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Analyse vmbo TL 

• Bagatelliseren waarschuwing onvoldoende 

opbrengsten CE-SE 

• Rectoren en teamleiders onvoldoende 

zicht op de kwaliteit van de lessen 



Analyse Vwo 

 



Wat is er opgepakt? 

• Regiegroep 

 

• Werkgroepen 

 

• Nulmeting docenten 

 

• Functioneringsgesprekken 



Wat is er al opgepakt? 

• Voor elk leerjaar is een P(D)TA per vak 

 

• TL gekoppeld aan Havo 

 

• Docententeam TL met experts 



Wat is er al opgepakt? 

• Vakgroepen werken aan doorgaande 

leerlijn op examen gericht 

 

• Vakgroepen werken aan onderwijs op 

maat 

 

• Toetsbeleid met vakgroepen vastgesteld 

 

 



Audit Cap Gemini 28 januari 2014 

• plan – do – CHECK – act 

 

• Doen we de goede dingen? En doen we 

de dingen goed? 



Plan-do-check- ACT! 

• Heldere afspraken over wat het team doet 

en wat de vakgroep: 
 

– Team: leren van elkaar + ontwikkeling leerroutes 

– Vakgroep: doorgaande leerlijn; toetsbeleid; onderwijs 

op maat 

 

 

 



 We willen als Ichthus College 

onze leerlingen 

Opleiden voor een 

diploma 

Voorbereiden op het 

vervolgonderwijs en de 

veranderende wereld 

Laten ontdekken en 

ontwikkelen van hun 

talent 



Vier Leerroutes 

1. Praktijkonderwijs 

 

2. Vakroute (vmbo bb en kb) 

 

3. Vhbo route (vmbo tl en havo) 

 

4. Academische route (ath/gym) 

 



Onderwijskundig leiders 



IB’ers  en mentoren 



Plan-do-check-ACT! 

• Heldere afspraken tussen IB’er en 

teamleider 
 

 

• Handelingsgericht én opbrengstgericht 

werken 



Plan-do-check-ACT! 

• Rendement af- en doorstroom verhogen: 

 

– Leerlingen die achterblijven eerder in beeld 

– Herstelplan voor achterblijvers 

– Op elk niveau: docent – vakgroep – team 

– Analyse rendement op vak/docent niveau 



Plan-do-check-ACT! 

• Kwaliteitsbeleid 

– audits 

– tevredenheidsenquêtes leerlingen + ouders 

– planmatig werken - CE omhoog  

– scholing kwaliteitsadviseur en teamleiders  

– leerlingenenquête kwaliteit les  

– functioneringsgesprekken cyclus naar 

minimaal 3 x per jaar 



Plan-do-check-ACT! 

 

T 



Traject Leren Verbeteren 

 

‘Als je doet wat je altijd deed, 

 

krijg je hetzelfde weer terug’ 
 

 

 



Opbrengsten 



Sla piketpaaltjes! 



Klankbordgroepen & werkgroepen 



Benen op tafel gesprekken 

….met rector 



Leren van en met elkaar! 

• samen toetsen maken 

• samen lessen voorbereiden 

• samen een ELO inrichten 



Doen! 



              

 

 

 

    

 

 

   GOUD in handen! 


