 rookvrij voor 
leerlingen. We hebben de indruk dat door de combinatie van overheidsbeleid en het anti-rookbeleid 
van de school het aantal rokers afneemt. De invoering en uitwerking van de drank- en horecawet heeft 
gevolgen voor schoolactiviteiten.  De school volgt het overheidsbeleid v.w.b. het antirookbeleid voor 
collega’s. Met ingang van 1 januari 2020 is de school en het schoolterrein geheel rookvrij. 
 

 
Met ingang van 2019 stopt de school met het aanbieden van suikerhoudende frisdranken en in 2020 
is het hele schoolterrein rookvrij voor leerlingen en collega’s. 
 

 
6.3 Het financiële verdeelmodel van het EHL 
 
De inkomsten van Het Vlier zijn aangepast aan de reële loonkosten, noodzakelijk vanwege het 
functiebouwwerk. Het verdeelmodel van het EHL houdt echter geen rekening met de noodzakelijke 
complexiteit van Het Vlier (de clusters). Vooralsnog bestaat die noodzaak niet. Bij sterke krimp, waarbij 
de rol van de schaalgrootte vermindert, kan die noodzaak wel ontstaan. 
 
6.4 Sponsoring 
 
De vakgroep lichamelijke opvoeding/bsm interesseert lokale ondernemers voor adverteren binnen de 
school. Daarmee financiert de vakgroep I-pads ten behoeve beeldanalyses in de lessen.  
 

Indien deze sponsoring weg valt, is het de intentie van de school de kosten binnen de eigen 
begroting op de vangen. 

 


