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1. Inleiding

Het IJburg College is een brede scholengemeenschap van vwo tot en met vmbo, waar we met en van
elkaar leren en elkaar ontmoeten. We bieden kwalitatief goed en gedifferentieerd onderwijs waarbij de
begeleiding van de leerlingen centraal staat. Wij geven op innovatieve en creatieve wijze het onderwijs
vorm zodat leerlingen een waardevol diploma kunnen halen en doen hierbij recht aan de ontwikkeling
van de competenties van de individuele leerlingen.

We kijken zowel naar buiten als naar binnen. Doorlopende leerlijnen worden geïntegreerd in de
onderwijsorganisatie. We werken samen met de omgeving en het toeleverend en vervolgonderwijs.

Dit strategisch beleidsplan schetst het toekomstbeeld van 2025. De koers van de school en de daaraan
gekoppelde ambities van de aankomende vier jaar worden hier beschreven met oog op het waarborgen
van de continuïteit van het IJburg College. In dit plan worden de ambities gekoppeld aan ons streven om
een brede school te blijven. Met oog op de marktwerking hebben wij daarnaast ons toekomstige
perspectief in een aantal scenario’s uitgewerkt.

Voorafgaand aan dit document hebben we gewerkt aan de visie van het IJburg College, waarbij we
hebben gekeken naar wat er goed was in het verleden en wat de ontwikkelingen in de school, en om ons
heen, nu van ons vragen. Leren voor het leven en het betrekken van de omgeving kwamen daarbij als
rode draad naar boven. Bij de totstandkoming van dit document zijn alle relevante partijen betrokken.

COVID-19 bezorgde de school een extra uitdaging, maar bood tegelijkertijd de mogelijkheid om ons eigen
handelen onder de loep te nemen.

In dit document komen de visie, missie en kernwaarden van het IJburg College aan bod en gaan we in op
waar we nu staan en waar we naartoe willen.

2. Visie en missie

2.1 Missie

Het is onze missie om een school te zijn waar leerlingen van verschillende niveaus hun eigen identiteit en
competenties ontwikkelen en een positieve bijdrage aan de samenleving kunnen leveren. Hierbij nemen
leerlingen verantwoordelijkheid voor zichzelf en de omgeving en ontwikkelen (sociale) vaardigheden die
de arbeidsmarkt en een duurzame samenleving in de toekomst van hen vragen. Herkennen wie een
leerling is en de ruimte bieden om te worden en blijven wie ze zijn, vinden we belangrijk. Ons onderwijs
is competentiegericht. Vanuit gelijkwaardigheid en met hoge verwachtingen focussen we ons op het
ontwikkelen van kennis, vaardigheden, houding en eigenaarschap op het eigen leerproces van de
leerling. Met een breed aanbod willen we leerlingen de mogelijkheid geven om bij te dragen aan de
samenleving op een manier die bij hen past.

Het sociaal constructivisme ligt ten grondslag aan ons onderwijsconcept. Dat wil zeggen dat we kennis
construeren in interactie met een ander. Leerlingen leren in een contextrijke omgeving en we realiseren
deze omgeving door een extern netwerk op te bouwen en ons te verbinden met anderen in onze
omgeving. Op deze manier willen we actueel, betekenisvol, levensecht en aantrekkelijk onderwijs
aanbieden, passend bij de belevingswereld van de leerling.
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Ons onderwijs is van hoge kwaliteit. We zijn er op gericht dat onze leerlingen de kennis verwerven die
past bij een waardevol diploma.

2.2 Visie

We willen een mooie brede school zijn in de stad. Een kansrijke leergemeenschap die diversiteit en
ruimte biedt voor de ontwikkeling van onze leerlingen en hen zoveel mogelijk kansen aanreikt om tot een
niveau te komen dat bij hen past. Op het IJburg College worden leerlingen unieke kansen geboden om
zich te ontwikkelen en om een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving. Door alle niveaus aan te
bieden, van vwo tot en met vmbo, geven we jonge mensen de kans om te leren van (andere) personen
die ze wellicht anders niet snel zouden tegenkomen. Hiermee wordt hun wereld groter en leren ze open
te staan voor elkaar. Daarnaast kan zo voor leerlingen het selectiemoment verlaat worden en biedt dit
meer kansen om binnen de school door te stromen naar het niveau dat bij hen past.

Om optimaal aan te sluiten bij de leerbehoefte en de te ontwikkelen competenties richten we ons op het
creëren van mogelijkheden om meer te differentiëren in het onderwijs (inhoudelijk) en te
erkennen/herkennen wat een leerling goed kan en wil. Zo ontstaan kansen (om alle mogelijkheden te
benutten) waardoor de leerling het beste uit zichzelf kan halen. We benaderen en begeleiden alle
leerlingen aandachtig, open en onbevooroordeeld. Hierdoor creëren we een omgeving waarin de leerling
zichzelf kan leren kennen en samen met anderen zich kan ontwikkelen tot de persoon die hij of zij wil
zijn.

We geven de school een buurtfunctie om een omgeving te creëren waar mensen elkaar kunnen
ontmoeten, om de verbinding op te zoeken en de sociale cohesie een impuls te geven. We zien dit als
een integraal onderdeel van ons onderwijs. Zo kan er betekenisvol van en met elkaar geleerd worden en
leveren wij als school een bijdrage aan de samenleving. We vatten onze taak dan ook breed
maatschappelijk op.

2.3 Kernwaarden

Ontwikkeling

Op het IJburg College staat ontwikkeling in de brede zin centraal. We besteden aandacht aan
zelfontplooiing. Zowel leerlingen als docenten krijgen de ruimte om zichzelf te kunnen zijn en zich te
ontwikkelen op eigen niveau, om zo het beste uit zichzelf te halen. Er is écht aandacht voor het individu.
We toetsen wie leerlingen zijn als persoon en zorgen ervoor dat de leerling als heel mens te zien.
Worden of zijn wie je bent, daarvoor willen wij de ruimte bieden.
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Vertrouwen

We vinden het belangrijk dat de school voor alle betrokkenen een positieve leeromgeving is. Vormgeven
aan een positief leerklimaat is een verantwoordelijkheid van ons allen. Vertrouwen in elkaar en in onszelf
speelt daarbij een belangrijke rol.

Verantwoordelijkheid

Verantwoordelijkheid is een belangrijke kernwaarde voor ons, zowel het nemen en het afleggen van
verantwoordelijkheid als het initiatief dat daarbij wordt getoond. Dit geldt voor de leerlingen die
verantwoordelijk zijn voor het eigen leerproces en voor de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor
het bieden van kwalitatief goed onderwijs.

Gelijkwaardigheid

Gelijkwaardigheid betekent voor ons dat alle leerlingen, ondanks alle verschillen die er tussen mensen
zijn, als waardevol in zichzelf moeten worden gezien. Dat alle mensen van gelijke waarde zijn betekent
natuurlijk niet dat alle mensen hetzelfde zijn. Juist omdat mensen op allerlei manieren van elkaar
verschillen, is het belangrijk om elkaar eraan te blijven herinneren dat dit niet betekent dat sommige
mensen daarom minder zouden zijn dan anderen. Diversiteit wordt door ons als een rijkdom gezien en
niet als een belemmering.

Verbinding

Leren doen we niet alleen, maar in verbinding met elkaar in en met de context en de omgeving waarin
we ons bevinden. Op onze school leren docenten en leerlingen van en met elkaar, door samen
problemen op te lossen en elkaar aan te vullen in het leerproces. Verbinding tussen de verschillende
niveaus vinden we daarbij belangrijk.

3. Waar staan we nu?

In dit hoofdstuk wordt beschreven waar het IJburg College anno 2020 staat. Hierbij gaat het om het
IJburg College als onderdeel van de maatschappij en van de buurt, en om de stand van zaken binnen de
school. Ook geven we aan welke relevante ontwikkelingen wij en onze stakeholders zien.

3.1 Ontwikkeling buiten de school

Nieuwbouwwijk IJburg is sinds de eerste bewoners in 2002 flink gegroeid qua aantal inwoners. Onze
school is meegegroeid, (aanvankelijk) zelfs bovengemiddeld. Meerdere omstandigheden zetten de
financiële stabiliteit en onderwijskwaliteit van onze school onder druk. Te weten: de tendens naar
categoraal onderwijs, het verlangen van een deel van de IJburgse kinderen om ‘van het eiland af te
komen’ en druk vanuit zowel de inspectie als de gemeente. Sinds 2020 is zodanig ingegrepen dat de
financiële stabiliteit en de onderwijskwaliteit duidelijk aan de op orde zijn en het vertrouwen in de
toekomst van de school weer groeiende is.

5



IJburg en Zeeburgereiland zijn uitgegroeid tot een buurt waar nu bijna 29.000 mensen wonen. De
verwachting is dat er in 2050 ruim 62.000 mensen wonen. Het is hiermee het snelst groeiend gebied van
Amsterdam. IJburg wordt gekenmerkt door een gemengde populatie en er wonen relatief veel kinderen
(in zowel sociale huurwoningen als zeer prijzige koopwoningen). Ongeveer 60% van de leerlingen in
groep 8 krijgt een havo- of vwo-schooladvies. Dit aandeel ligt hoger dan het gemiddelde van de stad.

IJburg is bij uitstek een wijk met veel ondernemers en zelfstandigen. De arbeidsmarkt zal meer en meer
vragen om flexibele inzet van ondernemers en zelfstandigen. Ondernemersvaardigheden zijn belangrijker
aan het worden. Met projecten als ‘be a businessman’ spelen we daarop in.

De gemeente Amsterdam speelt met het onderwijsbeleid in op de woningbouwontwikkelingen door in te
zetten op het spreiden van het bestaande onderwijsaanbod. Voor alle leerlingen dienen er, in de buurt
waar ze wonen, keuzemogelijkheden te zijn. Dit komt voort uit het principe dat op een brede school -
slim gepositioneerd in de buurt - mensen van allerlei achtergronden elkaar kunnen ontmoeten. Tevens is,
in het kader van kansengelijkheid en het voorkomen van segregatie in Amsterdam, de wens ontstaan
voor meer brede scholen.

Daarnaast zien wij in de maatschappij dat het gebruik van technologie steeds meer onderdeel wordt van
het dagelijks leven en zo een meer impliciet proces is geworden. Dit heeft ook consequenties voor het
onderwijs op het IJburg College de komende jaren. Hetzelfde geldt voor de doorlopende leerlijn wat
betreft het toeleverend en afnemend onderwijs. In de maatschappij zien wij de wens om het moment
van selectie voor kinderen uit te stellen, wat een flexibele en soepele doorstroom van primair onderwijs
naar voortgezet onderwijs vraagt.

Tot slot zien wij dat de samenleving en het bedrijfsleven een efficiënte en doeltreffende inrichting vragen
van het beroepsonderwijs (leerlijn vmbo-mbo of havo-hbo). Binnen de leerlijn naar het wo is er vraag
naar de ontwikkeling van academische vaardigheden in het vwo.

3.2 Ontwikkeling binnen de school

In de afgelopen twee jaar is intensief geïnvesteerd in het verbeteren van het onderwijs en hebben we
gewerkt aan het borgen van de kwaliteit en begeleiding. Het feit dat we gezamenlijk door een dieper dal
zijn gegaan, maakt dat we sterker met elkaar verbonden zijn dan voorheen en de kracht van onze school
beter hebben leren kennen. Die kracht ligt in het bieden van een open en positief leerklimaat, waar
ruimte is voor diversiteit en waar leerlingen in een kleine, overzichtelijke omgeving (de deelschool),
begeleiding en ondersteuning krijgen van medewerkers die dichtbij staan en die erkennen en herkennen
wat leerlingen kunnen of nog kunnen ontwikkelen. Denken in kansen is een van de meest geprezen en
onderscheidende elementen van het onderwijs op het IJburg College. Daarnaast hebben we ingezet op
versterking van de buurtfunctie en verbetering van de zichtbaarheid van de school. Van oudsher is het
IJburg College een digitale school; met de doorontwikkeling daarvan houden we ons continu bezig.

Inmiddels hebben we de basiskwaliteit van het onderwijs weer op orde en voldoen onze
onderwijsresultaten aan de normen van de Onderwijsinspectie. Onze bijzondere vorm van onderwijs
hebben we uitgebouwd door bewust te kiezen voor en te investeren in een brede leergemeenschap.
Vanuit onze missie dat sociale omgevingsfactoren geen obstakels mogen vormen voor het leerproces en
dat elk individu minimaal een gezamenlijk basisniveau aan vaardigheden moet kunnen ontwikkelen,
hebben we het werken vanuit ‘evalueren om te leren’ en differentiëren op niveau versterkt. Om
leerlingen voor te bereiden op de toekomst hebben we toekomstgerichte vaardigheden een prominente
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plaats gegeven in ons curriculum en hebben we ons gericht op het verstevigen van vakoverstijgend
onderwijs en het optimaliseren van digitaal onderwijs.

De komende jaren blijft IJburg sterk groeien en zullen er relatief veel kinderen in de wijk wonen. De
concurrentie van vernieuwingsscholen in de buurt maakt het profileren op basis van een onderscheidend
profiel tot een uitdaging voor het IJburg College. Daarnaast loopt het aantal leerlingen voor havo en vwo
terug, omdat deze leerlingen liever scholen kiezen die gericht zijn op alleen dit niveau. De komende
periode gaan wij ons richten op de profilering van onze school op basis van de diversiteit, het brede
aanbod en het vak- en niveau-overstijgend leren dat wij bieden. Hierbij zijn Kunst & Cultuur, Science
(ArtScience) en Sport & Gezondheid de profielen waaraan wij te herkennen zijn. Daarnaast onderzoekt
het IJburg College welke bestuurlijke context de school zekerheid biedt voor de toekomst. De komende
periode worden meerdere samenwerkingsvormen nader onderzocht met de aspiratie om een brede
school te blijven. Aangezien de marktwerking daar momenteel niet aan bijdraagt, sluiten we niet uit dat
we gedwongen worden om terug te schalen naar een vmbo-school.

3.3 De school in cijfers en prognose

Medewerkers (augustus 2020)

FTE Medewerkers

Onderwijzend personeel 77,7 103

Onderwijsondersteunend personeel 26,1 32

M T 4,7 5

Totaal 108,5 140

Leerlingen (augustus 2020)

Leerlingen Klassen

Onderbouw B/K/TL/H/V 262 12

Bovenbouw H/V 314 13

Middenbouw H/V 151 7

Bovenbouw VMBO 248 11

Totaal 975 43
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3.4 SWOT-analyse

Bovenstaande beschrijving van de stand van zaken en de ontwikkelingen, zijn samen te vatten in een
SWOT-analyse (Sterktes, Zwaktes, Kansen en Bedreigingen).

4. Waar staan we over vier jaar?

In het vorige hoofdstuk hebben we beschreven waar het IJburg College nu staat en welke ontwikkelingen
wij in de omgeving zien. Wat is voor het IJburg College voor de komende vier jaar het antwoord op deze
ontwikkelingen? Kijkend naar de toekomst van IJburg en Amsterdam Oost, het onderwijs dat jongeren
nodig hebben en de ontwikkelingen van het IJburg College zien we voor de komende vier jaar drie
belangrijke thema’s:
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4.1. Onderwijs en vorming

Ambitie

Het IJburg College is over vier jaar nog steeds een brede school, waar diversiteit en contextrijk leren in en
met de omgeving centraal staat. We bieden een onderscheidend en vernieuwend onderwijsconcept dat
gefocust is op het behoud van een brede en diverse school. We vinden het belangrijk om onderwijs te
bieden dat recht doet aan jonge mensen en dat hen de ruimte biedt om hun eigen identiteit te
ontwikkelen en tegelijkertijd gekoppeld is aan de ontwikkelingen in de samenleving. Als school denken
we in kansen. Ons doel is om middels een breed onderwijsaanbod leerlingen van alle niveaus alle
mogelijkheden te bieden voor hun ontwikkeling en identiteitsvorming. Dit doen we door hen te
begeleiden in het behalen van een waardevol diploma en het leveren van een optimale, positieve
bijdrage aan de samenleving. Daarbij maken we leerlingen zelf verantwoordelijk voor hun eigen
leerproces en -route en faciliteren wij een optimale doorlopende leerlijn binnen de school en met het
po, mbo, hbo en wo.

Hoe gaan we dat bereiken?

Goede onderwijsresultaten zijn voor ons de basis. We zorgen ervoor dat onze onderwijskwaliteit op orde
is en blijft. Dit doen we door goed zicht te hebben op de kwaliteit van onderwijs en effectief bij te sturen
waar dit nodig is. Het Resultaat Activiteiten Plan (RAP) is hierbij leidend. Door de onderwijstijd optimaal
te benutten en een vernieuwend onderwijsconcept te ontwikkelen dat past bij een brede school,
realiseren we onze ambities op het gebied van onderwijs. We richten ons op een flexibel en doelgericht
curriculum. Daarbij ligt de focus op vakoverstijgend en competentiegericht leren en het bieden van
optimale kansen voor leerlingen om op te stromen. We stimuleren het eigenaarschap van leerlingen bij
hun leerproces en bieden veel maatwerk in het lesprogramma om zodoende de zelfdeterminatie door
leerlingen te ontwikkelen.

Daarnaast realiseren we aan een breed aanbod op basis van de profielen Kunst & Cultuur, Science
(ArtScience) en Sport & Gezondheid. Gezien de groeiende rol van technologie, willen we binnen deze
profielen een sterke focus leggen op technologische vaardigheden. Met dit brede aanbod willen we
leerlingen op alle onderwijsniveaus helpen hun interesses en kwaliteiten te ontplooien. Daarbij ligt de
focus op meer differentiatie tussen leerlingen. We willen hen de mogelijkheid bieden om eigen keuzes te
maken door bijvoorbeeld de maatwerkuren uit te breiden.

Met het oog op optimale ontwikkeling richten wij ons ook op het bevorderen van de doorlopende
leerlijnen met het toeleverend en het vervolgonderwijs, door de samenwerking met deze partijen de
komende jaren (verder) te verstevigen. We willen ervoor zorgen dat leerlingen meer ruimte krijgen om
door te stromen in hun eigen tempo door hen bijvoorbeeld de mogelijkheid te bieden om vakken op
verschillende niveaus af te ronden.

Om ervoor te zorgen dat onze ambities gerealiseerd worden en het onderwijs op het IJburg College
volgens onze visie vorm krijgt, hanteren we een passend selectie- en ontwikkelingstraject voor
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medewerkers. Een structuur die volledig past bij ons onderwijsconcept. Een structuur waarbij we
medewerkers selecteren met een open, aandachtige en onbevooroordeelde houding en nieuwe
medewerkers begeleiden in het eigen maken van ons onderwijsconcept.

4.2. Toekomstbestendige school

Ambitie

Het IJburg College is over vier jaar een toekomstbestendige digitale school met een organisatie die ten
dienste staat van het onderwijsproces. De toekomstbestendige school is voor ons gebaseerd op een
aantal pijlers. Op het IJburg College is sprake van een professionele werkcultuur, waarin de medewerkers
eigenaarschap voelen en verantwoordelijkheid nemen in de organisatie en waar het beleid vanuit de
eigen rol en functie samenwerkend tot stand komt. Dit geldt ook voor het doorontwikkelen van onze
digitale leeromgeving en daarbij horende docentvaardigheden. Ook zorgen we voor een duurzaam
personeelsbeleid en voor goed werkgeverschap, zodat onze werknemers met plezier werkzaam zijn op
onze school. Toekomstbestendig houdt daarnaast in dat de school een stevige positie heeft in de
scholenmarkt en financieel stabiel is.

Hoe gaan we dit bereiken?

Voor ons onderwijsconcept zijn betrokken en goede docenten cruciaal. Met de uitvoering van ons
strategisch personeelsbeleid investeren we in medewerkers die passen bij ons onderwijsconcept. Dit zijn
medewerkers die aandachtig zijn en dichtbij de leerlingen staan. Ze erkennen en herkennen wat jonge
mensen in huis hebben en waar de mogelijkheden liggen voor een optimale ontwikkeling.

We gaan verder met het bestendigen van een matrixstructuur. Dit betekent dat bij alle werknemers
eigenaarschap over een deel van de organisatie is belegd. Als onderdeel van deze matrixstructuur zetten
we in op een taakbeleid dat docenten zeggenschap over hun taken biedt. Met het oog op een duurzaam
personeelsbeleid en goed werkgeverschap richten we ons daarnaast op het creëren van flexibele functies
en bevorderen we een professionele cultuur en een competentiegerichte houding binnen de organisatie.

Ten behoeve van financiële stabiliteit en een stevige marktpositie worden strategische samenwerkingen
met andere scholen in de buurt/stad onderzocht en aangegaan die een meerwaarde bieden om de
continuïteit van het IJburg College nog beter te waarborgen. Ook wordt er geïnvesteerd in de
samenwerking met het primair onderwijs en marketing om de instroom van leerlingen te bestendigen en
de school minder kwetsbaar te maken. Wanneer het nodig blijkt te zijn, wordt het onderwijsaanbod van
het IJburg College onder de loep genomen ter versteviging van de marktpositie.
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4.3. Plek in de omgeving

Ambitie

De school heeft over vier jaar een nadrukkelijke en zichtbare buurtfunctie. Op het IJburg College bieden
we een omgeving waarin leerlingen in, met en over de wereld om hen heen leren. Gelijktijdig stimuleren we
de verbinding en sociale cohesie in en met de buurt. De school biedt een omgeving waar mensen elkaar
ontmoeten en waar betekenisvol van en met elkaar wordt geleerd. Op deze manier leveren wij als school
een bijdrage aan de samenleving. Onze communicatie naar buiten toe is helder, waarmee we een sterk
imago creëren en een duidelijke plek op de kaart hebben.

Hoe gaan we dit bereiken?

We versterken onze buurtfunctie door onze faciliteiten zoals het buurtrestaurant, de theaterzaal en de
sportzaal te delen met de buurt en op dagelijkse basis sociale-, sport-, en kunst en cultuuractiviteiten
voor de buurt te organiseren als aanvulling op het aanbod in de wijk. Duurzaamheid is een
overkoepelend onderdeel hiervan en speelt een rol in onze projecten en activiteiten. Op deze manier
willen we door meer samenwerkingen aan te gaan, de buurt integreren in onze school en tegelijkertijd
ons onderwijs(curriculum) verbinden aan de omgeving. We sluiten hierbij aan bij de doelstellingen vanuit
het Gebiedsplan van stadsdeel Oost-IJburg. Zo is de samenwerking in ontwikkeling met Start-up
bedrijven, zodat leerlingen in de praktijk kunnen leren en tegelijkertijd met creatieve ideeën kunnen
bijdragen aan een bedrijf. Ook onze docenten komen zo meer in aanraking met vaardigheden op het
gebied van technologie.

We investeren in marketing en zorgen ervoor dat onze communicatie naar buiten toe helder, frequent en
positief is. Dit doen we onder andere door verhalen en resultaten van de school actiever op social media
te delen.

5. Samenvatting

We hebben de basis op orde, die willen we zo houden en verder uitbouwen. We willen een brede
scholengemeenschap blijven, die diversiteit en ruimte biedt voor ontwikkeling van onze leerlingen en hen
zoveel mogelijk kansen aanreikt. De komende vier jaar blijft onze onderwijskwaliteit op hoog niveau en
gaan we aan de slag met het doorontwikkelen van een nieuw en onderscheidend onderwijsconcept
waarbij de focus ligt op diversiteit en de brede ontwikkeling van de leerlingen. Tegelijkertijd blijven onze
inspanningen gericht op de ontwikkeling van onze medewerkers. Met de wens om een brede school te
blijven en de continuïteit van onze school te waarborgen, investeren we in onze marketing met als doel
een hoge(re) instroom van nieuwe leerlingen te realiseren.

Ten behoeve van een stabiele financiële positie en een stevige marktpositie zullen we tevens strategische
samenwerkingen onderzoeken en aangaan. Het investeren in samenwerkingen is bovendien van belang
voor de zichtbare buurtfunctie van het IJburg College waar we de komende vier jaar verder aan zullen
werken met als doel de school en ons onderwijs aan de buurt te verbinden.
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