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Voorwoord

Onderwijs blijft ons elke dag boeien. Kwaliteitsverbetering, innovatie en professionalisering zijn
zaken die nooit ‘af ‘ zijn. Binnen Lucas Onderwijs stimuleren we een ondernemende en op
ontwikkeling gerichte cultuur. Het bestuur faciliteert de scholen en daagt ze uit om hoogwaardig,

actueel en aantrekkelijk onderwijs te verzorgen, in samenwerking met maatschappelijke partners.

Voor u ligt een ambitieus plan, waarin de groei en ontwikkeling van leerlingen en medewerkers centraal
staan. We willen het best denkbare onderwijs realiseren voor de leerlingen, zodat deze zich ontwikkelen
tot kansrijke volwassenen, die voor zichzelf en anderen kunnen zorgen.

We zijn ons bewust van financiële beperkingen en de grenzen in de regelgeving bij het bereiken van onze
ambities. De gekozen koers krijgt daarom een schooleigen invulling in de schoolplannen en jaarplannen
van de scholen en instellingen. 

Diversiteit is binnen Lucas Onderwijs een kracht. We maken gebruik van elkaars verschillen. Ook werken
we projectmatig aan beleidsthema’s, met scholen die koplopers zijn op gebied van ict of brede
schoolontwikkeling. Innovaties zoals de tienerschool en het Integraal Kindcentrum zullen de komende jaren
concreet vorm  krijgen in onze scholen. We gaan onze eigen koers verder uitwerken en hebben de
eerstkomende periode speciale aandacht voor de strategische positie van het voortgezet onderwijs in de
regio Haaglanden.

De wereld verandert snel. Gedurende de looptijd van dit plan zullen we ons moeten bezinnen op nieuwe
ontwikkelingen vanuit de maatschappij en politiek. Als college van bestuur spreken we de wens uit dat dit
strategisch beleidsplan ons helpt als kompas bij nieuwe ontwikkelingen. 

Dit plan is tot stand gekomen dankzij de inbreng van velen, wij willen iedereen hartelijk danken voor zijn
of haar bijdrage. We doen nu een beroep op u om de ambities om te zetten in concrete activiteiten en met
elkaar het onderwijs te versterken. 

Ewald van Vliet, voorzitter
Hein van Asseldonk, vice-voorzitter

college van bestuur, lucas onderwijs
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1    Inleiding
1.1 Missie

Lucas Onderwijs en iedereen die aan Lucas Onderwijs is verbonden, werkt vanuit de missie, de visie
en de waarden zoals verwoord in De Grondslag Verdiept. Deze beginselverklaring omvat vijf
kernwaarden: respect, naastenliefde, genade, ontwikkeling en bezieling. 

Samen met de statuten van de stichting Lucas Onderwijs vormt dit het fundament waarop wij in
gezamenlijkheid ons onderwijs en (de onderdelen van) onze organisatie baseren.

Lucas Onderwijs stelt zijn scholen in staat en stimuleert hen het best denkbare onderwijs te bieden,
opdat iedere leerling zich kan ontwikkelen tot een zelfbewuste, verantwoordelijke en kansrijke
burger. Lucas Onderwijs geeft dat vorm door samen te werken:

-  vanuit waarden, in oorsprong ontleend aan de traditie van de christelijke geloofsgemeenschap
met universele geldigheid voor een humane samenleving;

-  aan aantrekkelijk onderwijs, dat zich onderscheidt door ontwikkeling, aandacht voor kwaliteit,
goede zorg voor de medewerkers en solidariteit met kansarmen;

-  in actief partnerschap met de maatschappelijke omgeving;
-  met ruimte voor diversiteit van de scholen.
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1.2 Visie

Bij het bieden van het best denkbare onderwijs kijkt Lucas Onderwijs naar de jeugd van nul tot en
met twintig jaar en de wereld waarin deze groep zich ontwikkelt. De verbinding tussen school, thuis
en de (leef)omgeving van leerlingen is van essentieel belang om leerlingen zich te kunnen laten
ontwikkelen tot zelfbewuste, verantwoordelijke en kansrijke burgers die zich gewetensvol inzetten
voor het algemeen belang naast het eigen belang. Het Verdrag inzake de Rechten van het Kind bevat
voor ons werk de minimale basis van respect voor en vertrouwen in en van het kind. 

1.3 Besturingsfilosofie

Onze besturingsfilosofie wordt op de eerste plaats uitgedrukt in de beginselen ‘vrijheid in
verbondenheid’ en ‘trust but verify’. De scholen zijn autonoom binnen de kaders van het strategisch
beleidsplan, de financiële kaders en de afgesproken mandaatregelingen. Verantwoordelijkheden
worden zo laag mogelijk in de organisatie belegd. Zo blijft kleinschaligheid geborgd, ook in de
grotere scholen. De menselijke maat staat voorop. 

Het bestuur faciliteert de scholen zo goed als mogelijk en zet processen en projecten in gang. Dit
haalt het beste uit de medewerkers en daardoor zijn zij in staat het best denkbare onderwijs te
realiseren voor de leerlingen. Wij weten inmiddels uit ervaring dat deze werkwijze goed bij Lucas
past.

De maatschappij en de overheid kijken de laatste jaren steeds kritischer naar sectoren als het
onderwijs - met een publieke taak en gefinancierd uit publieke middelen. Overheidseisen op het
gebied van kwaliteit, transparantie en goed bestuur worden geëxpliciteerd of versterkt,
gecontroleerd en gehandhaafd. Het bestuur wil er mede daarom van verzekerd zijn dat processen
goed worden ingericht en doorlopen en dat sturingsinformatie goed wordt gebruikt. Dat wil niet



zeggen dat het bestuur overal van op de hoogte moet zijn. Via de planning- en control cyclus leggen
scholen en instellingen verantwoording af over de realisatie van overeengekomen doelen en inzet
van middelen. De besturingsfilosofie wordt daarom uitgebreid met het principe ‘afspraak is
afspraak’. Naast sturingsinformatie op het gebied van financiën, zal de jaarlijkse kaderbrief van het
College van Bestuur meer op de brede agenda van schoolleiders worden gericht. 

Om onze maatschappelijke verantwoordelijkheid op dit terrein waar te maken en de bestuurskracht
van Lucas Onderwijs te verzekeren, wordt de control functie uitgebreid en geborgd op decentraal
en centraal niveau. Door aandacht te hebben voor ‘checks and balances’ en door tegenkracht te
organiseren, wil Lucas Onderwijs invulling geven aan haar publieke taak, zonder te vervallen in
dominantie van beheerssystemen.

1.4 Identiteit

Als waarden gedreven organisatie en als onderdeel van de publieke sector, wil Lucas zich terdege
verantwoorden als het gaat over onze kwaliteit en identiteit. 

De komende periode staan we bewust stil bij onze brede en smalle identiteit. De diversiteit van de
scholen op dit gebied is een groot goed. Identiteit en historie zijn zaken die ons verbinden. We willen
hier bewust mee omgaan en het met elkaar hebben over zingeving en bezieling. De leerling en ouders
en omgeving van de scholen moeten de kernwaarden in de praktijk kunnen ervaren. 

1.5 Ambitie 2014-2018

Lucas Onderwijs streeft ernaar de hoogst mogelijke kwaliteit te leveren: wij willen dat onze scholen
tot de beste in de regio behoren. In ons onderwijs staat de brede vorming van leerlingen voorop.
We bieden passende, goede zorg en excellent, aantrekkelijk en actueel onderwijs. Onze kwaliteit is
in één oogopslag zichtbaar in de interactie tussen leraren en leerlingen. De steunpilaren onder onze
ambitie zijn goede medewerkers en een goede bedrijfsvoering.

6_
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2    Medewerkers
2.1 Kwaliteit voorop

De kwaliteit van de mensen die bij Lucas Onderwijs werken is de sleutel tot het resultaat van onze
scholen en onze leerlingen. Dat betekent dat de individuele kwaliteiten van leraren, teams,
schoolleiders en bestuur worden gezien en gewaardeerd. Bevlogenheid, passie en inspiratie van
medewerkers vormen de basis voor hun dagelijkse inzet. Tevredenheidsenquêtes onder
medewerkers en leerlingen maken zichtbaar dat onze scholen aantrekkelijke en inspirerende
omgevingen zijn om in te leren en te werken.

Door middel van een programmaplan HRM ondersteunen we een op ontwikkeling gericht HRM-beleid.

2.2 Professionele leergemeenschap

In het onderwijs komen leerkrachten en leerlingen samen om van en met elkaar te leren. De kennis
komt - ook al door de technische vooruitgang - van alle kanten de school binnen. Het is de rol van
de leraar om inspirerende leerstof te selecteren, toegankelijk te maken, te doseren en te toetsen,
en dat alles in relatie tot de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling. De rol van de leerling in
het eigen leerproces wordt waar mogelijk versterkt, gericht op het aanbrengen van de
onderzoekende houding die de basis vormt van een leven lang leren. 

Naast een leeromgeving voor leerlingen, biedt de school als werkplek van leraren en schoolleiders
een continue leersituatie voor die professionals. Door met elkaar onderwijs te ontwerpen, zaken
rondom onderwijs en het kind te onderzoeken en door externe gerichtheid delen en vermeerderen
zij hun kennis. In het programmaplan HRM wordt daarom actie ondernomen op de factoren die de
ontwikkeling van teams en leraren remmen of stimuleren. Lesbezoek, visitaties, collegiale
consultatie en vrijwillige mobiliteit worden bevorderd. We werken aan een cultuur die gericht is op
verbetering en ontwikkeling.
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Onze schoolleiders en leraren maken hun inspanningen op het gebied van professionaliserings -
activiteiten transparant door inschrijving in de landelijke registers. Onze ambitie reikt echter verder
dan het voldoen aan de landelijke eisen of richtlijnen voor registratie.

2.3 Kwaliteit van medewerkers

Lucas Onderwijs wil in 2017 nog betere leraren in dienst hebben. Medewerkers werken op de eerste
plaats vanuit het kind, zijn talenten en behoeften, en ‘zien’ daarna pas de leerling in het kind.
Centraal daarbij staat de vraag: wat kan ík doen om deze leerling het best mogelijke onderwijs te
bieden? Alle medewerkers worden aangesproken op hun passie en talenten. Van daaruit investeren
zij in hun professionele ontwikkeling door een Persoonlijk Ontwikkelings Plan op te stellen, te
bespreken en uit te voeren. In een correct uitgevoerde en inhoudsvolle gesprekscyclus worden
vervolgstappen afgesproken binnen of buiten Lucas Onderwijs.

We bevorderen het delen van kennis en ervaring tussen de scholen en medewerkers. Hiervoor wordt
een mobiliteitsprogramma ontwikkeld, dat medewerkers ertoe verleidt hun kennis tijdelijk of
permanent in te zetten voor een andere Lucasschool. Zowel de ontwikkeling van de medewerker
als die van de school is hiermee gediend. De Lucas Academie ondersteunt kennisdeling door een
uitdagend en innovatief programma van trainingen en trajecten. Door de opleiding van leraren
zoveel mogelijk in de school te halen en de opleiding niet abrupt te laten stoppen bij het behalen
van het diploma, wordt de voorbereiding op het leraarsberoep beter en staan studenten en het
schoolteam sterker.
Schoolleiders hebben aandacht voor het leren en ontwikkelen van het kind, maar ook van zichzelf
en hun team. Uit het schoolplan, jaarplan en de gesprekscyclus op school blijkt die ambitie. De
toegroei naar en de groei in het schoolleiderschap wordt verbeterd door middel van MD-trajecten
en door ervaren schoolleiders een rol te laten vervullen als raadgever en coach. Op basis van een
nieuwe profielschets werken zij met behulp van een persoonlijk ontwikkelingsplan toe naar een
beoordeling in 2017, waarvan ook een collegiale toetsing deel uitmaakt.
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3 Kwaliteit en innovatie
3.1 De maatschappelijke norm overstijgen

Er worden steeds hogere eisen gesteld aan de kwaliteit van opvoeding, van het onderwijsproces en
van de leerlingprestaties. Lucasscholen overstijgen de maatschappelijke norm, ze zijn uitmuntend
in onderwijs én opvoeding, naar onze eigen maatstaven en die van de ouders. Natuurlijk gaat het
dan om zaken als taal en rekenen, brede vorming en sociaal-culturele vorming en burgerschap. 

Uiteindelijk wordt de echte kwaliteit van ons onderwijs zichtbaar in de interactie tussen de leraar
en de leerling, in leraren die hun leerlingen begrijpen en zien wat zij nodig hebben. De kwaliteit van
onze scholen omvat daardoor ook méér dan de basiskwaliteit. Die bestaat uit de minimum
wettelijke eisen en kaders vanuit de overheid. Het basisniveau van onderwijskwaliteit moet op elke
school op orde zijn, we willen geen zwakke scholen.
Daarnaast en daarboven is er sprake van ‘pluskwaliteit’: eigen kwaliteit die de school of instelling
zelf formuleert, passend bij populatie, profilering en (brede) identiteit. Het inspelen op de populatie
betekent ook een aanbod voor leerlingen die meer aankunnen dan het reguliere programma. We
willen leerlingen laten excelleren op creatief, sportief, sociaal en cognitief gebied. Het betrekken
van ouders bij het invullen en realiseren van die ‘pluskwaliteit’ is een vanzelfsprekende zaak.

3.2 Maatwerk voor de leerling: talent gedreven onderwijs

Iedere school stemt zijn onderwijsprocessen planmatig af op de onderwijs- en ontwikkelingsvragen
van zijn leerlingen. Dat is het begin van passend onderwijs. Niet het gemiddelde, maar de
ontwikkeling van de leerling is de norm. Ons onderwijs is talent gedreven, iedere leerling krijgt de



kans en de mogelijkheid om zich te ontwikkelen. Iedere leerling volgt het meest optimale onderwijs
zo thuisnabij mogelijk, gericht op de integrale ontwikkeling van de leerling. Dit vraagt van
schoolteams dat zij zich afvragen wat ieder kind nodig heeft, dat zij het onderwijs hier op inrichten
en samenwerken met ouders, zorg en welzijn.

Elke school maakt zichtbaar welke ondersteuning zij kan leveren. Basisscholen werken samen op
wijkniveau. Het sbo blijft bestaan als lesplaats en expertisecentrum voor scholen in de wijk. Geen
kind zit thuis. 

In het voortgezet onderwijs blijft voortijdig schoolverlaten een belangrijk beleidsthema. Lucas zal
de start van leerlingen in het vervolgonderwijs intensiever volgen om te voorkomen dat de overstap
leidt tot uitval.

3.3 De 21ste-eeuwse vaardigheden als motor voor verandering

We zien dat onze leerlingen in de
toekomst meer en deels ook andere
kennis en vaardigheden nodig
hebben. We blijven werken aan
basisvaardigheden, brede vorming
en ontwikkeling van leerlingen. Die
vinden we van groot belang en
houden we in stand. In deze eeuw is
nieuw dat de ICT-component kan -
sen en mogelijk heden biedt bij alle
facetten van ons onderwijs. Dit
komt tot uitdrukking in het onder -
staande model. 

De belangrijkste vaardigheden in de
21e eeuw zijn samenwerking,
communicatie, ICT geletterdheid,
sociale en culturele vaardigheden,
inclusief burgerschap. Daarnaast
worden creativiteit, kritisch denken,
en probleemoplossende vaardig -
heden in het model genoemd. We

gaan verder met de vraag wat deze ontwikkelingen betekenen voor ons onderwijs. Hoe vervlechten
we deze competenties in het curriculum, de didactiek en de toetsing en beoordeling? 

We investeren in visieontwikkeling op bovenschools en schoolniveau over de ‘21ste-eeuwse’
vaardigheden en onderzoeken wat werkt in de schoolpraktijk. 
ICT kan de motor voor verandering zijn, door meer zelfsturing bij leerlingen, geautomatiseerde
leertaken, leermiddelen “in the cloud” en de toepassing van sociale media. We vinden daarbij ook
wetenschap en technologie van wezenlijk belang. Wetenschap en technologie zijn voor ons een
manier van kijken naar de wereld, die begint bij de verwondering: waarom is de wereld zoals zij is?
Onderwijs in wetenschap en technologie stimuleert en bestendigt een nieuwsgierige, onder -
zoekende en probleemoplossende houding bij leerlingen. Zowel voor leerlingen als voor docenten
gaat een stimulans uit van onderzoekend en ontwerpend leren, waarmee ‘21ste-eeuwse’
vaardigheden worden ontwikkeld.

Onderwijs in de 21e eeuw, Joke Voogt,
Universiteit van Twente i.o.v. Kennisnet

10_
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3.4 Innovatie en een op ontwikkeling gerichte cultuur

We versterken een op ontwikkeling gerichte cultuur (op het niveau van de leerling, de leraar, de
schoolleider en het bestuur) door werkwijzen die uitgaan van de autonomie. Ondernemerschap op
alle niveaus wordt hierdoor gestimuleerd. Ons doel is duurzaam innoveren. Als groot bestuur blijven
we de innovatie-ambitie oprekken. We willen een positie in de voorhoede, maar wel op
verantwoorde wijze. Soms nemen we risico’s en soms nemen we kleinere stappen. 

Zelfkennis, zelfsturing, eigenaarschap, verantwoordelijkheid en de (horizontale) dialoog zijn
belangrijke ankerpunten op alle niveaus van Lucas. Het resultaat van de toepassing van deze
beginselen door met name leraren, verwachten wij terug te zien bij leerlingen. We zijn dan ook
nieuwsgierig van de effecten van ons handelen op het leren en ontwikkelen van leerlingen. We
verzamelen data en analyseren onderwijsprocessen en opbrengsten op verbeterpunten en stellen
daarbij ambitieuze normen. We staan open voor de inzichten die de wetenschap ons aanreikt en
gaan ons daarnaar gedragen. Van alle medewerkers verwachten we verantwoordelijkheidsgevoel
en een aandeel in de kwaliteitsbewaking. 

4 Maatschappelijke opdracht
4.1 Partners in onderwijs en opvoeding 

Scholen staan midden in de maatschappij en hebben een opdracht om leerlingen voor te bereiden
op de toekomst. Wij verbeelden dit door de leerling te plaatsen in het centrum van de driehoek die
gevormd wordt door de ouders, de omgeving en de school. Aan ons de uitdaging om samen met
partners een pedagogische eenheid te smeden waarin de leerling zich veilig voelt, wordt
gestimuleerd, uitgedaagd en ondersteund om zich maximaal te ontwikkelen tot kansrijke burger,
die verantwoordelijkheid neemt voor zichzelf en voor de samenleving. Op schoolniveau wordt
hieraan concreet uitvoering gegeven.

Onderwijs en opvoeding zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
We hervinden de balans tussen onderwijs en opvoeding, samen
met ouders en de omgeving. Scholen investeren in partner -
schap met ouders door wederzijdse verwachtingen uit te
spreken en af te stemmen. Scholen signaleren, handelen
en registreren als het niet goed gaat met een leerling,
en hebben een structurele samenwerking met de
ketenpartners. Hierbij is elke school helder in de
grenzen aan de zorg en opvoedondersteuning
die zij kan geven. 

4.2 Maatschappelijke rol 

Iedere school formuleert beleid en ambities ten aanzien van de maatschappelijke rol en legt vast
met welke partners wordt samengewerkt. 

Omgeving School

Leerling

Thuis
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Lucas Onderwijs verstevigt de allianties met sociale en onderwijspartners. Het gaat hierbij om
partners als de gemeente, rijksoverheid, de politiek, sociale instellingen, jeugdhulpverlening,
peuterspeelzalen, kinderopvang, het bedrijfsleven en partners in de onderwijsketen. Zo nodig
kaarten we het functioneren van de keten aan of versterken we de samenwerking. Om de kansen
voor alle kinderen te vergroten, streeft Lucas op school- en bestuursniveau naar een evenwichtige
spreiding van kansarme leerlingen en willen we segregatie tegengaan.

Daarnaast bezet Lucas Onderwijs sleutelposities in nationale en regionale verbanden, zet capaciteit
in om beleid te vormen, bezuinigingen weg te nemen en experimenten te stimuleren.

4.3 Brede Scholen en Integrale Kind Centra

De brede schoolontwikkeling wordt doorgezet, zowel voor het basis- als het voortgezet onderwijs.
We maximaliseren de kansen voor ontwikkeling en ontplooiing van het individuele kind door betere
verbindingen tussen onderwijs, ouders en omgeving. Een speciale vorm hiervan is het Integrale Kind
Centrum, waarin voorzieningen voor kinderen van 0-12 jaar (kinderopvang, welzijn, zorg, onderwijs)
als een organisatie werken. De komende jaren experimenteren we binnen enkele pilots vanuit één
pedagogische visie om te komen tot één aansturing, één portemonnee, één cao, één gebouw, één
medezeggenschap en één toezichtkader. 

We doen dit samen met een aantal andere schoolbesturen in het land en streven ernaar om hiervoor
vanuit de Rijksoverheid een experimenteerstatus te krijgen.

De komende twee jaren werken we aan een wetenschappelijk fundament onder het IKC/Brede
School. Doel is de opbrengsten over een periode van tien jaren te monitoren. Daarbij worden wij
gesteund door een groep critical friends, die expertise hebben op terreinen als wetenschap,
onderwijs en politiek.
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4.4 Verbinding in de onderwijsketen 

We werken aan verbetering van de overstap voor leerlingen tussen schoolsoorten (voorschool, PO,
VO, MBO, HO). Kennismaking en ontmoeting leiden tot inhoudelijke samenwerking, doorgaande
leerlijnen en leerlingstromen. De komende vier jaren ligt de nadruk op de verbinding PO en VO. Ook
in de gemeentenDelft en Westland, waar Lucas Onderwijs geen basisscholen heeft, wordt een
soepel verloop van de aansluiting tussen scholen voor primair en voortgezet onderwijs op
inhoudelijke kenmerken bevorderd.

De reeds opgestarte bijeenkomsten voor basisscholen en scholen voor VO, zullen uitmonden in
afspraken over het gebruik van het basisschooladvies voor groep 8 leerlingen. Meer uitwisseling
tussen leraren groep 8 en onderbouwdocenten is nodig. 

Loopbaanoriëntatie is van toenemend belang om leerlingen te helpen bij de keuze voor een
passende vervolgopleiding. We willen leerlingen toerusten voor het vervolgonderwijs door een
betere aansluiting te realiseren en leerlingen een vervolgopleiding te laten kiezen die bij ze past en
die goede perspectieven biedt. We willen leerlingen intensiever volgen en zowel decanen, docenten,
teamleiders en schoolleiders onderhouden contacten met het vervolgonderwijs.

Als specifieke thema’s wordt de komende vier jaren gewerkt aan de ontwikkeling van een
tienerschool en het juniorcollege voor leerlingen van de groepen 7 en 8 en de onderbouw VO.

Er zullen op meerdere locaties voorzieningen worden ontwikkeld en gerealiseerd waar
kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, speciaal basisonderwijs, basisonderwijs, zorg, welzijn en/
of voortgezet onderwijs onder een dak samen werken.
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5 Bedrijfsvoering
5.1 Doorontwikkeling bedrijfsvoering

Ook vanuit de bedrijfsvoering werken we aan duurzaam innoveren. Lucas Onderwijs heeft belang
bij een soepel lopende bedrijfsvoering, zowel op de schoollocaties als centraal. Bedrijfsvoering omvat
de volgende zaken:

•  personeel en organisatie; 
•  financiën en administratie;
•  informatievoorziening en informatie- en communicatietechnologie (ICT); 
•  huisvesting, onderhoud en inkoop;
•  ondersteuning van onderwijsontwikkeling en kwaliteitsbeleid.

Op deze gebieden leveren we kwaliteit tegen zo laag mogelijke kosten. Door een goede
bedrijfsvoering kunnen (de overige) medewerkers zich richten op het primaire proces: het onderwijs
aan de leerlingen. 

Daarenboven wil Lucas inspirerende schoolgebouwen realiseren, aantrekkelijk werkgeverschap,
duurzame voorzieningen en een positieve houding t.o.v. cijfers en meten. Een adequate planning-
en control cyclus biedt kaders en focus. Informatie maakt de verbeteringen zichtbaar waar we samen
aan werken. 

5.2 Terugdringing overheadkosten

Lucas Onderwijs wil de kosten op het terrein van administratie, beheer en bestuur laag houden. Ook
hier gaat het om de hele organisatie. Daarom worden werkprocessen gestandaardiseerd en
verbeterd. Hiervoor is in 2012 een verbeterprogramma opgestart, dat in 2013 en 2014 verder uitgerold
wordt. Schoolleiders blijven integraal verantwoordelijk. Binnen de kaders die het bestuur verschaft,
wordt beleid vastgelegd in het schoolplan. 

5.3 Informatiebeleid

Het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ict) bij het onderwijs groeit en vraagt
om organisatorische veranderingen en nieuwe vaardigheden. Door ict-toepassingen kunnen zowel
het primaire proces als de bedrijfsvoering worden verbeterd. Lucas wil hierin proactief optreden en
bereidt een plan voor waarin deze ict-besturing wordt uitgewerkt. 
Dit strategisch informatieplan zal onder meer ict-beveiliging en doelmatigheid, standaardisering
en bundeling van infrastructuur, opbouw en benutting van deskundigheid, en financiële aspecten
bevatten. 



6 Speerpunten
De komende jaren gaan scholen en het bestuur aan de slag met de ambities in dit plan. Alle scholen
werken de thema’s uit in hun schoolplannen en jaarplannen.  Lucas Onderwijs kiest er voor om vier
projecten apart te benadrukken in dit laatste hoofdstuk. Op vier thema’s willen we een extra stap
zetten en gezamenlijk als pioniers werken.

Deze vier thema’s worden uitgewerkt met scholen, het stichtingsbureau, externe deskundigen en
onze maatschappelijke partners.

Integraal Kindcentrum-pilot IKC Bamboe

Het IKC is een landelijke ontwikkeling, waar Lucas Onderwijs een van de aanjagers van is. Hiermee
wil Lucas Onderwijs een integraal aanbod bieden voor de ontwikkeling van kinderen van 0-12 jaar.
Onder één dak worden onderwijs, kinderopvang en welzijnsactiviteiten vervlochten tot
dagarrangementen die maatwerk bieden aan alle kinderen. 

Basisschool De Krullevaar is een van de landelijke voorhoedescholen en ontwikkelt de pilot IKC
Bamboe. De belangrijkste partners zijn kinderopvangorganisatie DAK en Voor Welzijn. Een tiental
andere basisscholen van Lucas Onderwijs zetten ook stappen richting een IKC. 

Professionalisering

Leren houdt nooit op. Vanuit hun passie voor het onderwijs, hun talent en betrokkenheid bij het
kind professionaliseren leraren en schoolleiders zich voortdurend. Door individuele of teamscholing,
maar vooral ook door van elkaar te leren. Nét als in de klas…. Daarom wordt onder meer de vorming
van professionele leergemeenschappen gestimuleerd. Op basis van kaders en projectplannen komt
een praktische en enthousiasmerende aanpak tot stand in het programmaplan HRM.

Verbinding PO-VO

Een van de speerpunten voor de komende jaren is het optimaliseren van de ontwikkeling van
kinderen door betere verbinding tussen het primair en voortgezet onderwijs. We verbinden
meerdere projecten in een samenhangend programma

Eén belangrijk onderdeel is de nieuwe wet- en regelgeving rondom Passend Onderwijs en de verlate
en verplichte Eindtoets in het basisonderwijs. Hoe zorgen we er voor dat iedere leerling op een
soepele manier  in het voortgezet onderwijs een goede start kan maken?

Op verschillende manieren wordt een doorgaande leerlijn gerealiseerd, bijvoorbeeld in een
tienerklas, een zomerschool of uitdagend aanbod voor groep 8-leerlingen. Bij nieuwbouw wordt
gestreefd naar locaties waar kinderopvang, buitenschoolse opvang, speciaal bassionderwijs, zorg
welzijn en/ of voortgezet onderwijs onder één dak gaan samenwerken. 
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Informatiebeleid

Het strategisch informatiebeleidsplan (SIBP) beschrijft en ondersteunt de visie en het beleid van
Lucas Onderwijs met betrekking tot informatievoorziening en het leren in de 21-ste eeuw. Het SIBP
beschrijft de relatie tussen de gekozen onderwijsvormen en daaraan gekoppelde media en data.
Daaruit volgen de eisen die gesteld worden aan de ICT-omgeving en informatiedoelstellingen. 
Informatiebeleid richt zich op zowel het verbeteren van onderwijskwaliteit als het verbeteren van
de stuurinformatie die ter beschikking staat voor het CvB. Hierdoor wordt de kwaliteitscyclus verder
geoptimaliseerd.

Integraal Kindcentrum
Verbinding PO-VO

Professionalisering
Informatiebeleid

Speerpunten in het beleid de komende jaren



PO
Samenwerkingsschool Balans                     Den Haag
Bezuidenhout                                                    Den Haag
M.M. Boldingh                                                  Den Haag
De Bras                                                                 Den Haag
De Carolusschool                                              Den Haag
Cosmicus                                                             Den Haag
De School                                                            Zandvoort
De Dijsselbloem                                                Voorburg
Drie Linden                                                         Den Haag
De Driemaster                                                   Voorburg
Samenwerkingsschool Emmaüs                 Leidschendam
De Fontein                                                          Den Haag
Groen van Prinsterer                                       Voorburg
Grote Beer                                                           Den Haag
Jeroen                                                                   Den Haag
De Jonge Wereld                                               Den Haag
J.F. Kennedy                                                         Den Haag
Koos Meindertsschool                                    Den Haag
De Krullevaar                                                     Den Haag
Laan van Poot                                                    Den Haag
Het Lichtbaken                                                  Den Haag
Liduina                                                                 Den Haag
Prins Mauritsschool                                         Rijswijk
CBS Melodie                                                       Rijswijk
Morgenstond                                                     Den Haag
De Oase                                                               Den Haag
Onze Wereld                                                       Den Haag
’t Palet                                                                  Den Haag
De Paradijsvogel                                               Den Haag
De Parkiet                                                            Den Haag
St. Paschalis                                                        Den Haag
De Regenboog                                                   Den Haag
Shalomschool                                                    Rijswijk
J.H. Snijdersschool                                            Rijswijk
Statenkwartier                                                  Den Haag
Toermalijn                                                           Den Haag
De Trampoline                                                   Leidschendam
De Triangel                                                          Den Haag
De Vijverhof                                                       Voorburg
De Vlieger                                                            Den Haag
De Vuurvlinder                                                  Den Haag
De Waterwilg                                                    Nootdorp
Woonstede                                                         Den Haag
Het Zonnelicht                                                  Rijswijk
De Zonnewijzer                                                Leidschendam
Zorgvliet                                                              Den Haag

SBO & REC
SBO Het Avontuur                                            Den Haag
Bernardusschool locatie SO                          Den Haag
Bernardusschool locatie VSO                       Den Haag
ZMLK ’t Kraaienest SO                                    Nootdorp
ZMLK ’t Kraaienest VSO                                 Nootdorp
SBO Merlijn                                                        Den Haag
De Opperd ZMOK                                             Rijswijk
SBO Pastoor van Ars                                        Den Haag
SBO De Vliethorst                                            Leidschendam

VO

Esloo College                                                      Den Haag
Corbulo College                                                Voorburg
Diamant College                                               Den Haag
Internationaal College Edith Stein             Den Haag
Montaigne Lyceum                                          Den Haag
College St. Paul                                                  Den Haag

Christelijk College De Populier                    Den Haag
Heldring VMBO                                                 Den Haag
Hofstad Lyceum                                                Den Haag
Hofstad Mavo                                                    Den Haag
De Hofstede Praktijkschool                           Den Haag
Zandvlietcollege                                               Den Haag

ISW Gasthuislaan                                             ’s-Gravenzande
ISW Hoge Woerd                                              Naaldwijk
ISW Hoogeland                                                 Naaldwijk
ISW Irenestraat                                                 Poeldijk
ISW Lage Woerd                                               Naaldwijk
ISW Madeweg                                                   Monster
ISW Sweelincklaan                                           ’s-Gravenzande

Stanislascollege Westplantsoen                 Delft
Stanislascollege Burg. Elsenlaan                Rijswijk
Stanislascollege Gen. Vetterstraat             Rijswijk
Stanislascollege H.R. Holstlaan                   Rijswijk
Stanislascollege Krakeelpolderweg           Delft
Stanislascollege Pijnacker                             Pijnacker
Stanislascollege Reinier de Graafpad       Delft

Scholenlijst
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