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1. Het Etty Hillesum Lyceum   

  
Het Etty Hillesum Lyceum is een brede scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs. De 
school telt ongeveer 5.000 leerlingen en ca. 500 medewerkers. De school is ontstaan per 1 
augustus 2000 uit een fusie van drie instellingen. Het bevoegd gezag is de Stichting 
Carmelcollege. Deze bestuurt 13 scholen voor voortgezet onderwijs, voornamelijk in Oost-
Nederland, en heeft in Hengelo een bestuursbureau, dat zowel het bestuur als de scholen 
ondersteunt.  
 
Eén instelling, meerdere scholen  
Het Etty Hillesum Lyceum kent vijf scholen. Binnen de scholen worden één of meer afdelingen 
(teams) onderscheiden. Deze afdelingen zijn onderwijskundig samenhangende eenheden die 
onder leiding staan van een teamleider. Binnen het Etty Hillesum Lyceum vormen deze afdelingen 
een belangrijke organisatorische eenheid voor het realiseren van de doelen van de school. Vijf 
scholen verzorgen het volgende onderwijsaanbod:  

• Arkelstein is onze school voor Praktijkonderwijs;  
• De Boerhaave is onze onderbouwschool voor havo en vwo (leerjaar 1 t/m 3);  
• De Marke is onze VMBO-school met afdelingen voor basisberoepsgerichte leerweg 

(leerjaar 1 t/m 4), kaderberoepsgerichte leerweg en mavo (leerjaar 1 t/m 4) en onderbouw 
Havo (leerjaar 1 t/m 3). Daarnaast is er ruimte voor leerroute Het Corberic. Deze leerroute 
is geïnspireerd op de principes van het vrijeschoolonderwijs;   

• Het Stormink is onze onderbouwschool voor basisberoepsgerichte leerweg, 
kaderberoepsgerichte leerweg en mavo, havo, atheneum, tweetalig atheneum en isk; 

• Het Vlier is onze bovenbouwschool voor havo en vwo.  
 
Het Etty Hillesum Lyceum staat onder leiding van de centrale directie. De vijf scholen worden 
geleid door locatiedirecteuren. De centrale directie en locatiedirecteuren vormen samen de 
directieraad, die zich richt op de algemene beleidskaders van het Etty Hillesum Lyceum. Binnen de 
scholen staan afdelingen onder leiding van een teamleider. Iedere afdeling kent een eigen 
afdelingsteam van medewerkers.  
De verdeling van verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken is op stichtingsniveau 
beschreven in het zogenaamde Schoolleidersstatuut en op schoolniveau in het Directiestatuut.  
 
Onze missie:  
Onze scholengemeenschap is vernoemd naar een jonge vrouw die tijdens de Tweede 
Wereldoorlog dappere, persoonlijke keuzes maakte. Etty Hillesum zette zich in voor andere 
mensen, in het volle vertrouwen dat de toekomst er beter uitziet als je je daarvoor zelf inspant. 
Door die visie en houding laten wij ons inspireren. Daarom spelen vertrouwen, moed en 
verantwoordelijkheid altijd een belangrijke rol in de keuzes die we maken. Ze maken van het Etty 
Hillesum Lyceum een uitstekende school waar alle leerlingen uit Deventer en omgeving met 
plezier naar toe gaan. Een school die alle ruimte biedt en stimuleert tot een leven lang leren.  
Wij geven onze leerlingen ons vertrouwen, omdat  
• ieder mens ertoe doet,  
• ieder mens zijn eigen talenten heeft, en  
• we van en met elkaar willen leren.  
 
Wij vragen van onze leerlingen de moed om  
• vanuit ambitie te werken en van fouten te leren,  
• verantwoordelijkheid te nemen voor jezelf en voor anderen, en  
• de wereld open en nieuwsgierig tegemoet te treden.  
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Wij nemen de verantwoordelijkheid voor een school  
• waar je groeit in autonomie,  
• waar je je in een veilige omgeving kunt ontwikkelen, en  
• waar je in vrijheid keuzes kunt maken die bij jouw ontwikkeling passen.  
 
Onze gemeenschap is een oefenplaats voor de samenleving. Leerlingen verlaten onze school met 
de kennis en vaardigheden, het getuigschrift of diploma, waarmee zij een betekenisvolle rol 
kunnen vervullen in de samenleving. Een waarde(n)volle rol die bij hen past. Natuurlijk geven wij 
hen daarbij het goede voorbeeld. 
 
Onze visie: Blik op de toekomst  
Een gemeenschap kan alleen tot bloei komen als ieder individu de ruimte krijgt om zijn talenten te 
ontwikkelen en in te zetten. Het Etty Hillesum Lyceum komt tegemoet aan die individuele wensen 
en behoeften. Natuurlijk werken we vanuit een gemeenschappelijke visie. Maar we dagen onze 
scholen ook uit om te kiezen voor een onderscheidend onderwijskundig en pedagogisch profiel. 
Om een school te creëren waar leerlingen zich thuis voelen. We stimuleren zo hun 
ontdekkingstocht en zorgen voor een omgeving waarin ze maximaal tot ontplooiing komen. Een 
omgeving waarin ze lekker leren. 
 
Natuurlijk is ons onderwijs ook gericht op opbrengsten. We werken daarbij vanuit vertrouwen en 
willen van elkaar leren. Daarvoor zijn in eerste instantie de teams op de locaties verantwoordelijk. 
We zijn ons er van bewust dat ook samenwerking over locaties heen noodzakelijk is. Zeker als ze 
afhankelijk zijn van elkaar. We moeten de leerlijn zo inrichten dat elke leerling alle ruimte heeft de 
overstap te maken van de ene school naar de andere, en van de onderbouw naar de bovenbouw. 
Deze ambitie en toekomstvisie zijn leidend voor het handelen van álle medewerkers van het Etty 
Hillesum Lyceum. 
 
Heroriëntatie onderwijsaanbod 
Na jaren van groei van het aantal leerlingen in de leeftijd van 12-18 in Deventer, is er vanaf het 
schooljaar 2018-2019 sprake van krimp. Volgens de prognoses van DUO zet deze krimp de 
komende jaren door en is er pas vanaf 2030 weer een (lichte) stijging in leerlingenaantallen te 
verwachten. Dit, in combinatie met maatschappelijke ontwikkelingen, leidt er toe dat het Etty 
Hillesum Lyceum zich heroriënteert op de uitgangspunten voor het onderwijsaanbod in Deventer. 
De komende jaren zullen de conclusies van deze heroriëntatie vorm worden gegeven in de 
locaties. 
 
 
2. Het Stormink  

Het Stormink is een heel mooie, brede onderbouw school voor (bijna) alles wat het Voortgezet 
Onderwijs te bieden heeft: basis, kader, mavo, havo en atheneum. Daarnaast is er de 
internationale schakelklas die leerlingen met weinig kennis van de Nederlandse taal in korte tijd 
zodanig toerust dat zij in staat zijn om onderwijs te volgen in één van de leerwegen.  
Het Stormink is een lichte school, letterlijk en figuurlijk. De glaspartijen in het gebouw bevorderen 
het optimisme en de concentratie. In onze omgang met elkaar en de leerlingen komt deze lichtheid 
ook naar voren. We gaan op een ontspannen manier met elkaar om.  
Het onderwijs op Het Stormink vindt plaats in vier verschillende onderwijsteams die ieder 
gehuisvest zijn op een etage in het gebouw. De teams hebben de uitdaging om onderwijs aan te 
bieden dat past bij de leerlingengroep.   
Daarbij bieden we leerlingen veel kansen zich te ontplooien. We vinden het belangrijk om de 
zelfstandigheid en zelfwerkzaamheid van de leerlingen te vergroten.   
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In ons werk worden we geïnspireerd door het gedachtengoed van Etty Hillesum en de collectieve 
ambitie van het Etty Hillesum Lyceum. Wij hebben dat vertaald in onze kernwaarden:  

• Verantwoordelijkheid  
• Veiligheid  
• Vertrouwen  
• Vrijheid  
• Verbondenheid   
• Vrolijkheid  

 
De onderwijsresultaten op de kwaliteitskaart zijn al jarenlang voldoende. De school heeft een 
basisarrangement van de inspectie.   
Daarmee is er ruimte om te werken aan onze ambitie: Wij willen onze leerlingen de beste 
schooltijd bieden die er mogelijk is. Wij hebben voor onszelf de lat hoog gelegd. Hiervoor zijn 
verschillende activiteiten ontplooid.  
Sinds het schooljaar 2015-2016 kennen wij de leerroute tweetalig onderwijs in het Atheneum.  
 
Het Stormink profileert zich als school voor Persoonlijk Leren en Talentontwikkeling. Vanaf 
komend schooljaar werken leerlingen in de eerste klassen grotendeels digitaal met zoveel mogelijk 
voorbeelden uit de praktijk. Leerlingen krijgen de kans om te kiezen en te ervaren hoe zij zelf het 
beste leren en hoe zij dit zelf kunnen organiseren.  
Daarnaast hechten we veel waarde aan talentontwikkeling. Hiervoor zijn speciale 
talentprogramma’s voor alle leerlingen van alle niveaus. Tijdens hun schooljaren op Het Stormink 
krijgen leerlingen de kans te ontdekken wat hun talenten zijn. Onder begeleiding van hun mentor 
kunnen leerlingen kiezen uit verschillende talentprogramma zoals Spaans, koken, sport, 
onderzoek, fashion en theater. Hieraan besteden zij drie lesuren per week waarmee ze zo hun 
persoonlijke lesprogramma verrijken.   
  
Meer dan leren alleen  
Naast de gerichtheid op het eigen team onderneemt de school tal van activiteiten om de 
onderlinge band te versterken. Zo viert de school jaarlijks uitbundig haar verjaardag met een 
veelkleurig pakket aan activiteiten waarin de leerlingen uit alle afdelingen elkaar treffen. Op 
verzoek van de leerlingen zijn de korte pauzes voor de hele school op hetzelfde moment; zij 
waarderen de contacten met leerlingen uit andere teams.  
We beoordelen leerlingen niet alleen met cijfers. Wij vinden het erg belangrijk om leerlingen 
vaardig te maken in zowel studie- als samenwerkingsvaardigheden. De docenten houden bij hoe 
het is gesteld met de organisatie van het eigen werk, met de mate waarin de leerling meedoet in 
de les, met het zelfvertrouwen en met de zelfstandigheid waarmee het schoolwerk wordt 
uitgevoerd. Waar nodig sturen wij bij.  
Verdeeld over het schooljaar vinden drie projectweken plaats. In die projectweken organiseren we 
diverse activiteiten, projecten, culturele activiteiten, excursies en een proefwerkweek voor 3 HAVO 
en 3 Atheneum.  
De school telt ongeveer 1.000 leerlingen. De facilitaire voorzieningen en de outillage zijn 
uitstekend. Aan de locatie zijn bijna 130 medewerkers verbonden. Het personeel van de school is 
hulpvaardig en valt op door een grote bereidheid zich voor leerlingen in te zetten. De meeste 
medewerkers voelen zich sterk verbonden met de leerlingen, de collega’s en de school.  
  
Een school voor alle leerlingen  
De introductie van Passend Onderwijs is op Het Stormink goed vormgegeven. De school kent een 
expertisepunt waar deskundige medewerkers niet alleen leerlingen opvangen, maar ook 
ondersteunend zijn aan het primaire proces. De komende jaren is het van belang om deze 
uitgangspunten verder uit te bouwen en door te ontwikkelen.   
  
Vmbo-leerlingen vervolgen na het 2e leerjaar hun studie op De Marke. De leerlingen van het havo 
en vwo vervolgen na het derde leerjaar hun studie op Het Vlier.  
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Onze school staat onder leiding van de locatiedirecteur, die integraal verantwoordelijk is voor de 
locatie. De locatie kent vier onderwijskundige teams:  

• basis en isk (inclusief leerjaar 1 basis/kader);  
• kader/mavo (inclusief leerjaar 1 kader/mavo en leerjaar 2 kader);  
• havo (inclusief leerjaar 1 mavo/havo);  
• atheneum (inclusief leerjaar 1 havo/vwo)  

Iedere afdeling kent een vast team van ongeveer 20 fte’s, onder leiding van een teamleider. Iedere 
teamleider wordt onder andere op het gebied van leerlingenzorg ondersteund door een 
coördinator.   
 
  
  

*************  
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