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Inleiding 
 

Het schoolplan is een document dat de beschrijving bevat van het beleid met betrekking tot 
de basiskwaliteit en de eigen kwaliteitsambities van het bestuur en de locaties van Het 
Stedelijk Lyceum voor de komende vier jaar. Binnen Het Stedelijk Lyceum wordt dit beleid 
weergegeven in diverse (beleids)documenten. In het nu voorliggende schoolplan is de rode 
draad die deze beleidsdocumenten verbindt weergegeven. 
  
De basis van het Schoolplan Stichting Het Stedelijk Lyceum Enschede 2019-2023 ligt in het 
Strategisch beleidsplan 2017-2021. Bij de totstandkoming van het Strategisch beleidsplan 
hebben we belanghebbenden bij Het Stedelijk Lyceum betrokken: de leerlingen en de 
ouders, de medewerkers en ook onze externe partners. Daardoor is een breed en sterk 
draagvlak gerealiseerd voor de uitvoering. De toekomst wordt immers niet morgen gemaakt 
maar vandaag, door de ideeën en de beelden die wij vandaag over onze toekomst 
ontwikkelen.  
 
Het Schoolplan, waarin het Strategisch Beleidsplan is verweven, schetst een koers en biedt 
een kompas. Concretisering is nodig, op verschillende niveaus. Jaarlijks wordt de richting 
aangegeven. Vanuit het Schoolplan geeft het bestuur richting aan de uitvoering van het 
beleid in de jaarlijkse kaderbrief. De kaderbrief is voor de locaties de basis voor het  
locatiebeleidsplan/locatiejaarplan en vervolgens baseren de teams hun teamplannen op het 
locatiebeleidsplan/locatiejaarplan. Het Schoolplan is daarmee de basis voor de koers van het 
onderwijs van vandaag gericht op de toekomst van onze leerlingen.  
 
Het schoolplan dat nu voorligt, is in principe voor vier jaar vastgesteld. Het document zal 
echter elk jaar worden geëvalueerd en zonodig worden bijgesteld.  
 

 

 

 

 

na instemming van de GMR op 28 oktober 2019 
vastgesteld door het bestuur op 29 oktober 2019  

 
 
5 



 

Hoofdstuk 1: Missie & Visie 
 

Het Stedelijk, dat verdien je! 
Het Stedelijk Lyceum is een openbare scholengemeenschap in Enschede voor 
praktijkonderwijs, vmbo, havo, atheneum en gymnasium. Openbaar onderwijs betekent bij 
ons niet alleen dat iedereen welkom is, ook dat iedereen evenveel kansen krijgt en op een 
gelijke manier wordt behandeld. Onze leerlingen verdienen dat! Of ze nu goed kunnen leren, 
creatief, sociaal of een echte sporter zijn, ze verdienen het om te groeien en zichzelf te 
ontwikkelen tot een zelfbewust persoon op een school die bij hen past. 

Kernopdracht 
In samenwerking met partners onze leerlingen inspireren hun cognitieve, sociale, creatieve, 
praktische en sportieve talenten te ontwikkelen om daarmee een bijdrage te leveren aan de 
snel veranderende samenleving. 

Kernwaarden 
Het eigen gezicht van Het Stedelijk Lyceum is te lezen in onze kernwaarden. Wij verbinden 
het ik en het wij. Ons onderwijs is persoons- en sociaal gericht. In de verbinding met anderen 
kan de mens zich optimaal ontplooien. 

Onze kernwaarden zijn:  

● Talentontwikkeling centraal  
Wij geloven in de ontwikkelkracht van ieder mens. We willen de voorwaarden creëren 
waarbinnen onze leerlingen hun mogelijkheden ontdekken, door ruimte te geven, te 
inspireren en ze te laten ervaren hoe leuk het is kennis en vaardigheden op te doen. 
 

● Verantwoordelijk naar elkaar en naar de wereld  
Ieder mens kan een bijdrage leveren aan een betere wereld. Wij willen onze 
leerlingen laten ontdekken waar die bijdrage kan liggen. Dat vraagt burgerschap: de 
wereld begrijpen om hem te beïnvloeden. Wij zijn pas tevreden als leerlingen weten 
hoe ze die toegevoegde waarde voor de wereld kunnen hebben. 
 

● Open en gastvrij  
Als openbaar onderwijs heten we iedereen welkom. We zien ieder mens als 
gelijkwaardig en wij stigmatiseren of discrimineren niet. We leren leerlingen om goed 
te communiceren, open te zijn en gedrag te verantwoorden. We geven zelf het goede 
voorbeeld. 
 

● Positief met elkaar omgaan  
We geloven in de kracht van positief met elkaar omgaan. Positief denken bevordert 
geluk en succes. Samenwerken vanuit positieve energie waarderen wij evenveel als 
prestaties. We stimuleren gemeenschapszin als aanvulling op individuele ontplooiing. 
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Strategisch beleidsplan 2017-2021 
De basis, onze kernopdracht en kernwaarden, hebben wij gezamenlijk bepaald in ons 
Strategisch Beleidsplan 2017-2021. Voor de totstandkoming van dit plan zijn allen die van 
belang zijn voor Stichting Het Stedelijk Lyceum betrokken geweest: leerlingen, ouders, 
medewerkers en externe partners.  

Terugkijken en vooruitkijken, dat doet elke zelfbewuste organisatie op zijn tijd. Het Stedelijk 
Lyceum Enschede is trots op wat bereikt is en kijkt ambitieus vooruit naar de toekomst. Het 
mag duidelijk zijn dat Het Stedelijk Lyceum gehouden is aan wet- en regelgeving en eisen 
van de Onderwijsinspectie omtrent de kwaliteit van het onderwijs. Dat wat goed is willen we 
behouden, we willen verbeteren waar mogelijk is en gebruiken daarvoor een degelijke 
PDCA-cyclus. Dit is voor Het Stedelijk Lyceum de dagelijkse gang van zaken. 

Het Stedelijk Lyceum wil een samenleving in het klein zijn. Een gemeenschap waar je je 
welkom en gezien voelt. Een veilige haven waar je jezelf mag zijn, waar je niet bang hoeft te 
zijn dat je afgerekend wordt op fouten, waar je nooit dom of minderwaardig of niet goed 
genoeg bent. Het vertrouwen van docenten in ieders groeimogelijkheden geeft leerlingen 
zelfvertrouwen en kracht, niet zelden voor de rest van hun leven. Een veilige omgeving is de 
beste leercultuur. Dat geldt voor leerlingen en ook voor medewerkers. Ruimte en vertrouwen, 
waardering voor wie je bent en wat je doet, stimuleren tot verdere ontplooiing. 

Het Stedelijk Lyceum verzorgt onderwijs voor een brede doelgroep. De locaties hebben ieder 
hun eigen karakter. Maar we hebben ook veel gemeenschappelijk, zoals onze pedagogische 
en didactische visie.  Onze gemeenschappelijke visie is vastgelegd in de vijf standaarden 
van onze leeromgeving. Centraal daarin is een veilige thuisbasis, als de beste start voor 
avontuur. We stellen alles in het werk om leerlingen die veiligheid in school te bieden. Een 
school waarin je durft uit te komen voor wie je bent, voor wat je vindt, voor je twijfels. Waar 
fouten maken een logisch onderdeel van leren is. Onze ambitie is om het onderwijs adaptief 
te maken, beter af te stemmen op wensen, mogelijkheden en onderwijsbehoefte van 
leerlingen. Dus beter inspelen op verschillen door leerlingen meer keuzes te bieden. Tegen 
leerlingen zeggen we: “Haal er alles uit en verbaas jezelf!” 

We zijn ons ervan bewust dat we leerlingen opleiden voor een samenleving die in hoog 
tempo verandert. Niet zozeer kennis maar kennisverwerving is de kernkwaliteit bij uitstek. 
Blijven leren is cruciaal, nieuwsgierig zijn, nieuwe inzichten en vaardigheden opdoen. Het 
Stedelijk Lyceum heeft het vervolgonderwijs en de buitenwereld nodig om die oriëntatie op 
de toekomst actueel te houden. Daarom heet het Strategische Beleidsplan ‘Samen bouwen 
aan morgen’. Leerlingen, leraren, ouders en iedereen buiten school die goed onderwijs 
belangrijk vindt. Onze toekomst is vandaag begonnen! 
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Hoofdstuk 2: Organisatie 
 

Om dit alles mogelijk te maken is rondom onze locaties een organisatie opgebouwd die tot 
doel heeft om de locaties en de medewerkers zodanig te ondersteunen dat zij zich 
voornamelijk kunnen richten op hun hoofdtaak: het verzorgen van onderwijs.  
De diverse gremia binnen onze organisatie zijn: 
 

Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht is sparringpartner, klankbord en adviseur van het bestuur, houdt 
toezicht op het strategisch meerjarenbeleid en vervult de formele taken die betrekking 
hebben op het intern toezicht. Denk hierbij aan goedkeuring van de begroting, het 
jaarverslag, het managementstatuut en het kwaliteitszorgsysteem en betrekt de bevindingen 
uit het extern toezicht in haar overwegingen en advisering. De Raad van Toezicht 
functioneert als werkgever voor het bestuur.  
 

College van Bestuur 
De bestuurder is tevens de voorzitter van het College van Bestuur van Het Stedelijk Lyceum. 
De voorzitter van het College van Bestuur is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en 
uitvoeren van het beleid van de organisatie en het aansturen van de locatieleiding. 
 
Goed onderwijsbestuur noemen we ook wel ‘good governance’. Good governance is het 
besturingsproces in ruime zin, daaronder valt intern en extern toezicht, verantwoording en 
medezeggenschap. Net als in veel andere maatschappelijke sectoren zijn ook in het 
onderwijs de maatstaven voor goed bestuur vastgelegd in een zogenaamde ‘code’. Dit heet 
de Code Goed Bestuur voor het voortgezet onderwijs. Hoewel wettelijk niet verplicht, 
hanteert Het Stedelijk Lyceum hanteert deze code voor haar governance.  
 

Centraal Management Team 
Het Centraal Management Team bestaat uit de directeuren van onze locaties, de directeur 
van het Centrum voor Onderwijs en Ondersteuning en de directeur van het Bestuursbureau. 
Zij zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van het beleid op hun locatie en geven leiding aan 
het managementteam van hun onderdeel of locatie. Het CMT heeft tevens een adviesrol met 
betrekking tot het bestuursbeleid. De voorzitter van het Centraal Management Team is onze 
bestuurder.  
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Locaties 
Het Stedelijk Lyceum heeft 7 locaties en elke locatie heeft haar eigen kracht en profiel. Elke 
locatie heeft een eigen directeur en teamleider(s). Onze locaties zijn: 
Kottenpark  
College Zuid  
De Stedelijke Mavo  
Innova  
Het Stedelijk Vakcollege  
Vakschool Het Diekman  
ISK  

 

COO/LOG 
Het Centrum voor Onderwijs en Ondersteuning (COO) is een ondersteunende dienst van Het 
Stedelijk Lyceum. Met een onderscheidende ondersteuningsstructuur biedt het COO 
ondersteuning aan de leerlingen en de docenten. Het COO volgt de onderwijsontwikkelingen 
op de voet en deelt haar kennis en ervaringen met docenten en teams. Inmiddels heeft deze 
aanpak haar vruchten afgeworpen. De insteek is dat alle leerlingen van Het Stedelijk Lyceum 
in beeld worden gehouden en dat deze leerlingen, indien nodig, op de eigen locatie extra 
ondersteuning kunnen krijgen. Met deze bijzondere ondersteuningsstructuur van Het 
Stedelijk Lyceum bieden wij passend onderwijs. Deze wet geeft aan dat iedere leerling recht 
heeft op een passende onderwijsplek. Daarbij kunnen leerlingen van Het Stedelijk Lyceum in 
aanmerking komen voor extra ondersteuning, gegeven door de teams van de locatie in 
samenwerking met het COO. Gewoon ‘veilig’ op de eigen locatie, met als doel om leerlingen 
van Het Stedelijk Lyceum de school te laten verlaten met een diploma op zak. 
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Bestuursbureau 
Het bestuursbureau van Het Stedelijk Lyceum verricht ondersteunende en faciliterende 
diensten voor het bestuur en de locaties. Het bestuursbureau heeft de volgende 
stafafdelingen: 

● Personeel & Organisatie 
● Financiën & Beheer 
● Bestuur & Beleid 
● ICT 

 

Medezeggenschap 
Medezeggenschap bij Het Stedelijk Lyceum zien wij als een betekenisvol orgaan dat helpt 
ons onderwijs verder te brengen. Het motto van onze medezeggenschap is dan ook: 
“Medezeggenschap, daar maak je iets mee los.” Het Stedelijk Lyceum heeft een 
overkoepelende gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Daarnaast heeft elke 
locatie haar eigen deelraad met MR-bevoegdheden. De GMR en deelraden worden 
ondersteund door een ambtelijk secretaris. 
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Hoofdstuk 3: Kwaliteit 
 

Kwaliteitszorgsysteem 
Iedere organisatie zal snel geneigd zijn om te stellen dat zij kwaliteit levert. Maar kwaliteit 
ontstaat niet vanzelf. Daar hoort een proces bij, waarbij met regelmaat de vraag moet 
worden gesteld: Doen we de dingen goed? Dat zal overigens meestal wel het geval zijn. Er 
horen echter ook vervolgvragen bij: Doen we de goede dingen? En hoe weten we dat? Dat 
maakt al gelijk duidelijk dat het niet een naar binnen gericht proces kan zijn. Anderen mogen 
daar een mening over hebben, daar moet ook naar gevraagd worden én iets mee gedaan 
worden. Kern van het kwaliteitszorgsysteem wordt gevormd door het samen analyseren, 
leren en continu verbeteren.  
Vrijwel ieder kwaliteitszorgsysteem is gebaseerd op de zogenaamde 
P(lan)-D(o)-C(heck)-A(ct) cyclus. Een beleidsontwikkelingscyclus waarbij na planvorming 
uitvoering wordt gegeven aan het plan. Gecontroleerd wordt of de doelen wel bereikt worden 
en, indien nodig, deze bijgesteld moeten worden. Een cyclus die jaarlijks uitgevoerd moeten 
worden voor het Strategisch Beleidsplan. 
Door de resultaten jaarlijks breed te delen met de omgeving wordt dan gelijk voldaan aan de 
eis voor het onderwijs tot horizontale verantwoording. Opgemerkt moet worden dat naast 
horizontale verantwoording er ook verticale verantwoording bestaat, namelijk die aan 
ministerie en inspectie. 
De PDCA-kwaliteitscyclus wordt steeds verder uitgezet in alle lagen van de organisatie en 
voor alle stakeholders. Zo wordt de cyclus op leerlingniveau al gehanteerd in ons 
leerlingvolgsysteem met als doel het waarborgen van een doorgaande leerlijn voor elke 
leerling.  
 
Om te kunnen monitoren en verbeteren, worden er verschillende instrumenten ingezet. Zo 
worden er tevredenheidsonderzoeken uitgevoerd onder leerlingen, ouders en personeel.  
Voor leerlingen worden gegevens op een eenduidige manier geregistreerd in Magister (ons 
digitale administratiesysteem)  om zo op individueel en locatieniveau de voortgang van 
ontwikkeling van leerlingen te kunnen volgen. Tevens wordt er gezorgd voor goede 
samenwerking en afstemming met het primair en vervolgonderwijs. De onderwijsresultaten, 
waarderingen (tevredenheidsonderzoeken) en meldingen (denk aan bijvoorbeeld klachten en 
incidenten) worden open besproken, geanalyseerd en er wordt samen van geleerd op 
leerling-, team en organisatieniveau.  
Als het gaat om de ontwikkeling van personeel worden er lesobservaties uitgevoerd die 
tevens onderdeel kunnen zijn van de gesprekkencyclus. Er is voor personeel ruimte voor 
scholing en deskundigheidsbevordering. Periodiek wordt er organisatiebreed aandacht 
besteed aan belangrijke kwaliteit- en veiligheidsthema’s (bijvoorbeeld pesten). 
Beleidsafspraken en werkinstructies voor kritische processen worden vastgelegd en 
ontsloten op een gebruiksvriendelijke wijze (is in ontwikkeling).  
Op organisatieniveau wordt er ondere andere door collegiale visitatie (in ontwikkeling) en 
binnen commissies en werkgroepen gewerkt aan verbeteringen (intern). Bezoeken door 
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inspectie, deelname aan kenniskringen/externe netwerken en externe visitatiecommissie (in 
ontwikkeling) houden ons daarnaast scherp. 
 

Beleidscyclus 
Voor Het Stedelijk Lyceum is een samenhangende beleidsontwikkelingscyclus ontwikkeld. 
Daarvoor zijn diverse instrumenten ontwikkeld, die ook gebruikt worden. Voorbeelden 
hiervan zijn de jaarplannen van bestuur, locaties en teams. Via Scholen op de Kaart wordt 
jaarlijks openbaar gemaakt wat onze resultaten zijn. De daar vermelde gegevens bestrijken 
een breed terrein: leerlingenaantallen over meerdere jaren, eindexamenresultaten, 
tevredenheidsonderzoeken leerlingen en ouders, etc. Op onze eigen website zijn onze 
beleidsdocumenten terug te vinden, waaronder het financieel jaarverslag. 
 
Jaarlijks wordt in het voorjaar een kaderbrief gemaakt door het bestuur, gebaseerd op het 
Strategisch Beleidsplan. Dit jaarwerkplan geeft kaders geeft aan de locaties. De locaties zelf 
baseren daarop hun locatiejaarplan, wat in het algemeen meer operationeel geformuleerd zal 
zijn dan de kaderbrief. En alle teams maken een teamjaarplan, een plan dat heel concreet is. 
Uitgaande van de PDCA-cyclus zal een jaarplan beginnen met het kijken naar de resultaten 
van het vorige jaarplan. Als de ambitie hoog genoeg is, zal het onwaarschijnlijk zijn dat alle 
voorgenomen plannen bereikt worden. Door uit te leggen waarom iets nog niet of niet geheel 
is gerealiseerd, wordt in feite verantwoording afgelegd over de uitvoering van beleid. 
Verantwoorden moet daarbij niet gezien worden als afrekenen, maar als transparantie en 
openheid. Door deze openheid wordt het systeem samenhangender en leent het zich tot 
bijstelling van het algemeen beleid. Zo ontstaat in feite een ‘acht’. Geformuleerd beleid van 
bestuur naar locatie naar team en omgekeerd bijstelling van team naar locatie naar bestuur. 
 

PDCA-gesprekken 
Tot augustus 2018 voerde het bestuur jaarlijks een kwaliteitsgesprek met het 
managementteam van elke locatie. In dat gesprek, dat plaatsvond in het begin van het 
nieuwe schooljaar, werd gekeken naar de resultaten van het vorige jaarplan en werd 
gevraagd naar de voorgenomen plannen in het nieuwe jaarplan.  
Sinds augustus 2018 voert het bestuur twee maal per jaar een PDCA-gesprek met elk 
managementteam. Door twee maal per jaar met elkaar in gesprek te gaan, kan sneller en 
beter worden ingespeeld op de behoefte van de locatie, zowel beleidsmatig, ondersteunend 
als uitvoerend. Op deze wijze dient de PDCA-cyclus beter ingebed te raken in de organisatie 
waardoor de kwaliteitszorg geoptimaliseerd kan worden. In de PDCA-gesprekken wordt 
ingegaan op een aantal gebieden: Organisatie, Kwaliteitszorg, Financiën, Huisvesting & 
Beheer, P&O, PR & Communicatie, ICT en Onderwijs.  
Het streven is een vaste structuur in alle lagen van de organisatie. Vanuit de vaste structuur 
van het twee maal per jaar voeren van een PDCA-gesprek door het managementteam met 
het bestuur volgt een terugkoppeling naar elk eigen team en van daaruit naar elke docent. 
Wanneer de docent in zijn/haar eigen les de PDCA-gedachte gaat hanteren, kan vervolgens 
weer een terugkoppeling ten behoeve van onderwijsverbeteringen volgen in het team. Hieruit 
volgen voorstellen tot verbeteringen bij het managementteam voor de locatie, wat weer aan 
de orde komt in het PDCA-gesprek met het bestuur.  
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Bij het schrijven van de kaderbrief neemt het bestuur de resultaten uit de PDCA-gesprekken 
mee. De resultaten geven richting aan de te formuleren doelen in de kaderbrief en 
vervolgens weer richting aan de locatie- en team-beleidsplannen.   
 
Doel is om de focus op het onderwijs te leggen en te sturen op resultaten van en waardering 
voor het onderwijs. Juist door het simpel te houden, is er aandacht en zorg voor de interne 
veiligheid. Waarbij de aandacht ontwikkelingsgericht is en er duidelijke grenzen gesteld 
kunnen en mogen worden. 
Door samenwerking willen we elkaar beter maken. De gezamenlijkheid volgt vanuit een 
gedeelde visie op leren en op onderwijs in een gezamenlijke veranderagenda. Door te 
werken vanuit die gezamenlijke veranderagenda versterken wij de onderlinge samenhang 
van en het samenwerken in organiseren, leren en professionaliseren. 
Deze lijn is inmiddels ingezet in de organisatie en vindt langzamerhand zijn weg in alle lagen. 
Doel is dat het voor alle medewerkers vanzelfsprekend wordt om continu te werken aan 
verbetering van en door henzelf, maar ook ter ondersteuning van elkaar. Met elkaar én voor 
elkaar samenwerken in organiseren, leren en professionaliseren!  
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Hoofdstuk 4: Onderwijs 
 

Onderwijsvisie ‘je verdient het om gelukkig te zijn!’ 
Op Het Stedelijk Lyceum vragen we onze leerlingen niet zo snel wat ze later willen worden. 
Ze zijn al iemand! En dat is al mooi genoeg. Het gaat niet om het beroep dat gekozen wordt, 
maar om het geluk dat wordt ervaren. Wij leren ze bij ons op school verder te kijken. We 
nemen hen al vroeg mee in de wereld van morgen, zodat zij straks zelf in staat zijn om 
goede keuzes te maken. Keuzes waar ze gelukkig van worden, want dat verdienen ze, Het 
Stedelijk Lyceum inspireert en helpt om te groeien. Om straks een passende vervolgstudie 
dan wel een baan te vinden die past bij hun ambitie en talent. Veel banen van morgen 
bestaan nu nog niet, daarom is het extra belangrijk dat ze over vaardigheden beschikken 
waar ze flexibel mee aan de slag kunnen gaan. Daar helpen we hen bij door samen te 
werken, oplossingen te bedenken en te organiseren. Ze leren zichzelf te presenteren en 
helder te communiceren. Zo leveren zij hun bijdrage aan de samenleving. 
 

Leeromgeving 
De leeromgeving bij alle scholen van Het Stedelijk Lyceum is ingericht op basis van 
onderstaande vijf pijlers.  
 

 
Betekenisvolle doelen 
Leerlingen zijn in staat het doel te formuleren van hun leren, zowel voor de 
korte als lange termijn. Leerdoelen zijn betekenisvol en van 
maatschappelijk belang. 

 
 

Samen op zoek naar kennis en kunde  
Leerlingen voelen zich verbonden met hun docenten en de school als 
geheel. Zij zien hun docenten als belangrijke kennisbron en oefenmeester. 

 
 

 
 
Nieuwsgierig & eigen initiatief  
Leerlingen leren stapsgewijs dat nieuwsgierigheid, actief leren en eigen 
initiatief de grootste leeropbrengst geven.  
 
 
Hoge verwachtingen & groeigerichte feedback 
Leerlingen ervaren dat hun docenten hoge verwachtingen van hen hebben 
en altijd ruimte zien tot doorgroeien, waardoor leerlingen het beste uit 
zichzelf halen. 
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Reflectieve professional 
Leerlingen merken dat docenten voortdurend op zoek zijn naar verbetering 
van de leeromgeving, inclusief hun eigen rol daarin. 

 
Vanuit deze standaarden voor de leeromgeving doen wij een belofte aan de leerling: Het 
Stedelijk Lyceum is een inclusieve school waar je jezelf mag zijn, waar de leerling het goed 
heeft. 
 

Onderwijsaanbod en curriculum 
Elke locatie van Het Stedelijk Lyceum heeft haar eigen kracht en profiel. Elke school biedt  
een breed spectrum aan vakken aan. Voor elke locatie is dit aangegeven in de eigen 
schoolgids. Een link naar de schoolgids van de betreffende locatie wordt hieronder gegeven:  
 
Kottenpark  
Wetenschap & Cultuur 
College Zuid  
Internationalisering (tweetalig onderwijs) en Sport 
De Stedelijke Mavo  
Kleinschalige school voor mavo en onderbouw havo 
Innova  
Gepersonaliseerd onderwijs voor mavo en onderbouw havo 
Het Stedelijk Vakcollege  
Vmbo b/k,voorbereiding op je toekomstige plek op de arbeidsmarkt 
Vakschool Het Diekman  
Praktijkschool en schakelklassen met aandacht voor activiteiten en begeleiding naar de 
arbeidsmarkt 
ISK  
Internationale schakelklassen waar anderstalige leerlingen worden klaargestoomd voor 
onderwijs op één van onze andere locaties 
 
En elke locatie heeft daarnaast verschillende opleidingsniveaus: 
Praktijkonderwijs - Vakschool Het Diekman 
Schakelklassen - Vakschool Het Diekman 
vmbo b/k - Het Stedelijke Vakcollege 
vmbo t (mavo) - De Stedelijke Mavo, College Zuid en Innova 
havo (onderbouw) - Innova, De Stedelijke Mavo, College Zuid, Kottenpark 
havo (alle leerjaren) - College Zuid, Kottenpark 
atheneum - College Zuid, Kottenpark 
gymnasium - Kottenpark 
TTO & International school - College Zuid 
Topsport Talent School - College Zuid 
cultuur - Kottenpark 
wetenschap | design | techniek - Kottenpark 
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internationale schakelklassen - ISK 
 
Goed onderwijs bestaat uit een groot aantal bouwstenen die goed in elkaar passen. Je kunt 
er geen bouwsteen tussenuit halen, dan stort het bouwwerk in elkaar. De kwaliteit van Het 
Stedelijk Lyceum zien we in de lessen, het zogeheten pedagogisch en didactisch klimaat, het 
mentoraat en de verdere begeleiding binnen de teams en de locatie ondersteuningsgroepen 
op de locaties. En zeker ook in de buitenlesactiviteiten: stages, theater, muziekuitvoeringen, 
circus, excursies, studiereizen en sport. Deze kwaliteit bestaat al jaren en ze vormen het 
vaste kapitaal van de locaties van Het Stedelijk Lyceum. Het Stedelijk Lyceum heeft de 
talentontwikkeling van leerlingen hoog in het vaandel staan. 
 
Binnen Het Stedelijk Lyceum vinden we het vóór alles belangrijk dat school een veilige basis 
vormt, waar iedereen welkom is en gewaardeerd wordt om wie hij is en wat hij kan. Een 
breed gedragen overtuiging is ook dat leren zich niet beperkt tot theorie uit boeken. Waarom 
is iets belangrijk te weten? Welke betekenis heeft het voor de wereld en voor mijn toekomst? 
Dat laatste houdt ook in: sturing geven aan je eigen leven, leren de goede keuzes te maken 
richting studie en beroep. Het Stedelijk-brede beleid is gericht op de condities en 
randvoorwaarden om die nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken. Transparante besteding 
van middelen en blijvend professionaliseren door iedereen zijn vanzelfsprekende 
bouwstenen. De komende jaren is vooral winst te behalen door te investeren in goede 
samenwerking en interne communicatie. Samenwerken en communiceren. Binnen de 
scholen én daarbuiten. Onze partners reiken ons de hand. Vanuit de medewerkers wordt 
grote nadruk gelegd op samenwerken met de buitenwereld, bedrijven en instellingen. Zij 
vinden het internationale perspectief vanzelfsprekend. De meerwaarde voor onze leerlingen 
is daarbij leidend. 
 

Pedagogiek en didactiek 
Binnen Het Stedelijk Lyceum gaan wij uit van de zes rollen van de docent. Deze zes rollen 
(ontwikkeld door Martie Slooter) gaan uit van de verschillende rollen die een docent heeft in 
en bij het geven van het onderwijs. De docent heeft de rol van gastheer, presentator, 
didacticus, pedagoog, afsluiter en coach. Om deze rollen te leren beheersen, dient elke 
docent zich te ontwikkelen en maakt een docent een doorgaande leerlijn door. Daarvoor is 
professionalisering nodig met de nodige ambitie. Het Stedelijk Lyceum juicht dit toe en 
ondersteunt dit door de richting aan te geven. De richting binnen Het Stedelijk Lyceum wordt 
gegeven door en met de vijf pijlers van de leeromgeving (zie hierboven ‘Onderwijsvisie’).  
 
Naast de pijlers geven ook onze kernwaarden richting aan de docent. Zo vraagt 
‘talentontwikkeling’ om kennis van zaken en ‘verantwoordelijkheid naar elkaar’ vraagt om 
zicht op de leerling. Om ‘kansengelijkheid’ te bieden, maken wij werk van doorgaande 
leerlijnen. En onze kernwaarde ‘positief met elkaar omgaan’ geeft ruimte aan elkaar, ruimte 
om fouten te mogen maken en van daaruit je te mogen ontwikkelen. 
 
Ook onze locatie-directeuren en teamleiders, inclusief Bestuursbureau en Centrum voor 
Onderwijs en Ondersteuning, wordt de gelegenheid geboden zich te ontwikkelen. Vanaf april 
2019 gaan de locatie-directeuren, teamleiders, afdelingshoofden en onderwijsdocenten een 
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scholings- en verdiepingstraject volgen om zich (verder) te professionaliseren in persoonlijk 
en onderwijskundig leiderschap, hetgeen het pedagogische en didactisch klimaat ten goede 
zal gaan komen. 
 

Kerndoelen en referentieniveaus 
Voor het voortgezet onderwijs zijn de kerndoelen wettelijk verankerd. De 58 kerndoelen voor 
het voortgezet onderwijs zijn bepalend voor de inrichting van ons onderwijs en voor de keuze 
van ons leerstofaanbod op alle locaties. Binnen dit vaste kader kunnen onze locaties 
schooleigen keuzes maken. Aanvullend op de kerndoelen geven de referentieniveaus Taal 
en Rekenen een specifieke beschrijving van de onderwijsinhoud. Hoe binnen Het Stedelijk 
Lyceum inhoud gegeven wordt aan het taalbeleid staat beschreven in de paragraaf 
‘Taalbeleid’ in dit Schoolplan. 
Ten aanzien van het rekenbeleid is voor dezelfde insteek en werkwijze gekozen als voor het 
taalbeleid. Voor Het Stedelijk Lyceum betekent dit dat er een werkgroep rekenen is waarin 
alle locaties vertegenwoordigd zijn.  
 
Ons leerstofaanbod voldoet aan de kerndoelen en referentieniveaus. Wij bieden aandacht 
aan aspecten van: 

Nederlandse taal, 
Engelse taal, 
geschiedenis en staatsinrichting, 
aardrijkskunde, 
economie, 
wiskunde, 
natuur- en scheikunde, 
biologie, 
verzorging, 
informatiekunde, 
techniek, 
lichamelijke opvoeding, en 
beeldende vorming, muziek, drama en dans. 

 
Hiervoor verzorgen onze locaties een samenhangend onderwijsprogramma, uitgewerkt voor 
de verschillende schoolsoorten en verschillende groepen leerlingen. Daarbij besteden wij 
aandacht aan doorgaande leerlijnen, stimuleren we doorstroom en bieden wij leerlingen een 
breed gefundeerd aanbod in de eerste twee leerjaren. In de daaropvolgende leerjaren is ons 
uitgangspunt leerlingen een zo breed mogelijke keuzevrijheid aan te bieden. 
Om onze leerlingen hierbij optimaal te kunnen ondersteunen, zijn wij binnen Het Stedelijk 
Lyceum bezig om in aansluiting op het al ontwikkelde Programma van Toetsing en Afsluiting 
(PTA) voor de bovenbouw de overstap te maken naar een Programma van Toetsing en 
Ontwikkeling (PTO) voor de onderbouw.  
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LOB/stage/praktijk 
 

LOB 
De decaan helpt de leerlingen bij het kiezen van een profiel, leerweg of vakrichting met de 
daarbij behorende vakken. Bovendien ondersteunt de decaan leerlingen bij het zoeken naar 
een vervolgopleiding passend bij de mogelijkheden en interesses van de leerling. Daarnaast 
wordt in de lessen aandacht besteed aan de thema’s: wie ben, wat kan ik, wat wil ik. De 
thema’s worden behandeld en uitgewerkt op basis van portfolio ontwikkeling. 
 
De decaan doet dit werk in nauwe samenwerking met de mentor en vakleraren. De hulp die 
de leerling en ouder(s)/verzorger(s) krijgen van de schooldecaan bestaat onder andere uit: 

● klassikale voorlichting 
● individuele begeleiding 
● het verstrekken van informatiemateriaal 
● voorlichting over vervolgonderwijs 
● voorlichting aan ouder(s)/verzorger(s) op ouderavonden 

 
 
Stage 
Op onze locaties Vakschool Het Diekman en Het Stedelijk Vakcollege vormt de stage een 
onderdeel van de opleiding.  
De leerlingen van Vakschool Het Diekman gaan van het begin af aan al kijken bij bedrijven 
waar ze mogelijk in een latere fase stage kunnen lopen. In de oriëntatiefase krijgen zij al 
opdrachten die binnen het bedrijf of later op school uitgevoerd worden en er wordt aandacht 
besteed aan werknemersvaardigheden. 
In de doorstroomfase maken de leerlingen dan nog in de vorm van een carrousel kennis met 
allerhande bedrijven, waar ze voor hun stage terecht zouden kunnen en een keuze kunnen 
maken voor een uitstroom. 
Als de keuze gemaakt is, gaan zij stage lopen bij een bedrijf, dat past bij hun keuze. 
Sommige leerlingen zullen bij verschillende bedrijven stage lopen, anderen bij één bedrijf, 
waar zij mogelijk ook een arbeidscontract aangeboden krijgen na afronding van de opleiding. 
Het aantal dagen dat leerlingen in principe stage lopen, wordt in de loop van de vijf jaar 
meer, het aantal dagen op school minder. De begeleiding vanuit de school is aanvankelijk 
heel intensief en wordt gaandeweg minder, naarmate de leerling zelfstandiger kan werken. 
 
Het Stedelijk Vakcollege biedt het leerwerktraject. Zij bieden aan leerlingen de mogelijkheid 
om op een andere manier onderwijs te volgen door maar 2 dagen in de week naar school te 
gaan en 3 dagen per week in de praktijk te leren bij bedrijven. Dit levert een vmbo 
bbl-diploma op waarmee de leerling kan doorstromen naar een niveau 2 vervolgopleiding in 
het mbo. 
 
Naast deze stages lopen alle leerlingen op al onze locaties ook een maatschappelijke stage, 
daarover is meer te lezen in hoofdstuk Maatschappelijke stage 
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COO: Docent- en leerlingbegeleiding 
Doel van de Wet passend onderwijs is dat alle leerlingen, dus ook leerlingen die extra 
ondersteuning in de klas nodig hebben, een passende onderwijsplek krijgen. Uitgangspunt 
bij passend onderwijs is: regulier als het kan, speciaal als het moet. 

Op Het Stedelijk Lyceum hebben we met de komst van Passend Onderwijs ervoor gekozen 
een ondersteuningsstructuur op alle locaties te positioneren om de begeleiding van 
leerlingen in het voortgezet onderwijs op weg naar het vervolgonderwijs of een plaats op de 
arbeidsmarkt goed te verzorgen. We spreken daarbij niet meer van ‘zorg’ (voor), maar over 
‘ondersteuning’ (van). Het Stedelijk Lyceum heeft expertise in huis om ondersteuning te 
kunnen bieden aan alle leerlingen, inclusief die leerlingen die dreigen uit te vallen. Daarbij 
hebben we naast aandacht voor de cognitieve ontwikkeling, ook aandacht voor de sociaal 
emotionele en persoonlijke ontwikkeling van de leerling. En ondersteunt COO de docent 
volop in het vergroten van de handelingsbekwaamheid. Door verbinding en samenwerking te 
zoeken met ouders, waarin de leerling centraal staat, probeert Het Stedelijk Lyceum de 
leerling te ondersteunen op de weg naar het diploma. 
Het Centrum voor Onderwijs en Ondersteuning (COO) is de ondersteunende dienst van Het 
Stedelijk Lyceum die deze ondersteuning biedt aan de leerlingen en de docenten.  
 
Het Stedelijk Lyceum is aangesloten bij het Samenwerkingsverband VO 2302. Het 
Samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor een dekkend aanbod van 
onderwijsondersteuning voor alle schoolgaande leerlingen van 12 tot 18 jaar in de regio 
Twente-Oost. Uitgangspunten hierbij zijn: 

● Voor iedere leerling vindt de onderwijsondersteuning zo veel mogelijk plaats in de 
reguliere setting 

● Extra ondersteuning zijn voorzieningen, die ingezet worden binnen de infrastructuur 
van de school 
 
 

Novo Ego: interne opvang  en Juniq-u 
Bij een beperkt aantal leerlingen komt het voor dat het  niet vanzelfsprekend is om het 
onderwijsproces zonder problemen te volgen. Er spelen soms (gedragsmatige) problemen 
waardoor een leerling tijdelijk niet goed functioneert en waardoor het leerproces dreigt vast te 
lopen. Meestal lossen deze problemen zich gelukkig weer op, maar soms is het voor de 
leerling beter om tijdelijk niet meer op de locatie te zijn. Dan kan de interne opvang, Novo 
Ego, mogelijk een uitkomst bieden voor leerlingen om aan het gedrag te werken, de 
motivatie te herstellen en de leerhouding te verbeteren. 
Daarnaast is binnen Het Stedelijk Lyceum de voorziening Juniq-u (voorheen Traject op Maat) 
te vinden. Een voorziening die een traject op maat aanbiedt voor leerlingen met 
internaliserende problemen. Dit traject wordt aangeboden en uitgevoerd binnen de reguliere 
setting van de locatie Innova. 
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LOG, Locatie Ondersteunings Groep 
Het Centrum voor Onderwijs en Ondersteuning bestaat uit een groep ondersteuners, die 
leerlingen en docenten de juiste ondersteuning geeft op de locatie van Het Stedelijk Lyceum. 
Wij vinden het belangrijk dat de ondersteuning laagdrempelig en toegankelijk is. Op alle 
locaties is een Locatie Ondersteuning Groep (LOG),  van tenminste vier personen te weten, 
een teamleider ondersteuning, een ondersteuningsdocent, een ondersteuningsassistent en 
een orthopedagoog. Zij werken samen met het onderwijsteam van de locatie en kijken naar 
de onderwijsbehoefte en ontwikkeling van de leerlingen. Het team en docenten krijgen 
ondersteuning om aan te sluiten bij de onderwijsbehoefte. Het eerste aanspreekpunt voor 
extra ondersteuning is altijd de mentor van de leerling. De medewerkers van het COO 
ondersteunen de school met behulp van de ‘ondersteuningsladder’. 

 
 

ICT in het onderwijs  
Onze maatschappij verandert in een hoog tempo. En wij als school veranderen daarin mee. 
Als school betekent dit voor ons dat we ons onderwijs anders moeten gaan weg zetten. De 
ICT is op onze locaties geïmplementeerd met behulp van het erkende “vier in balans model” 
van Kennisnet. Wij bieden naast onze heldere missie, de vijf standaarden voor de 
leeromgeving, een goede gedegen infrastructuur met daarbij verwante producten, zoals een 
eigen Elektronische Leer Omgeving (ELO), aan en stimuleren hierdoor dat elke leerling 
steeds meer eigenaar wordt van zijn of haar leerproces. Hierdoor is het de noodzaak 
geworden dat we met behulp van ICT een modus vinden tussen het “in real life” coachen van 
de leerling en het “digitaal” coachen van de leerling.  
 
Om de leerling goed te kunnen coachen, in welke vorm dan ook hebben leerlingen altijd en 
overal toegang tot onze eigen in Nederland bijna unieke ELO. In deze ELO staat de 
koppeling naar digitale leermethodes en kunnen toetsen, testen en examens digitaal worden 
afgenomen. De lesstof wordt op deze manier uitgebreid met o.a. visuele middelen en er kan 
meer interactie plaatsvinden. Door het aanbieden van verschillende manieren van leren kan 
de leerling kiezen. Hierdoor wordt de autonomie van de leerling vergroot. Een groot pluspunt 
is dat de docenten meer in staat zijn om de leerling just in time bedienen.  
 
Leerlingen hebben hier ook iets extra’s voor nodig om zich te kunnen ontwikkelen op andere 
vlakken dan alleen de “vakken” op school. Wij leiden leerlingen op die later klaar zijn voor de 
maatschappij. Daarom werken wij ook aan de 21ste eeuwse vaardigheden van de leerling. 
Denk aan verschillende vaardigheden waar de leerling de rest van zijn leven wat aan heeft, 
zoals kritisch denken, creatief denken, probleem oplossen, ICT basisvaardigheden, 
computational thinking en mediawijsheid hebben. 
 
Onze docenten ontvangen ondersteuning om deze digitale mogelijkheden te kunnen 
toepassen. Nieuwe docenten krijgen scholing om met de digitale omgeving van de school om 
te gaan. Voor alle docenten is er de mogelijkheid zich te ontwikkelen op digitaal gebied op 
vlakken als Google Suite for education, applicaties als Kahoot, Lessonup en meer om ook op 
verschillende manieren te kunnen differentiëren en aan te kunnen sluiten bij de behoeften 
van de leerling. Hiervoor is een ondersteuningsstructuur opgezet van ICT-Ambassadeurs 
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van vanuit centraal, decentraal op locaties de scholing kunnen promoten en of uitvoeren. In 
sommige gevallen worden hierbij ook gecertificeerde bedrijven van buiten betrokken. 
 
We werken volgens het BYOD-principe (Bring your own device). Wij hebben onszelf als 
school de harde eis gesteld dat er sprake moet zijn van kansengelijkheid bij de investering in 
het device. Als school hebben wij daarbij gekozen voor het werken met chromebooks omdat 
dat een degelijk apparaat, met handzame afmetingen, een lange batterijduur en een vast 
toetsenbord is. De chromebooks worden via een derden partij tegen aantrekkelijke 
voorwaarden aangeboden. Wanneer ouders niet in staat zijn, om welke reden dan ook, om 
een chromebook te kunnen aanschaffen, hebben wij -in overleg met de ouders- 
mogelijkheden om de leerling toch in staat te stellen, gebruik te kunnen maken van een 
chromebook. Wij als school investeren hier ook in, omdat wij vinden dat de leerling alleen 
moet werken met de beste ICT hulpmiddelen. Naast het chromebook wordt er ook een 
emailadres voor de  leerling ter beschikking gesteld. Hierdoor is het inloggen bij de uitgevers 
en digitale omgevingen versimpeld tot een druk op de knop. 
 
Het chromebook is ook geschikt voor het maken van verslagen en uitwerkingen. Voor 
leerlingen is het makkelijk om gezamenlijk te werken in hetzelfde document. Een leerling 
werkt met een Chromebook in de ‘cloud’. Documenten worden dus niet op het apparaat zelf 
opgeslagen. Daardoor is het veel minder vatbaar voor virussen en andere ongemakken. 
 
 
Taalbeleid 
Iedere locatie van Het Stedelijk Lyceum heeft een werkgroep Taal en Rekenen. Deze 
werkgroep is verantwoordelijk het onderdeel Taal en Rekenen in het 
locatiebeleidsplan/locatiejaarplan. Het rekenbeleid is een taak van de locatiegebonden 
werkgroep. Het rekenbeleid dat hieruit voortvloeit zal na verloop van tijd worden geëvalueerd 
en zonodig worden bijgesteld. 
 
Kern van onze Stedelijk-brede visie op taalbeleid is dat we aandacht hebben of ontwikkelen 
voor de woordenschat en taalvaardigheid van onze leerlingen. Veel van het voortgezet 
onderwijs heeft een talig karakter. Teksten, verhalen en daar vervolgens sommen over 
moeten maken bijvoorbeeld. Dit betekent dat als leerlingen onvoldoende woordenschat 
hebben, ze teksten en uitleg niet zullen begrijpen. Daardoor behalen ze lagere cijfers dan 
nodig is.  
 
Taalarmoede is een algemeen probleem dat toeneemt in het primair en voortgezet onderwijs. 
De toename komt bijvoorbeeld door minder lezen. Voor leerlingen die van buiten Nederland 
in ons onderwijs belanden, is deze uitdaging nog groter.  
Voor leerlingen die opgroeien in een taalarme omgeving, bijvoorbeeld doordat er thuis weinig 
gelezen of Nederlands gepraat wordt, is het nodig dat ze geholpen worden meer 
schooltaalwoorden te leren.  
 
Dit stelt eisen aan de curricula in de onderbouw en de didactiek die hiermee gepaard gaat. 
Dit is niet alleen de taak is van de vakgroep Nederlands, of NT2 docenten voor 
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neveninstroom. Alle docenten in de gehele onderbouw moeten aan woordenschat en 
taalvaardigheid werken om dit te kunnen verbeteren.  
 
Het Stedelijk Lyceum werkt de komende periode aan het verhogen van de opbrengsten van 
het onderwijs, een duidelijk en richtinggevend taalbeleid is daarbij heel belangrijk. De 
verbetering van woordenschat en taalvaardigheid zijn voorwaardelijk voor deze doelstelling.  
 
Voor neven instromende leerlingen zorgen we voor een basis schooltaalwoordenschat bij 
ISK, op locaties waarnaar geschakeld wordt, is -danwel komt er in de komende periode een- 
uitgewerkt NT2 beleid. 
 
Doelstelling is het sluiten van de driehoek: ouder, school, leerling om tot schoolsucces te 
komen. In dit verband is het van groot belang dat ouders voldoende taalvaardig zijn om hun 
kinderen te kunnen volgen en steunen in hun ontwikkeling. Het is bekend dat schoolsucces 
behoorlijk afneemt als dit niet mogelijk is. Om deze redenen is het van essentieel belang dat 
Het Stedelijk Lyceum zich verbindt met partners die aan volwasseneneducatie werken op 
gebied van NT2. Het Stedelijk Lyceum gaat ook dit onderdeel van het taalbeleid de komende 
periode oppakken. 
 
 
Bij andere voertaal dan Nederlands 
De ISK is een school voor leerlingen die weinig of geen Nederlands beheersen. Nederlandse 
kinderen gaan na de basisschool naar een brugklas van een school voor voortgezet 
onderwijs. Voor anderstaligen is dat soms nog niet mogelijk, omdat ze het Nederlands nog 
onvoldoende beheersen. Voor deze leerlingen en voor leerlingen die naar Nederland komen 
als ze wat ouder zijn, zijn er Internationale Schakelklassen. 
Alle lessen op de ISK worden in het Nederlands gegeven. De leerlingen krijgen meer lessen 
in de Nederlandse taal dan in het reguliere voortgezet onderwijs. Doelstelling is dat bij het 
schakelen de  leerlingen naar het reguliere onderwijs een actieve kennis van 3000 woorden 
bezitten. In de komende periode ontwikkelen de locaties hun onderwijsorganisatie en 
begeleidingsaanpak dusdanig, dat instroom in het reguliere voortgezet onderwijs mogelijk is 
zodra de ISK-leerling daar aan toe is.  
 
Het Stedelijk Lyceum heeft een tweetal afdelingen op locatie College Zuid waar Engels, in 
plaats van Nederlands, de voertaal is, te weten International School Twente (IST) en 
Tweetalig Onderwijs (TTO).  
TTO staat voor TweeTalig Onderwijs. TTO is havo of vwo met extra’s. De gewone vakken 
worden daar gegeven met als extra’s heel goed Engels. Binnen TTO maken de leerlingen 
ook kennis met andere mensen en culturen.  Tenminste 50% van de vakken worden in het 
Engels gegeven, denk bijvoorbeeld aan aardrijkskunde, sport en wiskunde en er worden 
internationale lesmethodes gehanteerd. 
De International School Twente (ISTwente) is een afdeling binnen de locatie College Zuid 
van Het Stedelijk Lyceum. De leerlingen van ISTwente ontvangen hun onderwijs binnen twee 
internationaal bekende curricula. De school is een Cambridge Examination Centre en heeft 
sinds april 2017 ook het predicaat IB World School verworven. Het Engels is de voertaal  in 
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de les en taal in de school.  

 

Onderwijstijd 
In het onderzoekskader Vernieuwd Toezicht van de Onderwijsinspectie wordt over de 
onderwijstijd het volgende aangegeven: 
Leerlingen moeten voldoende tijd krijgen om de leerstof te verwerven. De wet geeft aan dat 
elke leerling een programma moet kunnen volgen van ten minste 3700 uur voor vmbo, 4700 
uur voor havo of 5700 uur voor vwo. Voor individuele leerlingen mag van die norm worden 
afgeweken.  
Voor het praktijkonderwijs geldt dat er 1.000 klokuren per jaar onderwijs moet worden 
gegeven (art. 10f, lid 3a, WVO). Deze uren moeten worden ingevuld met activiteiten die 
worden verzorgd in het onderwijsprogramma (art. 6g, tweede lid, WVO).  
De Memorie van Toelichting bij wetsvoorstel ter modernisering en vereenvoudiging van de 
normen voor onderwijstijd in het voortgezet onderwijs vult daarover het volgende aan: 
Onderwijstijd doet ertoe. Voldoende onderwijstijd is een noodzakelijke voorwaarde voor 
kwalitatief goed onderwijs, mits goed ingevuld.  
 
Het eerste criterium voor onderwijstijd is dat het moet gaan om (onderwijs)activiteiten die 
worden verzorgd onder verantwoordelijkheid van diegenen die op grond van artikel 33 van 
de WVO onderwijs mogen verzorgen. Het tweede criterium is dat de onderwijstijd onder 
verantwoordelijkheid van de school bewust moet worden gepland en verzorgd. De school is 
verantwoordelijk voor de vormgeving, uitvoering en evaluatie van het onderwijsprogramma 
en daarmee van het leerproces, de socialisering en de (maatschappelijke en persoonlijke) 
vorming van leerlingen.  
Ten derde moet op schoolniveau worden afgesproken welke soorten onderwijsactiviteiten 
meetellen als onderwijstijd: primair door de professionals, en met instemming van de 
medezeggenschapsraad.  
 
In de wet is voorgeschreven dat een leerling ten minste 189 dagen onderwijs moet kunnen 
volgen, met dien verstande dat als er vanwege de vakantiespreiding een week minder 
beschikbaar is, dit 184 dagen zijn. In het examenjaar gaat het ook om minder dagen. Er hoeft 
geen onderwijs te worden verzorgd vanaf de aanvang van het eerste tijdvak waarin het 
centraal examen wordt afgenomen (art. 6g1 WVO). 
 
Binnen Het Stedelijk Lyceum is de invulling van de onderwijstijd op locatieniveau geregeld.  
Voor alle locaties van Het Stedelijk Lyceum gelden de volgende uitgangspunten met 
betrekking tot de onderwijstijd:  

 
Onderwijstijd is de door de school geplande onderwijstijd plus de extra tijd door activiteiten 
(bijv. excursies of werkweken) minus de lesuitval. Onderwijsactiviteiten moeten van de 
Onderwijsinspectie aan de volgende eisen voldoen om te kunnen meetellen als 
onderwijstijd: 

● het onderwijs moet onder de pedagogisch-didactische verantwoordelijkheid van 
daartoe bekwaam onderwijspersoneel worden uitgevoerd; 
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● het onderwijs moet deel uitmaken van het door de school geplande en voor de 
leerlingen verplichte onderwijsprogramma; 

● het onderwijs moet door een inspirerend en uitdagend karakter bijdragen aan een 
zinvolle invulling van de totale studielast van leerlingen. 

Op alle locaties wordt ruim voldaan aan de door de Onderwijsinspectie vastgestelde 
verplichte onderwijstijd. Lesuitval wordt zoveel mogelijk voorkomen door aanpassingen in het 
rooster en de inzet van onderwijsassistenten en andere leraren. 
 
Elke locatie geeft in de eigen schoolgids vervolgens aan hoe het per locatie wordt 
vormgegeven, o.a. in de lessentabel. 
Daarnaast staan in de schoolgids het vakantierooster en de lesvrije dagen vermeld.  
 
De schoolgids is een document dat grotendeels door de locatie wordt opgesteld. 
De Stedelijk-breed zaken worden op bestuursniveau verzorgd, de locatie-eigen zaken 
worden door de locaties zelf verzorgd. Onder dit laatste valt o.a. het invullen van de lessen, 
lestabellen etc.  
De schoolgids wordt dan ook op locatieniveau aan de deelraad voorgelegd, waarbij de 
ouder-/leerlinggeleding instemmingsbevoegdheid heeft. 
 
Het bestuur ziet toe op de uitvoering van het onderwijs conform de schoolgidsen. 
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Hoofdstuk 5: Schoolklimaat & Veiligheid 
 

Een veilige en gezellige school is belangrijk voor leerlingen, medewerkers en vrijwilligers. Als 
je je op school veilig voelt, kun je beter leren en werken. Wat wij verstaan onder een veilige 
school hebben wij beschreven in het document ‘De veilige school’. 

Mentoraat 
Binnen Het Stedelijk Lyceum is het doel een inclusieve en effectieve school te zijn, met een 
veilig klimaat voor alle betrokkenen. Een inclusieve school waar iedere leerling op maat 
wordt bediend, door docenten die kwalitatief hoogstaand onderwijs verzorgen. 
 
Om leerlingen op maat te kunnen bedienen en om ook voor de leerlingen een veilig klimaat 
te vormen, zijn diverse instrumenten mogelijk. Eén van de kerninstrumenten is het 
mentoraat.  
 
Stedelijk-breed zijn voor het mentoraat uitgangspunten vastgesteld, van waaruit gewerkt 
wordt aan het doel dat op elke locatie elke leerling gehoord en gezien wordt. Een basis om 
de leerling op maat te kunnen ondersteunen en de leerling een veilige ‘thuisbasis’ te bieden. 
 
De uitgangspunten zijn gelijkelijk te hanteren voor mentoren, coaches en 
loopbaanbegeleiders. 
 
 
Uitgangspunten mentoraat 
 
De mentor is het eerste aanspreekpunt voor de leerling en ouders/verzorgers. 
De mentor kent zijn/haar leerlingen. 
De mentor is eerstverantwoordelijke voor het welbevinden van zijn/haar leerling vanuit de 
locatie. 
De mentor zorgt voor de bespreking van zijn/haar leerlingen bij de leerlingbesprekingen.  
De mentor is voor de vakdocent de eerste aanspreekpersoon bij eventuele problemen of 
andere signalen. 
De mentor treedt ondersteunend en begeleidend op.  
De mentor neemt zonodig contact op met de leerling, ouders/verzorgers, vakdocent, 
teamleider en/of LOG. 
De mentor zorgt voor een goed klimaat in zijn/haar mentorklas en begeleidt de klas.  
De mentor verzorgt mentorlessen. 
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Leefregels 
Het Stedelijk Lyceum wil een school zijn waar iedereen zich thuis voelt. We werken en leren 
met elkaar op een respectvolle wijze. Dat is te merken aan de manier waarop we met elkaar 
omgaan en in ons taalgebruik binnen en buiten de school. Om een prettige werksfeer in onze 
school te bevorderen, hebben we een aantal leefregels opgesteld. 
We kunnen dat simpel en kort doen, en dan zijn de vijf onderstaande punten eigenlijk 
genoeg: 

1. Heb respect voor elkaar 
2. Werk mee aan goed onderwijs 
3. Kom je afspraken na 
4. Zorg voor elkaar 
5. Houd alles heel en schoon 

Om sommige dingen toch wat duidelijker te maken, worden bovenstaande punten aan het 
begin van het schooljaar met de mentor besproken. 

Respectprotocol 
Bij de scholen van Het Stedelijk Lyceum is er veel aandacht voor een goede sfeer in de klas 
en tussen leerlingen onderling. Hoe leren leerlingen goed naar elkaar te luisteren en wat 
doen ze als er gepest wordt op school? Dit hebben we vastgelegd in een Respectprotocol. 
Op iedere locatie is een respect-coördinator te vinden. Onder leiding van COO vinden 
bijeenkomsten van deze respect-coördinatoren plaats 

Social Media 
Social media zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij en dus ook niet bij iedereen 
die betrokken is bij Het Stedelijk Lyceum. Voor een veilig digitaal klimaat hanteren we een 
aantal basisnormen: 

● we respecteren elkaar 
● we respecteren elkaars privacy 
● we benaderen elkaar respectvol 
● we houden rekening met wettelijk vastgelegde beeld-, citaat- en auteursrecht en 

publiceren niet zonder toestemming van de maker andermans werk 
Meer informatie staat in onze gedragscode Social Media. 

Leerlingenstatuut 
Het Stedelijk Lyceum heeft in het Leerlingenstatuut vastgelegd hoe wij als school met onze 
leerlingen en hun ouders/verzorgers om willen gaan en wat we daarin van elkaar 
verwachten.  

Voel je je niet veilig? meld het! 
Ondanks alle afspraken en maatregelen kan er toch sprake zijn van (een gevoel van) 
onveiligheid. Van iedereen die betrokken is bij de school verwachten wij dat zij onveilig 
gedrag of onveilige situaties melden. Dit is absoluut geen ‘klikken’. Het melden van 

 
 
26 



 

grensoverschrijdend gedrag kan gebeuren bij de mentor, een docent, medewerker, een 
teamleider en/of locatieondersteuningsgroep (LOG). Ook ouders kunnen hier uiteraard 
terecht met signalen. Elke locatie hanteert daarnaast afspraken hoe we met elkaar omgaan. 
Meer hierover is te lezen in de schoolgids van die locatie. 
 
 
Monitor Sociale Veiligheid  
Het Stedelijk Lyceum stelt zich actief op de hoogte van de veiligheidsbeleving en het 
welbevinden van leerlingen en medewerkers. Wij doen dat onder meer door het stellen van 
een aantal specifieke vragen over veiligheid in de tevredenheidsonderzoeken die wij jaarlijks 
afnemen onder ouders en leerlingen. De uitkomsten van het jaarlijkse onderzoek van de 
veiligheidsbeleving van de leerlingen worden gepubliceerd via www.scholenopdekaart.nl. 
Daarnaast worden onder medewerkers onderzoeken uitgevoerd om te inventariseren hoe ze 
de veiligheid ervaren (o.a. via RI&E). 
 
 
Klachten  
Elke dag werken we bij Het Stedelijk Lyceum aan de kwaliteit van ons onderwijs. Maar, waar 
gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Op school wordt intensief met elkaar omgegaan. 
Botsingen en meningsverschillen komen dan ook wel eens voor. En dat praten we uit met 
elkaar! Maar soms lukt het niet om er samen uit te komen. In dat soort situaties  is de mentor 
of de teamleider in te schakelen. Lukt het ook dan niet om een oplossing te vinden, bieden 
wij de mogelijkheid aan ouders en leerlingen om een klacht in te dienen. Daarover is op onze 
website en in de klachtenregeling meer informatie beschikbaar. Een klacht kan ingediend 
worden bij onze ombudsman. De ombudsman probeert door middel van mediation er samen 
uit te komen. Als dit niet lukt, zal hij de situatie onderzoeken en een advies uitbrengen aan 
het bestuur. Het bestuur neemt vervolgens een besluit.  
 
Voor sommige klachten is het niet zo eenvoudig om in alle openheid de klachtenprocedure te 
volgen. Denk hierbij aan klachten over bijvoorbeeld ongewenste intimiteiten, discriminatie, 
agressie of pesten tussen leerlingen onderling of tussen medewerkers en leerlingen. Met 
ongewenste intimiteiten bedoelen we: ongewenste seksueel getinte opmerkingen en/of 
aanrakingen. Met klachten over dit soort situaties kan men terecht bij de externe 
vertrouwenspersoon van Het Stedelijk Lyceum. De externe vertrouwenspersoon kan advies 
geven over het al dan niet indienen van een klacht bij de directie, de Landelijke 
Klachtencommissie of de politie.  
 
Ook heeft elke locatie contactpersonen bij wie leerlingen en ouders terecht kunnen met 
vragen over ongewenst gedrag op school, zoals pesten, ongewenste intimiteiten, 
discriminatie, agressie en geweld, of klachten van andere aard. Deze contactpersonen 
luisteren, geven informatie over mogelijke stappen en kunnen eventueel het contact met de 
externe vertrouwenspersoon of de ombudsman tot stand brengen. In de schoolgids van de 
betreffende locatie staan de namen van de contactpersonen vermeld. 
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Mocht de klacht uiteindelijk nog steeds niet naar tevredenheid zijn opgelost, staat altijd nog 
de weg open naar een onafhankelijke klachtencommissie: ‘de Landelijke Klachtencommissie 
onderwijs (LKC)’ in Utrecht. Het Stedelijk Lyceum is hierbij aangesloten. 

Hoofdstuk 6: Leerlingen & ouders 
 

Leerlingbegeleiding en coaching 
Elke leerling heeft een mentor dan wel coach als centraal aanspreekpunt. Deze 
mentor/coach begeleidt de leerlingen uit een klas een heel schooljaar. Leerlingen kunnen bij 
hem of haar terecht als de studieresultaten tegenvallen, als het niet zo goed met hen gaat of 
als ze willen praten over iets anders dat ze bezighoudt. Ook ouder(s)/verzorger(s) mogen 
altijd contact opnemen met de mentor van hun kind. Bij problemen met een specifiek vak 
kunnen leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) ook contact opnemen met de vakleraar. 
 
De mentor/coach speelt een hoofdrol in de begeleiding van een leerling. De mentor/coach is 
de leraar die extra aandacht voor een klas heeft en voor de leerlingen zorgt. Hij of zij geeft 
niet alleen een vak, maar zorgt bijvoorbeeld ook voor het aanleren van studievaardigheden. 
De leerlingen kunnen met hun vragen of problemen altijd bij hun mentor/coach terecht. 
Daarnaast is de mentor/coach ook voor ouder(s)/verzorger(s) het eerste aanspreekpunt. 
 
Daarnaast wordt ondersteuning geboden door het Centrum voor Onderwijs en 
Ondersteuning (COO). Het COO bestaat uit een groep ondersteuners, die leerlingen en 
docenten de juiste ondersteuning geeft op de locatie van Het Stedelijk Lyceum. Op alle 
locaties is een Locatie Ondersteuning Groep (LOG), van tenminste vier personen te weten, 
een teamleider ondersteuning, een ondersteuningsdocent, een ondersteunings assistent en 
een orthopedagoog. Zij werken samen met het onderwijsteam van de locatie en kijken naar 
de onderwijsbehoefte en ontwikkeling van de leerlingen. Het team en docenten krijgen 
ondersteuning om aan te sluiten bij de onderwijsbehoefte.  
 
 
Leerlingvolgsysteem/Magister 
Op Kottenpark, College Zuid, De Stedelijke Mavo, Innova, Het Stedelijk Vakcollege, werken 
we met het Cito-leerlingvolgsysteem. Tijdens de jaren op school worden leerlingen op 
vastgestelde momenten getoetst. Door leerlingen regelmatig te toetsen, kan de school de 
ontwikkeling van haar leerlingen volgen evenals de effectiviteit van haar onderwijs. Het 
volgsysteem richt zich op voortgang in de drie kernvakken: Nederlands, Wiskunde (rekenen) 
en Engels. De toetsen die gebruikt worden, sluiten aan bij de toetsen die de basisschool 
vanaf groep 6 afneemt. 
 
Binnen Het Stedelijk Lyceum wordt bij de meeste locaties gebruik gemaakt van het (digitale) 
administratiesysteem Magister. Vakschool Het Diekman maakt gebruik van Presentis en de 
IST van Managebac. Bij alle drie systemen geldt dat ouders toegang hebben om de 
vorderingen van hun kind(eren) te volgen.  
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In Magister kunnen leerlingen met gebruik van een eigen unieke inlogcode, cijfers, rooster en 
aanwezigheid bekijken. 
Ouder(s)/verzorger(s) van nieuwe leerlingen ontvangen in het begin van het schooljaar een 
inlogcode en een wachtwoord voor Magister, Presentis en/of Managebac op het e-mailadres 
dat bij inschrijving van de leerling is opgegeven. Via Magister kunnen ouder(s)/verzorger(s) 
dan zelf de cijfers en absentie van hun kind(eren) inzien en hun e-mailadres doorgeven of 
aanpassen. Inloggen kan via hetstedelijk.magister.net. 
 
Op de ISK werken we met een bewijzenmap. Hierin worden de vorderingen van leerlingen 
bijgehouden. Een leerling, ouders en het team krijgen zo inzicht in de voortgang en kunnen 
zien waar een leerling staat op weg naar het gestelde einddoel. In de map zitten stukken die 
aantonen welke tussendoelen zijn gehaald. De bewijzenmap vormt een belangrijk middel bij 
het schakelen naar regulier voortgezet onderwijs. 
 

 
Leerling- en ouderbetrokkenheid 

Tevredenheidsonderzoek 
Het Stedelijk Lyceum stelt zich actief op de hoogte over de ervaringen van leerlingen en 
ouders over de kwaliteit van het onderwijs door het uitvoeren van jaarlijkse 
tevredenheidsonderzoeken. De uitkomsten van deze onderzoeken worden worden 
gepubliceerd via www.scholenopdekaart.nl. Daarnaast worden de resultaten besproken 
binnen de teams en locatieraden. Naar aanleiding van de resultaten worden verbeteracties 
vastgesteld. Het Stedelijk Lyceum streeft naar resultaten die scoren boven het landelijk 
gemiddelde.  

Leerlingbetrokkenheid 
Elke locatie heeft een leerlingenraad. Uit verschillende afdelingen worden leerlingen gekozen 
als afgevaardigde in de leerlingenraad. Zij denken mee over tal van schoolzaken, zoals op 
het gebied van buitenschoolse activiteiten, de aankleding van de school en de sfeer in de 
lessen en de kantine. 
Daarnaast hebben leerlingen zitting in de deelraden en in de GMR. 
Met betrekking tot personeelsbeleid en de aanname van personeel biedt Het Stedelijk 
Lyceum, in voorkomende gevallen, leerlingen de ruimte om zitting te nemen in een 
benoemingsadviescommissie. 
 

Ouderbetrokkenheid 
Veel ouder(s)/verzorger(s) zijn actief bij onze locaties betrokken. Zij beslissen, denken en 
leven mee met de school. In de medezeggenschapsraad, de oudervereniging en in 
klankbordgroepen. Wij zijn hier heel blij mee. De bijdrage van ouder(s)/verzorger(s) is van 
groot belang om het leven van leerlingen op school afwisselender en gezelliger te maken. 
Daarnaast verkleint meedoen op school de afstand tussen school en ouder(s)/verzorger(s). 
Ook worden er door de locaties ieder schooljaar ouders uitgenodigd voor informatieve 
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ouderavonden. Tijdens dergelijke avonden wordt afhankelijk van de situatie van de leerlingen 
en van actualiteit informatie gegeven over bijvoorbeeld opleiding, vakkenpakket, studie en 
beroepskeuzebegeleiding. Tevens is het zo mogelijk voor de ouders om kennis te maken 
met de betrokken docenten op school.  
 
De locaties Kottenpark en College Zuid vragen ouders om zich aan het begin van het 
schooljaar op te geven voor de klankbordgroep. Meerdere keren per jaar kunnen ouders 
daar meedenken en in gesprek gaan met teamleiders en docenten.  
 
Het Stedelijke Vakcollege nodigt ouders minimaal één keer per jaar uit om rondom 
thema’s met medewerkers van Het Stedelijk Vakcollege mee te denken over de koers van de 
school. We organiseren dat in zogenaamde rondetafelgesprekken. Soms met externe 
partners die meer weten van het thema dat centraal staat. 
 
De ouderraad van De Stedelijke Mavo staat voor de belangen van alle kinderen op De 
Stedelijke Mavo. Ongeveer 5 keer per jaar komt de ouderraad bij elkaar. Hierbij sluit een 
teamleider van De Stedelijke Mavo aan. Over onderwerpen die vooral voor ouders van 
belang zijn zal de ouderraad, gevraagd en ongevraagd, de directie van de school adviseren. 
 
Daarnaast kent de deelraad van elke locatie, net als de Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad ook een oudervertegenwoordiging.  
Leerlingen en ouders zijn gebaat bij goed onderwijs en een prettig schoolklimaat. Om een 
school goed te laten functioneren, is het belangrijk tegemoet te komen aan deze belangen en 
is medezeggenschap belangrijk. Daarom heeft elke locatie een deelraad die het overleg 
tussen locatiedirectie, de ouders, de leerlingen en de medewerkers regelt. Stedelijk-breed 
worden de belangen behartigt in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.  
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Hoofdstuk 7: Personeel 
 

Teams 
Al in het strategisch beleidsplan 2010-2014, is als doel geformuleerd om de teamorganisatie 
binnen HSL te versterken. Binnen elke locatie van HSL zijn resultaatverantwoordelijke teams 
de basis geworden van de schoolorganisatie. De nadruk ligt op het samenwerken en samen 
leren. Het besef is gegroeid dat veranderingen teweegbrengen effectiever is wanneer 
medewerkers bij die ontwikkelingen betrokken zijn en er invloed op hebben, individueel, 
maar vooral als teams van professionals, die met elkaar de dialoog voeren over kwaliteit van 
onderwijs. Hoofddoel daarbij is steeds om die kwaliteit zo hoog mogelijk te krijgen, dat wil 
zeggen, om leerlingen op een zo hoog mogelijk ontwikkelingsniveau gediplomeerd de school 
te doen verlaten. Het begrip ontwikkeling dient daarbij niet slechts cognitief begrepen te 
worden, maar heeft ook betrekking op de communicatieve en sociale vaardigheden, de 
culturele ontwikkeling, de fysieke ontwikkeling en de ontwikkeling van de persoonlijkheid. 
 
Het team is verantwoordelijk voor het geheel. Het team staat daarmee centraal in het 
leerproces, en het optimaliseren van de kwaliteit. Werken in teams draagt daardoor bij aan 
de hoofddoelstelling van Het Stedelijk Lyceum: leerlingen op zo hoog mogelijk 
ontwikkelingsniveau (in brede zin), zoveel mogelijk mét diploma, de school doen verlaten. 
Daarmee is in de kern de teamopdracht weergegeven: Het team is verantwoordelijk voor het 
ontwikkelingsproces van een groep leerlingen, het curriculum dat hen wordt aangeboden, het 
vakoverstijgende deel daarvan waaronder ook het aanbod aan excursies, werkweken en 
(buitenlandse) reizen, de dagelijkse organisatie van het onderwijs, de begeleiding van 
leerlingen, waaronder het mentoraat en de keuzebegeleiding, de contacten met de ouders, 
de monitoring en het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en de professionalisering 
binnen het team. Dat we teams aanduiden als resultaatverantwoordelijk, neemt niets weg 
van de eigen verantwoordelijkheid van leerlingen voor hun leerproces en de daaraan 
verbonden verantwoordelijkheid van ouders. School noch teams kunnen die 
verantwoordelijkheid overnemen. School en teams zien het wel als hun verantwoordelijkheid 
de leeromstandigheden zo te optimaliseren dat de kans op succes het grootst wordt. Dat 
betekent organisatie en informatie, maar zeker ook inspireren en motiveren. 
 
Teams hebben beleidsruimte om beoogde resultaten te bereiken. Teams vormen het laagste 
niveau binnen de organisatie voor onderwijskundig beleid. Teams doorlopen een 
beleidscyclus, die niet alleen bestaat uit nieuw ontwikkelen en uitvoeren, maar ook uit 
monitoren en bijstellen. De binnen de kwaliteitszorg bekende Deming Circle (plan, do check, 
act) houdt ook in dat het team zelf een kwaliteitscontrole uitvoert (meten, evalueren en 
bijstellen). 
Teams maken jaarlijks een teamplan dat geformuleerd is als een proces van plannen, 
uitvoeren, monitoren van de voortgang en bijstellen. 
 
Hoe het team zich wil professionaliseren, is onderdeel van het teamplan. Het samenwerken 
aan nieuwe initiatieven is een vorm van leren, die geïntensiveerd kan worden door periodiek 
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reflectiemomenten in te bouwen of intervisie te organiseren. Vormen van intervisie kunnen 
ook erg behulpzaam zijn om de begeleidingsvaardigheden van bijv. mentoren te versterken 
of de pedagogische vaardigheden van teamleden in het algemeen bij specifieke 
gedragsproblemen. Uiteraard kan het team ook besluiten tot gezamenlijke scholing. 
Belangrijk daarbij is de scholing te relateren aan de kwaliteitsdoelen die het team heeft 
geformuleerd. 
 
 
Gesprekscyclus 
Onze maatschappij verandert sterk (en snel) en blijft zich ontwikkelen. Het gevolg daarvan is 
dat het onderwijs niet langer kan opleiden voor het ‘hier en nu’, maar zich moet richten op het 
‘daar en dan’. Onze leerlingen gaan pas over vele jaren deelnemen aan het arbeidsproces. 
Een gevolg daarvan is dat soms de banen waarin ze later terecht zullen komen, nu nog niet 
bestaan. Het onderwijs zal zich hiervoor moeten aanpassen. We zeggen dan dat het accent 
meer komt te liggen op vaardigheden/competenties, dan concrete kennis. In deze context 
praat men wel over 21st century skills. Onze leerlingen hierin te begeleiden vraagt aan de 
medewerker om een andere houding. Op zijn minst zullen de medewerkers van Het Stedelijk 
Lyceum ook de 21st century skills moeten beheersen. Om deze omslag van reactief naar 
proactief te steunen heeft Het Stedelijk Lyceum een personeelsbeleid dat dit stimuleert, én 
leidinggevenden die dit ondersteunen. Eén van de mogelijkheden om de medewerkers van 
het Stedelijk Lyceum te ondersteunen in hun professionele ontwikkeling die aansluit bij de 
veranderende maatschappij, is door te kijken naar de ontwikkeling van competenties bij deze 
medewerkers.  
Samen verantwoordelijk! Zo staat geschreven in het Strategisch Beleidsplan 2013-2016. 
Samen zijn we verantwoordelijk voor het competentiemanagement van de medewerkers en 
de teams van Het Stedelijk Lyceum. Competentiemanagement is een proces dat nooit 
eindigt: een medewerker kan immers altijd verder leren of zich verder ontwikkelen. Dit 
bevordert kwaliteit, (bredere) inzetbaarheid, vitaliteit én motivatie van de medewerker en is 
de basis voor de kwaliteit van het onderwijs dat Het Stedelijk Lyceum biedt.  
Competentiemanagement kan alleen op een goede manier worden benut wanneer er ook 
een gesprek plaatsvindt over deze competenties. De gesprekscyclus is een belangrijk 
onderdeel in de permanente aandacht voor het maken van goede en realistische afspraken, 
het meten en bespreken daarvan, het waarderen van behaalde resultaten en het faciliteren 
van ontwikkelingsmogelijkheden voor medewerkers.  
 
Formele cyclus 
De gesprekscyclus bestaat uit afspraken maken en uitvoeren (Plan en Do), voortgang 
bewaken en de uitvoering evalueren (Check) en weer nieuwe afspraken maken (Act). Bij Het 
Stedelijk Lyceum wordt dit geregeld in twee gesprekken. Het evalueren en het maken van 
nieuwe afspraken vindt plaats in het evaluatiegesprek (Plan, Check en Act) en de voortgang 
wordt bewaakt en besproken in het voortgangsgesprek (Check). Tussen de gesprekken kan 
de medewerker zelf aan de slag met zijn of haar ontwikkeling (Do).  
De periode van het doorlopen van een volledige gesprekscyclus is twee jaar; voor alle teams 
(onderwijs èn ondersteuning) zijn dit twee schooljaren welke starten in augustus/september 
en eindigen in juni/juli twee jaar later. Voor iedere medewerker is het startpunt in de cyclus 
het evalueren van de resultaten en ontwikkeling in het afgelopen schooljaar en het maken en 
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vastleggen van nieuwe afspraken. Halverwege elk schooljaar vindt het voortgangsgesprek 
plaats. In elk geval na twee jaar (en dus na twee voortgangsgesprekken) vindt er een 
evaluatiegesprek plaats.  
 
Het evaluatiegesprek bestaat uit twee delen: het evalueren van de afgelopen periode en het 
maken van afspraken voor de aankomende periode. In het evaluatiegesprek wordt eerst 
teruggekeken en evalueert de leidinggevende in welke mate de gemaakte afspraken 
gerealiseerd zijn.  
Na de evaluatie wordt er door leidinggevende en medewerker vooruitgekeken in het maken 
van de afspraken waar de medewerker het komende jaar mee aan de slag gaat.  
 
In het voortgangsgesprek wordt terug- en vooruitgekeken en bespreken leidinggevende en 
medewerker de vooruitgang in de afspraken en welke aanvullende ondersteuning 
noodzakelijk of gewenst is. In het voortgangsgesprek bespreken medewerker en 
leidinggevende ook de ambities voor loopbaan- en mobiliteitsontwikkeling en maken zij daar 
afspraken over. Indien hier nadere ondersteuning voor nodig is kan de medewerker door de 
leidinggevende verwezen worden naar het Expertisecentrum 
 
De gesprekscyclus is in 2016 ingevoerd en heeft inmiddels een volledige cyclus-periode 
doorlopen. Eind 2018 is de gesprekkencyclus dan ook uitgebreid geëvalueerd. Naar 
aanleiding van de evaluatie is begin 2019 begonnen met het verbeteren van de (digitale) 
vorm van de formulieren met inachtneming van de aangegeven wensen van de 
medewerkers en leidinggevenden. 
Door het invoeren van de gesprekkencyclus en een regelmatige evaluatie streven wij naar 
een optimale ondersteuning van de medewerkers en leidinggevenden om hun werk te 
kunnen doen, namelijk het geven van goed onderwijs en daarbij het welbevinden van alle 
medewerkers binnen Het Stedelijk lyceum goed in het oog te kunnen houden.  
  
Informele gesprekken 
Het is niet zo dat alleen op deze formele momenten de voortgang ten aanzien van resultaten 
en ontwikkeling wordt besproken. Gedurende het schooljaar wordt op veel momenten 
informeel de voortgang bewaakt door leidinggevende en medewerker.  
 
De gesprekken binnen de gesprekscyclus worden gevoerd door de medewerker met zijn 
direct leidinggevende.  
 
Tijdelijk personeel 
Ten aanzien van alle tijdelijke personeel wordt de cyclus ingericht in 1 jaar. Dus binnen 1 jaar 
heeft de medewerker een voortgang- en een evaluatiegesprek. Op basis van de evaluaties 
en de formatie van het volgend schooljaar wordt besloten of de aanstelling wel dan wel niet 
wordt verlengd. 
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Bevoegdheid en bekwaamheid  
Het Centrum voor Onderwijs en Ondersteuning (COO) biedt ondersteuning aan docenten. 
Het COO biedt o.a. pedagogisch-didactische ondersteuning en scholingen en trainingen voor 
docenten.  
Voor startende docenten verzorgt het COO een aantal bijeenkomsten om ze te 
ondersteunen, waarbij gebruikt gemaakt wordt van de zes rollen van de docent en vijf 
standaarden van de leeromgeving van Het Stedelijk Lyceum (zie ook hoofdstuk 
Leeromgeving Het Stedelijk Lyceum) . 
Daarnaast is binnen Het Stedelijk Lyceum het traject ‘train-de-trainer’ gestart, waarbij de 
docenten onderling elkaar coachen. Gelet op de resultaten en het enthousiasme van de 
deelnemende docenten gaat dit een vaste plek krijgen binnen Het Stedelijk Lyceum.  
 
Daarnaast biedt het Bestuursbureau, afdeling Personeel & Organisatie, ondersteuning aan 
de medewerkers in hun professionele ontwikkeling die aansluit bij de veranderende 
maatschappij, is door te kijken naar de ontwikkeling van competenties bij deze medewerkers. 
De al eerder genoemde gesprekscyclus is een belangrijk onderdeel in de permanente 
aandacht voor het maken van goede en realistische afspraken, het meten en bespreken 
daarvan, het waarderen van behaalde resultaten en het faciliteren van 
ontwikkelingsmogelijkheden voor medewerkers.  
De voorkeur gaat uit naar het aanstellen van docenten met een relevante 1e of 2e graad 
lesbevoegdheid. Wij nemen ook docenten aan die nog in opleiding zijn voor een 1e of 2e 
graad lesbevoegdheid, waarbij wij aan de CAO VO gebonden zijn en hen maximaal voor 
twee jaar mogen aanstellen, slechts in bijzondere gevallen kan het dienstverband daarna ten 
hoogste nog twee keer met een jaar worden verlengd.  
Wij vinden het belangrijk om docenten te faciliteren in het behalen van hun lesbevoegdheid 
waarbij wij op individueel niveau afspraken met medewerkers maken op basis van 
studieovereenkomsten. 
 
 
Lesobservaties 
Binnen Het Stedelijk Lyceum wordt voor de lesobservatie gebruik gemaakt van een daarvoor 
ontwikkelt formulier. De opbouw van dit formulier is gebaseerd op de zes rollen van Martie 
Slooter (zie ook hoofdstuk Pedagogiek en Didactiek)  
Doel van lesobservaties is het ondersteunen van de docent in het nemen van zijn rollen 
teneinde de  leskwaliteit te verbeteren en de tevredenheid van de leerling te verhogen. 
 
 

Professionalisering 
Dit is onderdeel van de gesprekkencyclus op individueel niveau en in de teamplannen wordt 
dit op teamniveau besproken. 
Het COO verzorgt voor startend docenten een aantal bijeenkomsten in het schooljaar om ze 
te ondersteunen waarbij gebruik gemaakt wordt van de bij Het Stedelijke Lyceum 
gehanteerde 5 standaarden voor de leeromgeving en zes rollen van de docent. Er is ook nog 
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een traject 'train de trainer' waarbij docenten onderling elkaar coachen (zoals al aangegeven 
onder hoofdstuk ‘Bevoegdheid en bekwaamheid) 
Met ingang van schooljaar 2018-2019 zijn een aantal docenten benoemd in een LC-functie 
met een speciale taak: onderwijsvernieuwing of docentencoach. Deze specifieke LC-functie 
professionaliseert zowel de betreffende docent als het hele team op het specifieke gebied. 
De docenten die deze taak op zich hebben genomen, krijgen daarbij ondersteuning via een 
gepersonaliseerd trainingstraject: DocK.  Dit traject is begin 2019 gestart. Naast de nieuw 
benoemde LC-docenten nemen ook een aantal andere docenten aan dit traject deel. 
 
In het algemeen is er aandacht voor de professionalisering van alle docenten. 
De eisen die worden gesteld aan de docent als professional vergen ruim aandacht voor het 
bevorderen en op peil houden van diens deskundigheid. Dit komt tot uiting in een 
scholingsplan waarin rekening wordt gehouden met wensen van de school en individuele 
medewerkers. 
Voor deskundigheidsbevordering is 10% van de jaartaak beschikbaar. Hiervan wordt 50% 
besteed aan door de school bepaalde activiteiten, zoals intervisie en specifieke scholing. De 
besteding van het totaal aantal uren deskundigheidsbevordering is een vast bespreekpunt 
tijdens de gesprekken binnen de “gesprekkencyclus”  tussen de medewerker en de 
leidinggevende.  

 

Beleidskader Professioneel statuut 
Binnen Het Stedelijk Lyceum is een beleidskader opgesteld voor een professioneel statuut. 
Dit beleidskader geeft voor elk van de locaties een kader voor een professioneel statuut 
waarin de erkenning van zeggenschap en professionele ruimte van leraren het 
uitgangspunt vormt. 
Aan de hand hiervan maken de locatieleiding en de docenten (en andere medewerkers) 
met elkaar het overleg over de afspraken die worden gemaakt over de benutting van de 
professionele ruimte in de dagelijkse onderwijspraktijk. Juist de professionele dialoog 
hierover is van belang, meer nog dan het “papieren statuut”.  
 
Het professioneel statuut geeft onder meer de regeling weer die schoolleiding en docenten 
vaststellen met betrekking tot de wijze waarop de zeggenschap van leraren wordt 
georganiseerd.  
Het professioneel statuut maakt deel uit van de zogenoemde “professionele keten” uit de 
Wet BLL (Beroep Leraar en Lerarenregister): de omschrijving van het beroep van leraar, 
de zeggenschap van de leraar in zijn beroepsuitoefening en het gestructureerd werken 
aan het eigen bekwaamheidsonderhoud.  
Uitgangspunt van het professioneel statuut is dat sprake dient te zijn van evenwicht tussen 
de professionele ruimte van de docent en het organisatiebeleid. 
 
De docent is professional en is als zodanig onderdeel van een professionele gemeenschap. 
Zijn professionaliteit is verankerd in de gezamenlijke beroepsstandaard die door de 
beroepsgroep wordt uitgedragen. Daaronder vallen onder meer de bekwaamheidseisen, 
zoals geformuleerd in de context van de Wet BIO. Het is de bedoeling dat de beroepsgroep 
deze standaard waarborgt door middel van haar registratiesystematiek.  
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De docent is naast professional ook werknemer: hij dient zich te gedragen als goed 
werknemer en is als zodanig verplicht zich te houden aan de aanwijzingen door het 
management gegeven. 
 
Schoolorganisatie en management ondersteunen docenten in de uitoefening van hun 
professie. De werkgever dient zich daarbij te gedragen als goed werkgever. Met het 
professioneel statuut wordt erkend dat de werkgever verantwoordelijk is voor het geheel van 
de onderwijsorganisatie en voor het gevoerde en te voeren beleid, waarbij de docent 
professionele zeggenschap bij de vormgeving en uitvoering daarvan nodig heeft om zijn 
werk goed te kunnen doen. 
 

 

Taakbeleid 
De kaders van het huidige taakbeleid, neergelegd in de ‘Nota Taakbeleid’, worden in de 
eerste plaats bepaald door de CAO-afspraken. En daarbinnen door het eigen beleid van Het 
Stedelijk Lyceum. 
In deze context is het wenselijk om rekening te houden met de ontstaansgeschiedenis van 
de Nota taakbeleid 2009 – 2010. In die geschiedenis is van belang dat in een bijeenkomst 
tussen directie en PGMR gezamenlijk uitgangspunten geformuleerd zijn voor het taakbeleid.  
Het taakbeleid zou vorm moet krijgen binnen de volgende kaders:  

● biedt flexibiliteit, houdt rekening met de verschillende onderwijsconcepten (Pro / 
VWO);  

● maakt differentiatie mogelijk, biedt ruimte aan locaties, onder- en bovenbouw;  
● stelt de professional centraal, die is zelf regisseur van zijn werkprocessen;  
● stelt prioriteiten bij het realiseren van onze (gezamenlijke) ambitie;  
● maakt een eenvoudige en transparante kaderregeling.  

De financiële kaders beperken de mogelijkheden:  
● in de exploitatie moet rekening worden gehouden met een financiële taakstelling;  
● het taakbeleid moet passen binnen de huidige bekostiging. 

 
In de nota wordt mede op deze uitgangspunten in twee delen voortgeborduurd.  
In het eerste deel wordt het taakbeleid uitgewerkt waarin de taken verdeeld worden op de 
meer ‘traditionele’ wijze en waarbij de taken aan individuen worden toebedeeld. Het tweede 
deel beschrijft het beleid in de situatie dat er ruimte aan het team geboden wordt om de 
taken onderling te verdelen. De insteek hierbij is dat het team onderling overlegd over de 
taakverdeling, waarbij een ieder inbreng heeft over zijn of haar wensen en kwaliteiten. De 
omvang van de taken en de taakverdeling is een zaak van onderling overleg. Er wordt 
gezocht naar ieders kracht (kennis, kunde en interesse) bij de taakverdeling. En er is de 
mogelijkheid (en verantwoordelijkheid) om onderling te schuiven bij bijvoorbeeld tijdelijke 
uitval. Als de hoeveelheid taken toeneemt, bijvoorbeeld door onvoorziene omstandigheden, 
overlegt het team over prioriteitstelling. 
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Vrouwen in de schoolleiding 
Binnen Het Stedelijk Lyceum is hier geen gericht beleid op vrouwen in de schoolleiding. 
Hoewel er geen gericht beleid is, is binnen Het Stedelijk Lyceum bij elke nieuwe benoeming 
in de schoolleiding de zorg voor een evenredige vertegenwoordiging het uitgangspunt.  
Het Stedelijk Lyceum heeft sinds 1 augustus 2018 een vrouwelijke bestuurder. In de loop van 
schooljaar 2018-2019 zijn er wijzigingen geweest in de bezetting van de locatiedirecteuren. 
Ook is er een locatiedirecteur bij gekomen. Sinds 1 maart 2019 heeft de locatie Vakschool 
Het Diekman een eigen (vrouwelijke) directeur. Voor alle locaties, inclusief het COO en het 
Bestuursbureau, is de man/vrouw verdeling bij de 8 locatiedirecteuren (1 vacant) twee 
vrouwen en 5 mannen. Onder de 23 teamleiders van alle locaties is de verdeling 11 vrouwen 
en 12 mannen.  
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Hoofdstuk 8: Het Stedelijk Lyceum en de 
buitenwereld 

 
Burgerschap 
Vanuit de vakken maatschappijleer, geschiedenis en Nederlands wordt aandacht besteed 
aan burgerschap. Dit geldt ook voor de maatschappelijke stages, wanneer die door de 
locatie (zoals door locatie Kottenpark) wordt verzorgd. De ISK biedt vanaf schooljaar 
2018-2019, gelet op haar populatie, het vak burgerschapskunde als volwaardig vak aan. 
(NB. Daarvoor werd het binnen de vakken Nederlands en Mens en Maatschappij 
aangeboden.)  
 
Maatschappelijke stage 
De maatschappelijke stage (vrijwilligerswerk) is een belangrijk onderdeel van 
burgerschapsvorming. Het geeft leerlingen de mogelijkheden om de samenleving te 
verkennen en daar een bijdrage aan te leveren. Leerlingen leren vooral door te doen! De 
leerling doet vrijwilligerswerk bij bijvoorbeeld een verzorgingshuis, zorgboerderij, 
(sport)vereniging of bibliotheek. 

 
De maatschappelijk stage vindt plaats in het 3e jaar of in de doorstroomfase (Vakschool Het 
Diekman). Het Stedelijk Lyceum werkt intensief samen met diverse organisaties, onder 
andere basisscholen, gemeente en stagebedrijven en de makelaar voor maatschappelijke 
stage voor het zoeken en vinden van een geschikte maatschappelijke stageplek. Locaties 
beschikken over een schoolcoördinator maatschappelijke stage of organiseren een 
stagemarkt (MaS-markt), zodat leerlingen een leuke stageplek vinden.  
 
 
Contacten met het basisonderwijs en vervolgonderwijs 

Projectleider PO-VO 
Om de contacten met het primair onderwijs te versterken en te verbeteren is met ingang van 
1 augustus 2018 is een projectleider PO-VO aangesteld. De hoofdtaak die de projectleider 
PO-VO heeft gekregen, is de kwaliteit voor de leerlingen te verbeteren door de samenhang 
PO-VO te versterken. Daartoe vervult de projectleider een rol in de verbinding tussen PO en 
VO.  Hij/zij zorgt voor het kennismaken van PO met VO en maakt afspraken met PO en zorgt 
voor de naleving daarvan.Hij/zij zorgt samen met de voorlichters voor een kwalitatief goede 
(verbeterde) voorlichting op het PO en maakt hij/zij helder wat PO van Het Stedelijk Lyceum 
nodig heeft. 
Daartoe formuleert hij/zij een visie om de overdracht in kwaliteit te verbeteren en initieert en 
stimuleert hij/zij gesprekken PO-VO over de doorgaande leerlijn (praten over onderwijs). 
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Samenwerkingsverbanden 
Hieronder worden de samenwerkingsverbanden genoemd, waarin Het Stedelijk Lyceum 
participeert: 
 
Het samenwerkingsverband VO 2302  
In het kader van de ontwikkelingen rondom ‘Passend Onderwijs’ is het 
samenwerkingsverband 2302 VO opgericht. Deelnemende scholen zijn alle scholen in het 
voortgezet onderwijs - inclusief het voortgezet speciaal onderwijs - in de regio Twente Oost. 
SWV 2302 VO is verantwoordelijk voor goede voorzieningen en een dekkend 
onderwijsaanbod voor de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. 
 
Panta Rhei  
Binnen het samenwerkingsverband 2302 VO wordt nauw samengewerkt met het Panta Rhei 
College Enschede, een school voor speciaal voortgezet onderwijs, met name gericht op 
leerlingen met autisme spectrum stoornissen op havo en vwo niveau. Op het Panta Rhei 
worden de eerste drie leerjaren (onderbouw) van havo en vwo aangeboden. De nauwe 
samenwerking is gericht op een goede doorstroom van de leerlingen naar het regulier 
onderwijs. Op de locatie Kottenpark is er sprake van afstemming en een doorgaande leerlijn 
met Panta Rhei 
 
Twee Talig Onderwijs Engels (TTO)  
College Zuid werkt in het kader van TTO samen met het Europees Platform, de University of 
Cambridge, het Werner von Siemens Gymnasium in Gronau (Dld), het Riesener Gymnasium 
in Gladbeck (Dld) en de Realschule Grunstrasse in Hattingen (Dld). Behalve de examinering 
door het International Baccalaureate (IB), beoogt deze samenwerking internationale 
bewustwording door meer contacten te organiseren met leerlingen in het buitenland. 
 
Topsport Talentschool  
College Zuid heeft een licentie als Topsport Talentschool. In dat kader wordt samengewerkt 
met het NOC*NSF, Olympische netwerk Twente, de gemeente Enschede, voetbalacademie 
FC Twente, Tennis Factory en diverse sportbonden. De licentie en de samenwerking stelt 
College Zuid in staat haar topsportleerlingen bepaalde faciliteiten te bieden, zodat de 
leerlingen de mogelijkheid hebben hun schoolopleiding te combineren met hun 
topsportambitie. 
 
IST  
Er is een intensieve samenwerking gestart tussen de primary IST van Consent en de 
secondary IST van Het Stedelijk Lyceum. Op bestuurlijk niveau is er in 2016 aan gewerkt om 
de samenwerking ook formeel vast te leggen. Er is een convenant opgesteld, dat is gedeeld 
met de gemeente en een aantal andere stakeholders. Het convenant is in het voorjaar van 
2017 formeel getekend door de besturen van Het Stedelijk Lyceum en Consent. 
  
Cultuurprofielschool 
Kottenpark is een cultuurprofielschool en werkt in dat kader samen met het conservatorium 
in Enschede en de muziekschool. De samenwerking is bedoeld om te komen tot een 
optimale voorbereiding ten behoeve van de doorstroming naar de hbo-fase van het 
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dansvakonderwijs. De leerlingen van de muziekstroom ontvangen extra muzieklessen van 
docenten van de muziekschool en het conservatorium. 
 
Universiteit Twente, Saxion Hogeschool, Artez 
Samenwerking vindt plaats met de UT en de Hogeschool om het wetenschapsprofiel te 
versterken. Bètadocenten nemen deel en dragen bij aan de DocentOntwikkelTeams van 
ELAN voor "wiskunde D", "Scheikunde" en "Bètavakken in samenhang". Leerlingen 
participeren in het project Talentmaximalisatie Twente (project UT, Saxion en Artez) en 
kunnen gebruik maken van faciliteiten, zoals de laboratoria van de UT en Saxion. Met 
Hogeschool ArtEZ hebben we een convenant gesloten voor de komende vier jaar. Samen 
gaan we een krachtig curriculum ontwikkelen voor het dansonderwijs dat inspeelt op de 
eisen van het “veld” en het HBO- onderwijs. Het convenant dient als basis voor een Dans en 
Muziek (DAMU) licentie die door het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen slechts 
aan acht scholen in Nederland wordt verstrekt. 
 
Leerlingondersteuning 
Om tot een goede leerlingondersteuning te kunnen komen voor leerlingen die extra 
ondersteuning en begeleiding nodig hebben, wordt samengewerkt met de gemeente 
Enschede (leerplicht), de GGD (schoolarts), de wijkagenten, het speciaal onderwijs , het 
jongerenwerk, de jeugdhulpverlening en schoolmaatschappelijk werk. Zo kunnen snelle en 
sluitende trajecten worden geboden aan leerlingen die dit nodig hebben. Het COO 
onderhoudt nauwe contacten met bovenbeschreven netwerk en keten-partners. Met als doel 
om een sluitende aanpak in begeleiding van onze leerlingen te bewerkstelligen. 
 
Regionale samenwerkingsverbanden 
In de regio zijn verschillende andere samenwerkingsverbanden met scholen voor primair en 
voortgezet onderwijs, waarin Het Stedelijk Lyceum participeert, en diverse gemeentelijke 
commissies. 
 
Goethe-instituut  
Kottenpark is partnerschool van het Goethe instituut. Behalve het afnemen van de Goethe 
examens verstrekt het Goethe instituut studiebeurzen aan leerlingen van partnerscholen en 
organiseert het congressen voor docenten. 
 
Brede Schoolvereniging West  
De Stedelijke Mavo is lid van de brede schoolvereniging West. Doel hiervan is te komen tot 
versterking van de samenwerking en sociale cohesie in de wijk. Basisscholen, scholen voor 
voortgezet onderwijs en culturele instellingen in de wijk organiseren diverse activiteiten na 
school, zoals kunst en cultuurprojecten, trainingen in sociaal emotionele ontwikkelingen, 
bewegingsactiviteiten en projecten waarmee leerlingen meer bewust worden van de eigen 
omgeving. 
 
 
Sponsorbeleid 
Het Stedelijk Lyceum heeft een sponsorbeleid. Het sponsorbeleid sluit aan bij het convenant 
dat is afgesloten tussen de overheid, besturenorganisaties en werkgeversorganisaties. Alle 
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sponsoractiviteiten die plaatsvinden behoeven de goedkeuring van het bestuur en de 
instemming van de GMR of deelraad. In het financieel jaarverslag geeft het bestuur aan 
welke sponsoring heeft plaatsgevonden. 
Het Stedelijk Lyceum is voortdurend bezig de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. 
Sponsoring kan een hulpmiddel zijn om dit te bespoedigen door het realiseren van extra 
faciliteiten en mogelijkheden. Samenwerking met en ondersteuning door bedrijven en 
instellingen kan de vormgeving van het onderwijs aantrekkelijker maken. 

 
Dit zijn de algemene uitgangspunten bij sponsoring van Het Stedelijk Lyceum: 
- is verenigbaar met de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling van de 
school, zoals die is omschreven in ons strategisch beleidsplan 
- mag geen schade berokkenen aan de geestelijke en/of lichamelijke gesteldheid en 
ontwikkeling van leerlingen 
- bevordert onder meer het mogelijk, gemakkelijk en aantrekkelijk maken van een gezonde 
levensstijl van de leerlingen 
- vraagt om een kritische houding van de school en de schoolleiding 
- is in overeenstemming met de in de school gangbare smaak,normen en waarden 
- draagt bij aan extra mogelijkheden voor de school. 

 
Van elke sponsoractiviteit wordt een sponsorovereenkomst opgesteld. Deze wordt 
ondertekend door de bestuurder van Het Stedelijk Lyceum. 
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