samen bouwen aan morgen

Koers en strategisch beleid
Het Stedelijk Lyceum Enschede
2017 - 2021

The making of…
The future!
Een nieuw strategisch beleidsplan voor Het Stedelijk Lyceum.
Richting geven aan de koers is in zijn ideale vorm een proces
van allen die bij het Stedelijk Lyceum belang hebben: de
leerlingen en de ouders natuurlijk, de medewerkers en ook
onze externe partners.
In de aanloop naar dit strategisch plan heeft een werkgroep
meer dan 35 bouwstenen geformuleerd als mogelijke
speerpunten voor de komende jaren. Op basis hiervan zijn
tijdens middag- en avondbijeenkomsten door medewerkers,
ouders, leerlingen en partners prioriteiten geformuleerd.
Met de opbrengsten hiervan heeft de werkgroep het plan
opgesteld dat nu op tafel ligt. Onderwijs staat daarin
natuurlijk centraal.
Door mensen te betrekken bij de koers, beogen we een
breed en sterk draagvlak te realiseren 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. Dit plan schetst een
koers en biedt een kompas. Concretisering is nodig,
op verschillende niveaus. Door het bestuur in jaarlijkse
kaderbrieven, door locaties in de vorm van het locatiebeleidsplan en binnen de locaties door plannen in de
verschillende teams.
Het proces dat heeft geleid tot dit plan heeft ruim een half
jaar in beslag genomen. Met het gezamenlijke denkproces
zijn de eerste stappen richting de toekomst gezet. Hartelijk
dank aan iedereen die aan het proces van totstandkoming
van dit plan heeft bijgedragen: de leden van de werkgroep,
de medewerkers, de leerlingen, de ouders en onze externe
partners. Wij hopen dat ze ook allemaal een steentje
bijdragen bij de uitvoering van alle plannen.
Drs. Peter Nieuwstraten,
Voorzitter College van Bestuur
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De koers van
Het Stedelijk Lyceum 2017-2021
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. Dit is voor Het Stedelijk Lyceum de
dagelijkse gang van zaken.
In dit plan schetsen we de toekomstige koers en benoemen
we de belangrijke speerpunten. Het resultaat is een plan
dat richting geeft en ambities stelt. Die ambities vragen
om nadere concretisering op verschillende niveaus.
Door het bestuur in jaarlijkse kaderbrieven, door locaties in
de vorm van het locatiebeleidsplan en binnen de locaties
door plannen te maken in de verschillende teams. We
doen dat vanuit onze kernopdracht om elke leerling te
laten ontdekken hoe hij of zij een bijdrage kan leveren aan
de samenleving en daar voldoening uit haalt. Persoonlijke
ontwikkeling in het perspectief van maatschappelijk
succes. Het ik naast het wij. Individuele ontplooiing naast
functioneren in een gemeenschap.
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
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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.

“Geef leerlingen En docenten de ruimte hun cognitieve en creatieve capaciteiten te ontwikkelen
met het oog op een onzekere toekomst die veel probleemoplossers nodig heeft.”
Universiteit Twente

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 visie. 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. Zo’n school ontstaat
alleen als medewerkers er actief op sturen.
Vanuit een veilige school stimuleren we leerlingen om
doelen te formuleren. Grote doelen als dat mogelijk is:
Wat wil je later worden? Waar wil je goed in worden?
Hoe denk je gelukkig te worden? Maar grote doelen moeten
ook weer klein gemaakt worden. Waar ga je dit jaar voor,
deze week, deze les, in dit project? Leerlingen doelen laten
formuleren werkt pas als er ook iets te kiezen valt. Onze
ambitie is om het onderwijs adaptief te maken, beter af te
stemmen op wensen en mogelijkheden 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 dit plan ‘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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“Stimuleer kinderen om creatief te zijn, door aandacht voor
kunst en cultuur, en integreer creativiteit in alle vakken.”
Cultureel Centrum Concordia

Onze kernopdracht

Het Stedelijk Lyceum is een openbare scholengemeenschap
voor praktijkonderwijs, vmbo, havo, atheneum, gymnasium
en internationale schakelklassen. Wij bieden brede ontplooiingsmogelijkheden voor iedereen. Zowel binnen als
buiten het verplichte programma. Daardoor leren onze
leerlingen veel en ontwikkelen zij zich tot zelfbewuste
persoonlijkheden. Dit karakter wil Het Stedelijk Lyceum
handhaven, want hierin schuilt de gezamenlijke kracht van
de verschillende scholen die tot Het Stedelijk Lyceum horen.
Onze kernopdracht is dan ook:

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

Onze 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.
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•	
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.

•	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.

•	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.

•	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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Ons onderwijs is een
stevig gemetseld bouwwerk
Goed onderwijs bestaat uit een groot aantal bouwstenen
die goed in elkaar passen. Je kunt er geen tussenuit halen,
dan stort het bouwwerk in elkaar. Veel van de HSLkwaliteit zien we in de vaklessen, de didactiek, het mentoraat en de verdere begeleiding. 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. Ze vallen buiten het
strategisch beleid omdat we het al gerealiseerd hebben!
Nieuw beleid bouwt altijd voort op bestaande kwaliteit.

Leerlingen
beter leren
kiezen
Ons
onderwĳs
spreekt aan
Wĳ halen
de buitenwereld
naar binnen

nieuw
3.0

Doorgaande
leerlĳn
PO - VO
Iedereen is
welkom, veilig
en belangrĳk

Betere
doorstroom
naar vervolg
onderwĳs

Leerlingen
nemen
verantwoordelĳkheid

“Zorg ervoor dat ook in de ontwikkeling van vaardigheden er een goede monitoring
plaatsvindt, zodat leerlingen vaardig worden om in de 21e eeuw te functioneren.”
Consent Basisonderwijs

Medewerkers, leerlingen, ouders en externe partners vinden
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 HSL-brede beleid is gericht op de condities en randvoorwaarden om die nieuwe ontwikkelingen mogelijk te

Professionalsering
is een recht
en plicht

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.

Interne
communicatie
medewerkers
betrekken

Zichtbaar
investeren
Cultuur
van
waardering

Teamontwikkeling

Leerlingen
leveren
actieve
bĳdrage

“Structureer de zorg zo dat kwetsbare leerlingen vanuit
het VSO de overstap kunnen maken naar het reguliere VO.”
Stichting Attendiz

Onderwijs en Ondersteuning
Wat willen we in ons onderwijs versterken? Welke bouwstenen krijgen prioriteit om verder te ontwikkelen? We gaan
investeren in wat al stevig in onze visie en onze overtuigingen verankerd ligt. Omdat het nog beter kan. Omdat we
leerwinst kunnen behalen als we in onze expertise state of the art worden. Onze expertise betreft Onderwijs en Ondersteuning. Het onderwijs stemmen we af op de eisen van de 21e eeuw. De ondersteuning maken we passend, omdat alle
leerlingen anders zijn. Passende ondersteuning beschouwen we als onze deskundigheid en onze verantwoordelijkheid.

Bouwsteen

Wat gaan we bereiken?

Iedereen is welkom, veilig en belangrijk

• Versterking van het pedagogisch klimaat op alle locaties.
•	De beste, passende ondersteuning zodat er voor alle leerlingen
•

Ons onderwijs spreekt aan

plaats is op Het Stedelijk Lyceum.
Professionalisering op begeleiden en motiveren.

•	Intensievere samenwerking met vervolgonderwijs en bedrijven.

We koppelen theorie aan praktijk en oefenen meer op vaardigheden.
•	Meer keuzemogelijkheden voor leerlingen in alle leerjaren van

onze opleidingen en meer differentiatie naar tempo en niveau.
•	Op de locaties kiezen we aanpakken die het onderwijs

levensechter maken.
Leerlingen nemen verantwoordelijkheid

•	Alle locaties werken doelgericht aan persoonlijkheidsontwikkeling

en sociale competenties.
•	Locaties maken de verbinding met bewoners en instellingen in de

wijk, zodat leerlingen kunnen leren van ervaringen in de praktijk.
•	Leerlingen intensiever betrekken bij de vormgeving van

het onderwijs, het buitenschoolse leven en het gebouw.
Leerlingen leren beter kiezen

•	Betere programma’s voor studie- en beroepsoriëntatie, in

samenwerking met vervolgonderwijs en bedrijven, en waar
mogelijk met ouders.
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“Werk samen in de keten en geef leerlingen
de kans om ook buiten school te leren.”
ROC van Twente

Samenwerking
Onze stakeholders hechten aan versterkte ketensamenwerking en zien kansen om intensiever samen op te trekken.
Het Stedelijk Lyceum wil deze handreiking graag aannemen om samen aan de slag te gaan. Ook in de samenwerkingsdriehoek leerling-ouders-school zien we kansen op kwaliteitsverhoging. De docent is ook binnen deze driehoek de spil.

Bouwsteen

Wat gaan we bereiken?

Doorgaande leerlijn PO-VO

•	Betere voorbereiding op de stap naar het voortgezet

onderwijs door versterkte samenwerking met het
(openbaar) basisonderwijs, aansluitend bij het concept
van de School voor de Toekomst.
Betere doorstroom naar vervolgonderwijs

•	Intensievere samenwerking met MBO, HBO en WO.
•	Minder uitval van HSL-leerlingen in eerste jaar van

de vervolgstudie.
•	Uitwisselen van docenten.

We halen de buitenwereld naar binnen

•	Versterking van de bestaande contacten met bedrijven en

instellingen, met name in de directe omgeving van de school.
•	Nieuwe samenwerkingsconvenanten.
•	Goed netwerk binnen HSL om externe contacten

te optimaliseren.
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“Denk over de grens van je eigen organisatie
heen en neem ketenverantwoordelijkheid.”
Saxion Hogeschool

Communicatie en teamontwikkeling
Docenten geven beter les als ze zich gewaardeerd voelen, als hun bijdrage en prestaties gezien worden. Een kernwaarde
van HSL is immers positief met elkaar omgaan. In een sfeer van vertrouwen experimenteren docenten eerder en dat
draagt bij aan een lerende cultuur.

Bouwsteen

Wat gaan we bereiken?

Cultuur van waardering

•	In onze manier van met elkaar omgaan domineert de waar-

dering voor elkaars inbreng. Dit doen we in de klaslokalen,
de personeelsruimtes en de directiekamers.
Interne communicatie, medewerkers betrekken

•	Medewerkers, leerlingen en ouders worden tijdig en

volledig geïnformeerd over alle schoolse zaken.
Zij kunnen meepraten als ze direct belanghebbend zijn.
•	Het Stedelijk Lyceum betrekt medewerkers bij de
investeringsplannen, centraal en decentraal, en geeft
daarvan een transparante verantwoording.
Teamontwikkeling

•	Door versterkte teamsamenwerking komen medewerkers

meer in hun kracht.
•	Ruimte en faciliteiten voor creativiteit, samen leren en streven

naar kwaliteit.
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Professionalisering
Niet alleen vakinhouden veranderen, maar ook de opvattingen over de beste pedagogische en didactische aanpak.
Zoals het afstemmen van kennis en toepassing, van theorie en praktijk, het reflecteren op competenties, het meer
formatief toetsen en leren goede feedback te geven. Dat is slechts een greep uit de docentvaardigheden waarop
professionalisering belangrijk is.

Bouwsteen

Wat gaan we bereiken?

Professionalisering is een recht en een plicht

•	Alle medewerkers nemen verantwoordelijkheid voor de ont-

wikkeling van hun deskundigheid, door nascholing, intervisie,
deelname aan een leergemeenschap, onderling lesbezoek of
andere vormen van leren, individueel en in teamverband.
•	Medewerkers verantwoorden hun professionalisering onder
meer door vastlegging in het lerarenregister.
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Randvoorwaarden
Het Stedelijk Lyceum als organisatie faciliteert het onderwijs op de locaties optimaal. Dit gebeurt door toedeling
(allocatie) van middelen voor personeel en materiële randvoorwaarden. Na een aantal moeilijke jaren kan Het Stedelijk
Lyceum weer ruimte maken voor belangrijke investeringen.

Bouwsteen

Wat gaan we bereiken?

Zichtbaar investeren

•	Het Stedelijk Lyceum investeert in onderwijsvormen om het

leren binnen school te verbinden met de buitenwereld.
Leerlingen leveren een actieve bijdrage

•	Elke locatie betrekt leerlingen bij inrichting van het gebouw,

het investeren in leermiddelen en ICT en het mogelijk maken
van buitenlesactiviteiten.
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“Behoud inzetbaarheid en gezondheid, zie deze als meer dan afwezigheid van
ziekte. Koppel gezondheid ook aan veerkracht en balans.”
Human Capital Care

Ons onderwijs is een
stevig gemetseld bouwwerk
Niet alle doelen zijn één-op-één tot kengetallen te reduceren.
Sommige doelen, zoals het maatschappelijk succes van
onze leerlingen, liggen verder in de toekomst waardoor
causaal verband moeilijker te meten is. Maar voor de korte
termijn willen we natuurlijk weten wat het effect is van
ons handelen, door te monitoren hoe leerlingen hun tijd op

school waarderen, hoe ouders de school ervaren. We willen
weten of medewerkers voldoening uit hun werk halen.
En natuurlijk willen we dat de basisscholen vooruitgang zien
in de samenwerking met ons en datzelfde geldt voor het
vervolgonderwijs en alle bedrijven en instellingen waarmee
we gezamenlijke belangen nastreven.

Kortom, wat moet de komende jaren blijken?
• Onze leerlingen	Geven aan dat ze meer uitgedaagd worden het beste uit zichzelf te halen. Ervaren dat hun
creativiteit en nieuwsgierigheid worden geprikkeld. Krijgen in het curriculum meer keuzes
aangereikt. Worden beter ondersteund bij het kiezen voor studie en beroep.
• Onze ouders	Zien dat school een bijdrage levert aan persoonlijkheidsontwikkeling, betekenisvol onderwijs,
het ontdekken van talenten en bewustere keuzes.
• Onze medewerkers	Geven aan dat ze in toenemende mate voldoening halen uit hun werk en er een eigen
kwaliteitsstempel op kunnen drukken; we zien dat terug in hun gezondheid en dus in een
structureel laag ziekteverzuim.
• Onze partners	Geven ons terug dat de samenwerking elk jaar intensiever is geworden en goede resultaten
heeft opgeleverd.

Tussen 2017 en 2021 gaan we de waardering van deze groepen monitoren
en willen we zien dat de waardering jaarlijks verbetert.
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Onze ambities voor 2017-2021
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Wat bereiken we op Onderwijs en Ondersteuning?

Hoe weten we dit?

Versterking pedagogisch klimaat
De best passende ondersteuning
Professionalisering op begeleiden en motiveren

Leerlingen voelen zich welkom, veilig en gekend

Intensievere samenwerking met vervolgonderwijs en
bedrijven; theorie en praktijk koppelen en meer oefenen op
vaardigheden. Meer keuzemogelijkheden, meer differentiatie
naar tempo en niveau. Onderwijs wordt levensechter

Het onderwijs spreekt de leerlingen aan en past in deze tijd

Persoonlijkheidsontwikkeling en sociale competenties
Leerlingen betrekken bij vormgeving onderwijs,
schoolgebouw en omgeving school

Leerlingen leren verantwoordelijkheid nemen

Betere studie- en beroepsoriëntatie

Leerlingen leren beter kiezen

Wat bereiken we op Samenwerking?

Hoe weten we dit?

Versterkte samenwerking met het (openbaar) basisonderwijs

Probleemloze doorstroom PO-VO

Intensievere samenwerking met MBO, HBO en WO
Verbeteren van de studie- en beroepsoriëntatie
Uitwisselen van docenten

Betere doorstroom naar en minder uitval in het
vervolgonderwijs

Versterking contacten met bedrijven en instellingen

De buitenwereld naar binnen
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Onze ambities voor 2017-2021
Wat bereiken we op Communicatie en teamontwikkeling? Hoe weten we dit?
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Met elkaar omgaan vanuit waardering voor elkaars inbreng

Een cultuur van waardering

Medewerkers, leerlingen en ouders tijdig en volledig
informeren en laten meepraten

Betere interne communicatie, betrokken medewerkers

Versterkte teamsamenwerking; ruimte en faciliteiten voor
creativiteit, samen leren en streven naar kwaliteit

Ontwikkeling tot lerende teams

Wat bereiken we op Professionalisering?

Hoe weten we dit?

Alle medewerkers nemen verantwoordelijkheid voor
eigen professionalisering en verantwoorden die o.a.
in het lerarenregister

Versterking van de lerende cultuur

Wat bereiken we op Randvoorwaarden?
Investeren in onderwijsvormen om school te verbinden
met de buitenwereld; medewerkers betrekken bij de investeringsplannen, allocatie transparant verantwoorden

Hoe weten we dit?
Voor ieder transparante inzet van middelen

Leerlingen betrekken bij inrichting gebouw, investeringen
in leermiddelen en ICT en buitenlesactiviteiten

Betrokken leerlingen
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