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Voorwoord

Het Hyperion Lyceum is een openbare school in Amsterdam-Noord voor 

atheneum+ en gymnasium. De school is gestart in 2011 en zit sinds zomer 2018 

in een prachtig nieuw schoolgebouw op Overhoeks. De architectuur van het 

gebouw weerspiegelt onze ambities: open, onderzoekend, zelfstandig én samen 

leren en aansluiten bij de samenleving. Onze school is vernoemd naar Hyperion. 

Hyperion is de Titaan van het licht. Zijn naam betekent in het Grieks ‘Υπεριων: hij 

die naar boven gaat, simpelweg ‘Hij die alles overziet’.

Het Schoolplan is in verschillende stappen tot stand gekomen. 

Al in de oudbouw zijn er meerdere sessies met het team, de leerlingen en de 

ouders geweest, de zogenaamde deep dives. Daar kwam o.a. uit naar voren dat 

leerlingen een grotere mate van keuzevrijheid wensen én ook betrokken en goed 

opgeleide docenten én een heldere jaarplanning. Vervolgens is er in 2018 en 

2019 op vele studiedagen en werkmiddagen gediscussieerd over de gewenste 

invulling van het onderwijs op het Hyperion Lyceum. In november 2019 is een 

aantal arena’s georganiseerd met medewerking van Bord & Stift om samen met 

het huidige team en de leerlingen de uiteindelijke contouren van het onderwijs 

op onze school in 2023 te verwoorden en te verbeelden.

Dit Schoolplan sluit aan bij de Schoolgids en de Jaarplannen. Gezamenlijk geven 

zij een beeld van waar we voor staan en waar we naar toe willen. Elk hoofdstuk 

bestaat uit een beschrijving van de huidige stand van zaken. De afsluitende 

paragraaf geeft de ambities weer die onze school op dat gebied heeft voor de 

periode 2019-2023. In de Jaarplannen wordt per schooljaar de voortgang per 

ambitie geëvalueerd en worden gerichte vervolgacties bepaald.

Elly Loman

rector
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Het Hyperion Lyceum is een school waar leerlingen en docenten samen werken 
en samen leren. Onze leerlingen en medewerkers zijn ambitieus, talentvol en 
leergierig. Het Hyperion Lyceum heeft een open pedagogisch klimaat waar 
docenten, leerlingen en ouders op informele wijze met elkaar omgaan en intensief 
contact met elkaar onderhouden.

Het doel van het Hyperion Lyceum is helder: naast het behalen van een 
passend en bovengemiddeld waardevol diploma willen we leerlingen 
opleiden tot empathische en kritische denkers en doeners met een actieve 
maatschappelijke betrokkenheid.

Onze visie is gestoeld op een aantal bouwstenen. Allereerst werken we op basis 
van Pedagogische Tact. Drie aspecten spelen hierbij een rol: ‘eerst het kind, dan 
de leerling’, ‘zonder relatie geen prestatie’ en de driehoek ‘relatie, autonomie 
en competentie’. De tweede bouwsteen is de mentor. Vanwege diens centrale 
rol werken we met duo-mentoren tot en met leerjaar 4 en in leerjaar 5 en 6 
met persoonlijke mentoren. Wij willen dat de mentor zijn leerlingen écht goed 
kent. Onze mentoraatstraining ondersteunt die hechte relatie tussen leerling en 
mentor, een veilig klassenklimaat en een growth mindset. De derde bouwsteen 
is Didactisch Coachen. Al onze docenten worden opgeleid tot didactisch coach 
zodat zij de motivatie en leerprestaties van de individuele leerling doelgericht met 
vragen, aanwijzingen en feedback kunnen begeleiden.

Deze bouwstenen staan op een horizontale fundering: gedeeld leiderschap. Het 
Hyperion Lyceum onderschrijft dat het gezamenlijk nemen van de professionele 
verantwoordelijkheid voor innovatie in onze school positief bijdraagt aan het 
behalen van onze doelstellingen en ambities. Daarom kennen wij een platte 
organisatie waarbij het gehele team de visie in de praktijk vorm geeft. Grote 
beslissingen nemen we via de aanpak van Deep Democracy, besluitvorming met 
aandacht en waardering voor de minderheid. Dit sluit aan bij de professionele 
ruimte en de autonomie die we willen creëren op het Hyperion.

1. Onze Visie
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Parallel aan dit proces ondersteunen we ook de leerling in zijn ontwikkeling 
naar een steeds groter wordende autonomie en keuzevrijheid. Dit betekent dat 
we vanaf het eerste leerjaar de leerlingen ruimte geven om op hun eigen wijze 
te werken en te leren. Die keuzes worden in samenspraak met de mentor en 
vakdocent bepaald.

We geven op een eigentijdse manier onderwijs waarbij leerlingen leren zelfstandig 
te werken, individueel en samen. Er is veel aandacht voor het verwerven van 
vaardigheden. Naast studievaardigheden - plannen, reflecteren, samenwerken -  
besteden we ook expliciet aandacht aan het leren van kritisch denken, 
burgerschap, presenteren en digitale vaardigheden. 

We verwachten van onze leerlingen dat ze tijdens de lessen zelf actief met de 
leerstof aan de slag gaan. Zo leren ze steeds meer verantwoordelijkheid te nemen 
voor het eigen leren. Ook de sfeer in de klas en de ontwikkeling van een open 
houding ten aanzien van andermans opvattingen en gedachtegoed vinden wij 
belangrijk. We geven onze leerlingen een grote maatschappelijke betrokkenheid 
mee. Sociale vaardigheden, een open blik naar andere zienswijzen en de 
wisselwerking tussen wetenschap en onze maatschappij krijgen volop aandacht op 
het Hyperion Lyceum. 

Op het Hyperion Lyceum draait het om Samen Durven Leren

Samen 
Samen met ouders en externe partners werken we op basis van wederzijds 
vertrouwen aan het steeds beter maken van de school. Wij zijn een school waar 
iedereen zichzelf kan zijn, zich veilig voelt en communiceert op basis van respect. 
Om het beste uit onszelf én elkaar te halen, staan we met een open blik naar de 
wereld, voelen we ons verbonden met onze omgeving en zetten we ons in voor 
een duurzame omgang met de planeet.

Durven
Durven Leerlingen en docenten durven initiatief te tonen, te experimenteren 
en uit te blinken. Wij geloven dat iedereen van nature op zoek is naar kennis 
en uitdagingen. Dit idee staat dan ook aan de basis van onze didactische 
uitgangspunten. Ons motto ‘Voor wie wil, is niets te moeilijk’ inspireert ons 
dagelijks handelen. Onze docenten zijn betrokken, hebben passie voor hun vak 
en brengen dat over aan leerlingen en collega’s. Op het Hyperion Lyceum is een 
onderzoekende houding de norm.

Leren
Leren Het Hyperion Lyceum laat leerlingen zo actief mogelijk leren over zichzelf, 
over anderen en leert de leerlingen met open blik naar de wereld om ons heen 
kijken. Persoonlijke aandacht, leren hoe en wat je het liefste leert, zelfreflectie, 
verantwoordelijkheidsgevoel en een kritische blik zijn hierbij essentieel. Wij zien 
het als onze opdracht leerlingen de best mogelijke toekomstkansen te bieden 
en wij bereiden hen op gedegen wijze voor op het eindexamen. In ons onderwijs 
nemen wetenschap, onderwijstechnologie en talentonwikkeling een prominente 
plaats in. De lessen sluiten aan bij de actualiteit en de belevingswereld van de 
leerling en bij de snel groeiende digitale wereld om ons heen. Het leerklimaat op 
het Hyperion Lyceum is daardoor open, eigentijds en inspirerend.

Samengevat onze visie op leren:
• Ons onderwijs geeft leerlingen de intellectuele bagage mee om een kritisch 

burger te worden met een grote maatschappelijke betrokkenheid;
• Samen leren geldt voor docenten, leerlingen en ouders: we leren van en met 

elkaar;
• We bieden uitdagend en gedifferentieerd onderwijs zowel binnen als buiten 

de les, verdiepend en remediërend op leerstijl, -tempo, -niveau en via  
Bureau V;

• Ons onderwijs is toekomstgericht: open naar en verantwoordelijk voor 
anderen, duurzaam, wereldgericht;

• Ons onderwijs is vakoverstijgend en onze leerlingen leren onderzoekend en 
projectmatig;

• Leerlingen en docenten zijn ambitieus, eigenaren van hun leerproces en in 
hoge mate zelfsturend;

• Docenten zijn didactische coaches en beschikken over pedagogische tact.

Het profiel van de Hyperiondocent:
• is kritisch en maatschappelijk betrokken,
• staat volledig achter de visie,
• is in staat te differentiëren en leerlingen op persoonlijk niveau uit te dagen en 

te motiveren,
• is een didactisch coach,
• beschikt over pedagogische tact.
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Leerlingaantallen
Aantallen leerlingen vanaf 2011, onderverdeeld in verdeling man/vrouw.

Profielkeuze
Leerlingen per onderwijssoort en profielkeuze schooljaar 2019-2020.

2. Feiten en getallen

11/12

V

12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20

18 81 149 209 265 324 346 351 348
22 97 202 292 371 465 507 515 518
40 178 351 501 627 789 853 866 866
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NT:   Natuur en Techniek
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Tevredenheid leerlingen 2019-2020
Schoolklimaat score en Veiligheid score uit onderzoek bij leerlingen.

Medewerkers 2019-2020
Totaal aantal personen in team, verdeeld naar man/vrouw.

Schoolklimaat score

7,0
Veiligheid score

9,5

94

TOTAAL IN TEAM VERDELING MAN/VROUW

MANVROUW

55%

45%

Totaal aantal FTE
Totaal aantal FTE per categorie, verdeeld naar man/vrouw.

Leeftijdscategorieën
Aantallen per leeftijdscategorie.

TOTAAL FTE 

64,1
VERDELING MAN/VROUW

OP+OOPD

OOPI

DIR 53,6

3,5
7

OP+OOPD   - onderwijzend personeel en onderwijs ondersteunend personeel direct (bijv. onderwijsassistenten)
OOPI  - onderwijs ondersteunend personeel indirect (administratie en concierge)
DIR  - schoolleiding

OP+OOPD OOPI
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AANTALLEN PER LEEFTIJDSCATEGORIE
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7
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60+ JAAR

4%
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11
7

3
1

11
15
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3. Onderwijskundig beleid

Naast de normale vakken die iedereen op een vwo-school volgt, bieden we in de 
onderbouw drie nieuwe vakken aan: grote denkers (GD), lifestyle informatics (LI) 
en logica & argumentatieleer (L&A). Deze vakken verbinden alle andere vakken. 
Ze vormen een brug tussen de alfa-, bèta-, gamma- en kunstvakken. Ze werken 
expliciet aan de denk- en onderzoeksvaardigheden van onze leerlingen en 
leggen de link tussen onderwijs, wetenschap en maatschappij. Ook bieden we in 
de onderbouw het vak science aan waarin op samenhangende wijze de 
bètavakken gegeven worden. 
In de bovenbouw geven we het vak drama en rede waarin leerlingen leren om 
opgedane kennis op overtuigende wijze over te brengen. Daarnaast wordt 
het vak W & O (Wetenschap en Onderzoek) in het 5de leerjaar gegeven.  Dit 
is een door de school zelf ontwikkeld vak. W & O draait om academische 
onderzoeksvaardigheden en ondersteunt het opzetten en uitvoeren van 
het profielwerkstuk (PWS). Tevens dient het als voorbereiding op een 
vervolgopleiding.

3.1. Atheneum+ en Gymnasium
In de eerste klas maken alle leerlingen kennis met bovengenoemde nieuwe 
vakken en daarnaast ook met klassieke vorming waarbij de beginselen van de 
Griekse en van de Latijnse taal de revue passeren. Aan het einde van het eerste 
jaar kunnen leerlingen een gefundeerde keuze maken tussen atheneum+ of 
gymnasium. Als ze kiezen voor atheneum+ volgen zij het reguliere atheneum- 
programma met in de onderbouw drie nieuwe vakken en in de bovenbouw drama 
en rede. Als zij kiezen voor het gymnasium volgen zij tot en met de zesde klas de 
gymnasiumopleiding met tenminste één klassieke taal. Op deze manier zijn 
atheneum+- en  gymnasiumopleiding qua aantal uren en intensiteit gelijkwaardig. 
Inmiddels zijn we gestart met een onderzoek om op middellange termijn beter 
duidelijk te kunnen maken wat het verschil is tussen atheneum+ en gymnasium en 
wat van elke afdeling de meerwaarde is.
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3.2. Hyperiondidactiek
Het didactisch handelen van de docent stelt de leerling in staat om te leren en 
zich te ontwikkelen. Voor een ononderbroken ontwikkeling is het nodig dat het 
onderwijs aansluit bij het niveau van de leerling. De docent stemt dus instructie, 
begeleiding, opdrachten, beoordeling en onderwijstijd af op het te behalen doel 
en de behoefte van de leerling. Dit houdt in dat de docent goed op de hoogte 
is van kennis, kunde en houding van zijn leerlingen en het onderwijsaanbod 
zo heeft ingericht dat hij zowel extra ondersteuning kan bieden als ook extra 
uitdaging of andere differentiatievormen.
Daarnaast speelt de landelijk gesignaleerde trend van de verminderde 
leerlingmotivatie ook op onze school een rol. Daar komt voor onze school 
de specifieke vwo-problematiek bij zoals onderprestatie, verschil in jongens/
meisjesgedrag, faalangst en depressiviteit. Ook aspecten van de grote stad 
zoals diversiteit en straattaal speelt op onze school een rol van betekenis. Al die 
factoren leiden ertoe dat wij als team sterk de behoefte voelen om hier met een 
goede eigentijdse didactiek een antwoord op te geven.
Daarom moet en wil het Hyperion Lyceum differentiëren. Differentiatie in het 
onderwijs is de manier waarop een docent bewust, positief en planmatig omgaat 
met de cognitieve, metacognitieve, motivationele en culturele verschillen tussen 
leerlingen en daar zijn onderwijs op afstemt. Van groot belang is dat het 
Hyperion vaststelt welke stimulerende randvoorwaarden wij moeten bieden om 
te kunnen differentiëren. 
In ons nieuwe schoolgebouw hebben we bewust gekozen voor een grotere 
variatie aan onderwijsruimten. Naast klaslokalen beschikken we over een aantal 
studielabs, een auditorium, muziekstudio’s, één groot sciencelab, ateliers voor 
beeldende vorming, een bibliotheek, gymzalen, IT-labs en plekken voor kleine 
groepen en/of individuen. Wij zetten de studielabs zo in dat de leerlingen zich 
ervan bewust zijn dat zij daar vooral zelfstandig aan de slag zijn, individueel 
of in kleinere groepen. De docenten, onderwijsassistenten en/of Persoonlijke 
Assistente Leraar (PAL) zijn aanwezig om te coachen en toe te zien op een 
prettig werkklimaat. Op deze wijze worden de studielabs bewust en functioneel 
gebruikt. De gewone lokalen kunnen worden gebruikt voor plenaire instructies, 
plenaire begeleidingsvormen en voor toetsen. Het auditorium gebruiken we voor 
colleges aan grotere groepen, gezamenlijke presentaties en leerjaaractiviteiten. 
De bibliotheek is er om in stilte individueel te studeren. In het grote sciencelab 
werken we in groepen aan practica.
De docent bepaalt dus van tevoren wanneer hij bijvoorbeeld een plenaire 
instructie, een college of een toets wil geven. Dat wordt in de studieplanner 

opgenomen. Zo kan er afstemming in het lokalenrooster plaatsvinden zodat elke 
groep en elke docent op de meest passende onderwijslocatie zit.
Als de kwaliteit van de school medebepaald wordt door het didactisch 
vermogen van het docententeam, is het vergroten van dat vermogen onze 
belangrijkste doelstelling voor de komende jaren. De rooster/curriculumgroep 
is bij het formuleren van dit Schoolplan aan de slag om een definitief voorstel te 
ontwerpen waardoor het eigenaarschap van leerlingen op het Hyperion wordt 
vergroot. Daarom worden o.a. de volgende thema’s onderzocht:
• uitgangspunten rooster;
• aanpassing lessentabel;
• profielkeuzevrijheid;
• samenvoegen vakken;
• projectbased learning;
• aanleren keuzevrijheid;
• passende mentorbegeleiding;
• formatie en beschikbaarheid;
• ondersteuning en ontwikkeltijd team.

3.3. Jaarlaagdoelen: kwalificatie, 
socialisatie en subjectificatie
Het Hyperion Lyceum werkt in jaarlaagteams. Daarin zitten de mentoren van die 
jaarlaag, aangevuld met teamleden die er relatief veel lesgeven. Deze teams 
stellen voor hun eigen leerjaar jaardoelen op, natuurlijk in samenhang met 
de andere jaarlagen. Onze jaarlaagdoelen passen goed in de driedeling die 
onderwijspedagoog Gert Biesta gebruikt om de doelen van het onderwijs te 
beschrijven: kwalificatie, socialisatie en subjectificatie (persoonsvorming).
Onder kwalificatie verstaat Biesta het verwerven van kennis, vaardigheden en 
houdingen die mensen in staat stellen iets te doen, op een bepaalde manier te 
handelen. Bij kwalificatie gaat het erom dat leerlingen zich kennis, vaardigheden 
en competenties eigen maken die nodig zijn voor het kunnen meedoen aan de 
samenleving en het functioneren in het toekomstige beroepsleven.
In het domein van de socialisatie worden leerlingen voorbereid op hun leven als 
lid van een gemeenschap en maken ze kennis met tradities, omgangsvormen en 
praktijken. Die kunnen sociaal-politiek zijn, maar ook cultureel of professioneel. 
Leerlingen maken kennis met de normen en waarden van het grotere geheel. 
Betrokkenheid en relatie staan voorop: er wordt niet alleen kennisgenomen 
van het grotere geheel, maar er wordt ook een beroep gedaan op de eigen 
verantwoordelijkheid van het individu om bewust zijn participatiekeuze te maken. 
Hij wordt uitgenodigd zich niet alleen aan te passen aan de gemeenschap, maar 
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die ook kritisch te bezien en mede vorm te geven.
De essentie van subjectificatie is volgens Biesta om een persoon vrij, volwassen 
en verantwoordelijk in de wereld te laten zijn. In het domein subjectificatie staat 
de vorming van de persoon centraal en de ontwikkeling van zijn eigen identiteit 
en uniciteit, zijn autonomie en verantwoordelijkheid en het ontdekken van zijn 
drijfveren en passies. De kernvragen daarbij zijn: wie ben ik, wat kan ik en wie wil 
ik zijn.
Ieder schooljaar bepalen de teamleden van een leerjaar samen met de 
teamleider welke doelen er dat jaar bereikt dienen te worden. Die worden 
beschreven in het jaardoelendocument dat een overzicht geeft van alle 
doelstellingen van dat schooljaar.

3.4 Beoordelen en toetsen
Op het Hyperion Lyceum hebben de schoolleiding en de Onderwijswerkgroep 
(OWG) enkele jaren geleden het initiatief genomen om samen met de jaarlagen 
en secties te onderzoeken welk beoordelingssysteem het meest passend bij onze 
school kan zijn. Daartoe zijn we ook bij andere scholen gaan kijken. Onze wens 
is om minder te toetsen en vooral minder summatieve toetsen af te nemen. Ons 
voornemen is het om meer formatieve wijzen van beoordelingen op te nemen in 
het programma. Op basis daarvan hebben we een eigen Hyperion-toetsbeleid 
gemaakt dat in 2018-2019 op alle niveaus is ingevoerd.
De verschillende soorten van toetsing staan ook in de planners. We evalueren 
met enige regelmaat om samen met leerlingen en docenten te zien of alles 
goed werkt. De evaluaties worden aan het team en leerlingen voorgelegd om 
geleidelijk aan tot verbeteringen te komen.  

3.5 In-, Door- en Uitstroomresultaten (IDU)
Voor het voortbestaan van elke school zijn de IDU-resultaten op alle niveaus van 
groot belang. Elk jaar wordt de IDU besproken en geanalyseerd. Onze bedoeling 
is om resultaten vast te houden en te verbeteren. Als dat nodig is, worden aparte 
verbeteringstrajecten per jaarlaag en/of vaksectie georganiseerd. 
Wij hanteren de criteria van de Inspectie. De onderwijsinspectie kijkt op basis 
van een driejarig gemiddelde naar de volgende gegevens: 
• de doorstroom* in de onderbouw (klas 1 t/m 3);
• de doorstroom* in de bovenbouw (klas 4 t/m 6);
• het verschil tussen het gemiddelde schoolexamencijfer (SE) en het centraal 

examencijfer (CE) is niet groter dan 0,5;
• het gemiddelde van het centraal examencijfer (CE);
• het slagingspercentage op het eindexamen. 

*doorstroom wil zeggen het percentage leerlingen dat zonder zittenblijven doorstroomt
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Van tevoren hebben we voor onze school de beoogde resultaten vastgesteld:
• De doorstroom van onder- en bovenbouw ligt ten minste op het landelijke 

niveau;
• Het verschil tussen SE en CE is niet groter dan 0,5;
• Het gemiddelde CE-cijfer is gelijk aan of hoger dan het landelijk gemiddelde;
• Het slagingspercentage is gelijk aan of hoger dan het landelijk gemiddelde.

norm Hyperion conclusie

Onderbouwsnelheid 93,08% 97,29% Boven de norm

Bovenbouwsnelheid 78,53% 88,70% Boven de norm

Verschil SE - CE < 0,5 0,24 Gering verschil

Gemiddeld CE-cijfer 6,14 6,52 Boven de norm

Slagingspercentage 91,1% 85,3 Onder de norm
Bron: onderwijsinspectie 2018

Op vier van de vijf criteria zijn we tevreden. We hebben in onder- en bovenbouw 
een goede doorstroom, dat wil zeggen dat er in vergelijking met andere scholen 
minder leerlingen blijven zitten. Het verschil tussen het SE- en CE-cijfer is ook 
binnen de norm, dat wil zeggen dat er gemiddeld gezien niet te veel afwijking is 
tussen de examens die wij als school afnemen en de landelijke centrale examens. 
Ook het gemiddelde CE-cijfer is boven het landelijk gemiddelde. Dat houdt in 
dat we de lat hoog leggen wat deze cijfers ook laten zien.
Het slagingspercentage blijft achter bij het landelijk gemiddelde. We zijn met 
de examensecretaris, de teamleider, verschillende mentoren en examinatoren 
van de bovenbouwklassen bezig om dit te analyseren. Meerdere factoren 
beïnvloeden het slagingspercentage. Wij willen een duidelijk beeld hebben van 
de verklarende factoren en we moeten vaststellen welk rendement en welke 
aanpak past bij onze school. 

Alle vaksecties onderzoeken ook de volgende aspecten:
• vakinhoudelijke analyse (via het programma Wolf en het Cito);
• verschillen in cijfers tussen docenten;
• verschillen in cijfers tussen clusters van vakken – alfa/bèta/gamma e.d.;
• verschil t.o.v. eerder gehaalde cijfers (prognose);
• welke trends waarneembaar zijn;
• verschil voor en na herkansingen;
• Met enquêtes en gesprekken wordt het effect van de werkhouding van 

de leerling, de examentraining, de planning en de mentorsturing ook 
meegenomen.

Uiteindelijk formuleert elke sectie een analyse en een plan van aanpak. Deze 
plannen van aanpak worden met elkaar gedeeld en de examinatoren voeren 
deze plannen uit. De teamleider en de examensecretarissen ondersteunen en 
monitoren dit proces.

3.6 Kunst & Cultuur
Op het Hyperion Lyceum worden vanaf de eerste klas de kunstvakken muziek en 
beeldende vorming gegeven waar je ook eindexamen in kunt doen. Daarnaast 
bieden wij in de tweede fase Culturele en Kunstzinnig Vorming (CKV) aan. Dat 
doen wij met projectdagen.
Tenslotte hebben we jaarlijks een grote muziektheaterproductie waar leerlingen 
van alle jaarlagen aan mee kunnen doen.
Momenteel wordt er nagedacht over het ontwerpen van een heldere kunst- en 
cultuurlijn voor onze school. Enerzijds doen we dat omdat we behoefte hebben 
aan meer samenhang en een rijker en gevarieerder aanbod, anderzijds omdat we 
denken dat het ontwikkelen van het creatief vermogen van onze leerlingen een 
waardevolle aanvulling op ons curriculum vormt.

3.7 Ambities
a.  In 2023 is de meerwaarde en het verschil tussen het atheneum+- en het 

gymnasium-programma duidelijk en geïmplementeerd;
b.  Het rooster van het Hyperion Lyceum geeft de leerlingen een bij hen 

passende keuzevrijheid vanaf de tweede helft van schooljaar 2020-2021;
b. Het curriculum van het Hyperion Lyceum is dusdanig samengesteld dat het 

daardoor voor de leerlingen een bij hen passende keuzevrijheid geeft vanaf 
de tweede helft van schooljaar 2020-2021; 

c. De Hyperion-didactiek passend bij zelfverantwoordelijk leren van leerlingen 
wordt door alle docenten bewust en systematisch toegepast in alle 
onderwijsruimten;

d. Het Hyperion Lyceum heeft in 2023 een goede spreiding van 
beoordelingsmomenten en een stevig verankerde feedbackcultuur waarbij 
formatieve toetsing de norm is;

e. De in-, door- en uitstroomresultaten worden systematisch gemonitord door 
de verschillende jaarlaagteams en de vaksecties en liggen in 2023 op of  
boven het landelijk gemiddelde van vergelijkbare leerlingpopulaties;

f. In 2023 bestaat er een duidelijke kunst- en cultuurlijn van leerjaar 1 t/m 6 op 
atheneum+ en gymnasium.
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Wij willen alle leerlingen op maat de aandacht en zorg bieden die nodig zijn voor 
een veilige, plezierige en succesvolle schoolcarrière. Het Hyperion Lyceum volgt 
en begeleidt de leerlingen zodanig dat zij zoveel mogelijk een ononderbroken 
ontwikkeling kunnen meemaken. Daarom verzamelen we vanaf de binnenkomst 
van leerlingen systematisch informatie over hun kennis en vaardigheden. Deze 
informatie wordt bijgehouden in het leerlingvolgsysteem Magister.
Wanneer een leerling achterblijft ten opzichte van de te verwachten ontwikkeling 
onderzoeken we hoe dat komt. In de leerlingbesprekingen stemmen we de 
voortgang van de leerling met alle vakdocenten af. Vervolgens bepalen we in 
samenspraak met de leerling en eventueel met de ouders wat er moet gebeuren 
om achterstanden te verhelpen.
 

4.1 Mentoraat
Iedere klas heeft een mentor. Dit is een docent die speciale zorg voor de 
leerlingen in zijn mentorklas heeft. Voor alle leuke en vervelende zaken kunnen 
leerlingern bij hun mentor terecht. De mentor geldt als het eerste aanspreekpunt 
voor leerlingen en hun ouders. Als geen ander heeft hij invloed op het reilen 
en zeilen van een klas en van de individuele leerlingen. Op deze manier kan 
hij vroegtijdig problemen signaleren. Een mentor heeft niet alleen regelmatig 
overleg met zijn leerlingen tijdens studie- en mentoruren maar ook met andere 
docenten en met de zorgcoördinator. Verder onderhoudt hij de contacten 
met ouders, gaat hij mee met excursies en werkweken en vervult hij tijdens de 
leerlingbesprekingen van zijn klas een hoofdrol.
Vanaf schooljaar 2017-2018 werken we met het duo-mentoraat, dus met twee 
mentoren op een klas. Daardoor bereiken we o.a. een sterkere pedagogische 
aanpak, meer individuele aandacht voor de leerlingen en meer afstemming en 
samenwerking binnen een jaarlaag. Dit doen we in de eerste 4 jaarlagen. In de 
leerjaren 5 en 6 werken we met een persoonlijk mentoraat. Dat houdt in dat de 
mentor ca. 15 leerlingen onder zijn hoede heeft en voornamelijk veel individuele 
of kleinere groepsgerichte begeleiding geeft.
We werken op het Hyperion Lyceum met mentorenteams. De mentoren van een 

4. Leerlingbegeleiding en -zorg
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jaarlaag zijn samen verantwoordelijk voor de begeleiding van de leerlingen, het 
organiseren van activiteiten en voor het contact met ouders en leerlingen. De 
mentoren verdelen onderling de taken die bij deze verantwoordelijkheden horen. 
Elk mentorenteam valt onder een teamleider.
De eigen mentoraatstraining en de cursus Pedagogische Tact ondersteunen het 
handelen van de mentoren.
Ten slotte willen we hier ook het juniormentoraat noemen. Bovenbouwleerlingen 
die de mentoren van jaarlaag 1 ondersteunen. Dit is een waardevolle aanpak. 
De leerlingen van leerjaar 1 worden begeleid door leerlingen uit het 4de en 
5de leerjaar die weten hoe de aansluiting basisschool en middelbare school kan 
verlopen want zij hebben dat zelf al meegemaakt. Deze bovenbouwleerlingen 
leren op deze manier hoe zij jongerejaars kunnen ondersteunen en begeleiden.

4.2 Leerlingzorg
Binnen de school wordt de zorgstructuur gevormd door mentor, zorgcoördinator 
en ouder- en kindadviseur (OKA). De mentor is het eerste aanspreekpunt voor 
ouders en leerlingen en houdt de ontwikkeling van leerlingen in de gaten. Als 
een leerling extra ondersteuning nodig heeft, komt de zorgcoördinator in beeld. 
Deze zorgt ervoor dat de juiste hulp en ondersteuning worden ingezet. De 
ouder- en kindadviseur geeft ondersteuning en advies aan leerlingen, ouders en 
docenten en verwijst zo nodig door naar gespecialiseerde hulpverleners. Soms 
heeft een leerling meer hulp nodig dan de school zelf kan bieden. Voor zulke 
gevallen bestaat de externe zorgstructuur waarvan het zorgadviesteam (ZAT) 
de kern vormt. Het ZAT bespreekt welke extra ondersteuning een leerling moet 
hebben en of een verwijzing naar jeugdhulp of bovenschoolse voorzieningen 
nodig is. Ook de jeugdarts en de leerplichtambtenaar zitten in het ZAT en maken 
deel uit van de externe zorgstructuur. 
De zorgcoördinator is verantwoordelijk voor het zorgsysteem binnen de school. 
Als de resultaten van een leerling achterblijven of als hij opvalt in sociaal opzicht 
kan de mentor contact opnemen met de zorgcoördinator. In overleg met de 
mentor en/of de teamleider nodigen we ouders uit voor een gesprek. De 
zorgcoördinator is op de hoogte van vormen van zorg die de school zelf kan 
bieden en staat in contact met externe hulporganisaties. Verder organiseert hij 
hulp(verlening) binnen of buiten de school. 
Het Hyperion Lyceum heeft een Schoolondersteuningsplan (SOP) opgesteld 
waarbij alle vormen van leerlingenbegeleiding en -zorg in een overzichtelijke 
structuur samengebracht zijn.
Het plan maakt zichtbaar dat die zorg allereerst berust bij mentoren, 

vakdocenten en onderwijsondersteunend personeel. Toezichthoudend en 
initiërend zijn vervolgens teamleiders en zorgcoördinatoren. Daarboven 
functioneert het Zorgadviesteam (ZAT) dat gevormd wordt door Schoolleiding 
(SL), teamleiders en zorgcoördinatoren, de ouder-kindadviseur, de begeleider 
Passend Onderwijs, de schoolarts en de leerplichtambtenaar.
Het SOP beschrijft hoe de dagelijkse zorg er door het jaar heen uitziet. Daarbij 
komen zaken als leerlingbesprekingen, mentorlessen en oudercontact aan de 
orde. Aandacht wordt verder besteed aan extra begeleiding voor bijvoorbeeld 
leerlingen die in aanmerking komen voor Passend Onderwijs. Te denken valt aan 
ontwikkeltrajecten die op deze leerlingen zijn toegesneden, aan contacten met 
specialisten en aan het herkennen van de juiste doorverwijsmomenten. In het 
SOP wordt ook aangegeven hoe de leerlingbegeleiding in de gewone lessen 
vorm krijgt. Er worden trainingen aangeboden op het gebied van o.a. dyslexie, 
faalangst en hoogbegaafdheid.
In 2023 heeft het Hyperion de begeleidingsstructuur tot in detail vastgesteld. 
Het moet duidelijk zijn welke taken en verantwoordelijkheden bij wie zijn 
ondergebracht. Daarbij hoort ook de borging van alle vormen van leerlingenzorg 
en de overdracht door mentoren aan het einde van het schooljaar. De 
zorgcoördinatoren bieden de mentoren de nodige ondersteuning voor specifieke 
vwo- en grotestadsproblematiek. Ook is duidelijk welke trainingen nodig zijn om 
alle doelen te bereiken.

4.3 Sociale en psychische veiligheid
Omdat het gevoel van veiligheid fundamenteel is voor een succesvol schoolleven 
staat de veiligheid op school voortdurend in het centrum van ieders aandacht. 
Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen sociale veiligheid en Arbo-
veiligheid. De Arbo-veiligheid wordt besproken in het hoofdstuk Organisatie.
Het hele team draagt bij aan de sociale en psychische veiligheid van de leerlingen 
in en om de school gedurende de schooldag. Wij willen pesten, agressie of 
geweld voorkomen en treden indien nodig snel op.
Hyperion bevordert de sociale veiligheid door de leerlingen steeds meer 
verantwoordelijkheid te laten dragen voor zichzelf en voor anderen en te letten 
op hun omgeving. Dit gebeurt vooral in de mentorlessen en door de inzet van 
juniormentoren. Ook bij het gebruik van het internet en van sociale media is 
de sociale veiligheid van groot belang. Mediawijsheid is dus onderdeel van het 
lessenpakket.
Daarnaast is er contact met en toezicht op leerlingen via Magister, Google 
Classroom en de klassenappgroep. Medewerkers worden getraind in 
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mediawijsheid. Het anti-pestprotocol krijgt  de nodige aandacht.
De veiligheid op school monitoren wij elk jaar door aan de leerlingen de enquête 
van Scholen op de Kaart voor te leggen. Het Hyperion Lyceum volgt het 
veiligheidsbeleid van de VOvA. Dat is erop gericht om incidenten zoveel mogelijk 
te voorkomen en als ze zich zich voordoen adequaat af te handelen. Daarnaast 
registreren we incidenten en evalueren we ons gehele veiligheidsbeleid. Op basis 
daarvan beoordelen we elk jaar of er wijzigingen doorgevoerd moeten worden.
 

4.4 Loopbaanoriëntatie en -begeleiding 
(LOB)
Op dit moment is LOB op het Hyperion de taak van twee decanen die 
samenwerken met de mentoren en de teamleiders. De decanen beschikken over 
een herkenbare plek in de school. Leerlingen en mentoren kunnen daar in- en 
uitlopen. De decanen begeleiden de profielkeuze in klas 3 en de studiekeuze 
in klas 4 t/m 6. Daartoe organiseren ze informatieavonden en brengen ze 
nieuwsbrieven uit voor leerlingen, ouders en mentoren. Voor keuzemomenten 
voor de leerlingen maken de decanen gebruik van hun eigen website en 
van Magister. Ze organiseren op gezette tijden ook een studium generale 
waarbij voorlichting gegeven wordt over specifieke studies en de daarmee 
samenhangende selectiecriteria. Voor LOB-activiteiten kunnen de leerlingen vrij 
krijgen.
De decanen maken gebruik van hun netwerk in het hoger en academisch 
onderwijs en betrekken daar ook oud-leerlingen en hun ouders bij. Voor de 
profielkeuze roepen ze de hulp in van bovenbouwleerlingen. Ze hebben speciale 
aandacht voor leerlingen die extra hulp nodig hebben bij hun keuze en voor hen 
die het opleidingsniveau van hun ouders aan het ontstijgen zijn.

4.5 Meer- en hoogbegaafden
Het bieden van passend onderwijs, ondersteuning en begeleiding aan meer- en 
hoogbegaafde leerlingen is onderdeel van de basisondersteuning. Het Hyperion 
Lyceum wil de huidige begeleidingsaanpak voor deze doelgroep uitbreiden 
en verstevigen. De afgelopen jaren is gebleken dat het Hyperion Lyceum een 
voorloper is bij het bieden van extra uitdaging aan leerlingen onder meer door 
het werk van Bureau V, een schooleigen aanpak voor versnelling, verdieping, 
verbreding en verrijking. Doel is om dit aanbod te kunnen blijven bieden, het te 
verbeteren en te bestendigen en docenten in staat te stellen dit professioneel 
aan te pakken. Het gaat allereerst om het verbreden en verdiepen van de 
deskundigheid. Dit leidt tot betere signalering, diagnosticering en begeleiding 

van alle typen meer- en hoogbegaafde leerlingen.
Die aanpak beoogt de uitbreiding en versteviging van diverse trajecten voor 
het uitdagen,  motiveren en adequaat begeleiden van onze vwo-populatie. 
De afgelopen jaren zijn die trajecten al gedeeltelijk met succes opgezet en 
ontwikkeld.
Het beoogde doel is als volgt samen te vatten: door het bieden van extra 
uitdaging aan onze leerlingen en het versterken van hun motivatie zal de 
doorstroom worden bevorderd en de  (tijdelijke) uitval worden tegengegaan. De 
begeleidingstrajecten daartoe worden beter vastgelegd, verder ontwikkeld en 
bestendigd.
Het Hyperion Lyceum werkt vanaf 2019 samen met het Samenwerkingsverband 
(SWV) om voor meer- en hoogbegaafde leerlingen de begeleiding in het 
voortgezet onderwijs te verbeteren.

4.6 Ambities
a. In 2023 heeft tenminste 70% van de mentoren de Mentoraatstraining en 50% 

de cursus Pedagogisch Tact afgerond;
b. Het juniormentoraat door bovenbouwleerlingen wordt uitgebouwd naar ook 

een ondersteuning van de leerlingen uit het tweede leerjaar;
c. In 2023 is er een coherente studievaardigheidslijn met lesbrieven en 

opdrachten (voor mentoren en secties) waarmee de leerlingen op maat de 
vaardigheden kunnen aanleren;

d. Het Hyperion Lyceum heeft in 2023 de begeleidingsstructuur van de 
leerlingenzorg tot in detail uitgewerkt en aan alle docenten aangeboden;

e. In 2023 is er een passend aanbod waarmee wij aan de specifieke vwo- en 
grotestadsproblematiek kunnen werken;

f. Wij ontwerpen een aanpak waardoor nieuwe docenten zich zo snel mogelijk 
capabel voelen om bij te dragen aan de sociale en psychische veiligheid van 
de leerlingen;

g. De decanen kunnen in 2023 terugvallen op een bloeiende vereniging 
van oud-leerlingen. Ze blijven die volgen om hen eventueel in te kunnen 
schakelen bij profiel- en studiekeuze. Daartoe organiseren de decanen elk jaar 
een terugkomdag;

h. Het Hyperion Lyceum breidt de begeleiding van meer- en hoogbegaafde 
leerlingen uit in samenwerking met het SWV en vijf andere VO-scholen in 
Amsterdam.
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5. Personeelsbeleid

5.1 Begeleiding nieuwe docenten
Nieuwe docenten moeten een goede start kunnen maken onder meer doordat 
er een duidelijke begeleidingsaanpak en -structuur aanwezig is. Een succesvol 
inductieprogramma is uitvloeisel van een lerende professionele cultuur in de 
school. Het moet leiden tot een goede en snelle landing van starters. Dat leidt 
tot beter onderwijs en meer werkplezier en voorkomt uitval en het verlies van 
potentieel talent.
Een goed inductieprogramma investeert niet alleen in de kwaliteit van 
starters maar ook in de kwaliteit van hun begeleiding. Er ontstaan nieuwe 
loopbaanperspectieven voor ervaren docenten die hun coachende talenten voor 
die begeleiding inzetten.
Het doel is dat een startende docent goed en veilig begint op het Hyperion 
Lyceum, dat zij weten wat er verwacht wordt en hoe ze begeleid en beoordeeld 
worden. De verwachtingen van starters moeten overeenstemmen met hun 
uiteindelijke ervaring. Zo stimuleren we een positieve groei van docenten voor 
(nog) beter onderwijs.
Op het Hyperion is deze docentenbegeleiding al in 2015 in gang gezet. 
Inmiddels is daaruit een hecht team van docentencoaches ontstaan die allemaal 
de opleiding BeeldCoachen volgen of gevolgd hebben. Zo is er een driejarig 
traject ontwikkeld van professionele cyclische evaluatie van begeleiding 
en beoordeling van startende docenten op het Hyperion Lyceum. Daarbij 
horen contactmomenten van docentcoaches met startende docenten, van 
docentcoaches met elkaar en van docentcoaches met de schoolleiding. Die 
aanpak komt overeen met zoals beschreven in het Kaderplan VOvA Frisse 
Start van april 2019. In het eerste jaar worden er bijeenkomsten van de nieuwe 
collega’s gehouden maar er is ook veel één-op-één videocoaching waardoor de 
begeleiding op maat kan worden aangeboden.
De schoolleiding nodigt drie keer per jaar de docentcoaches of hun coördinator 
uit om over de  begeleiding van starters te spreken. Het gaat daarbij vooral 
over het proces. De schoolleiding stimuleert en faciliteert maar is ook kritisch 
en verbeteringsgericht. Zij stelt jaarlijks vast of afzonderlijke docentcoaches 
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kunnen. Vervolgens wordt er vastgesteld of er werkplekbegeleiders (WPB) 
gevonden kunnen worden in de verschillende secties. Deze collega’s volgen 
de WPB-scholing als ze nog niet gecertificeerd zijn. Het doel is stagiairs ruimte 
te geven om in de praktijk ervaring op te doen en hen te laten meemaken wat 
er komt kijken bij het docentschap. Met een gedoseerd model zullen zij naast 
lesgevende taken ook andere niet-lesgevende taken gaan verzorgen, altijd 
in nauw overleg met de werkplekbegeleider en de schoolopleider. Er is een 
goede begeleidingsaanpak en -structuur opgesteld waarmee OPLIS binnen het 
Hyperion Lyceum werkzaam is.

5.5 Functiemix
Met de functiemix heeft het ministerie van OCW geld vrijgemaakt voor scholen 
om docenten  te belonen voor extra prestaties. Dat geld wordt ingezet om 
docenten te stimuleren om zich te specialiseren of andere rollen op zich te 
nemen. Docenten krijgen door die functiemix meer kans om carrière te maken en 
extra te verdienen terwijl de school capabele leerkrachten kan behouden.
De uitvoering van de functiemix is op brinnummer. Het Hyperion Lyceum 
behoort met Bredero Mavo, De nieuwe Havo, Bredero Beroepscollege en 
het Vox College tot het brinnummer 21AS. Jaarlijks wordt bepaald of er 
sollicitatieprocedures voor LC- en LD-functies kunnen worden uitgezet. De 
percentages LC- en LD-docenten hebben op het Hyperion Lyceum regelmatig 
onder de landelijke Randstad-norm gelegen. Dat komt doordat het Hyperion 
over het algemeen een jong team heeft dat zich nog verder kan ontwikkelen. 
Het personeelsbeleid  beoogt om docenten zich verder te laten bekwamen en te 
laten professionaliseren. Op de lange termijn wil het Hyperion de landelijke norm 
halen, dit in overleg met de andere scholen van het VOvA.
 

5.6 Ambities
a. In 2023 is de begeleiding van nieuwe docenten verankerd in onze school en is 

er continuïteit in een hecht team van docentencoaches;
b. In 2023 is of wordt iedere docent geschoold. Ook worden dan alle opgedane 

kennis en vaardigheden zichtbaar toegepast;
c. In schooljaar 2019-2020 wordt een professionaliseringsplan voor het  

Onderwijsondersteunend personeel van het Hyperion Lyceum vastgesteld. 
Vervolgens wordt dit plan geïmplementeerd;

d. We gaan er vanuit dat Hyperion vanaf 2021-2022 definitief opleidingsschool 
is;

e. De procedure van de Functiemix VOvA is geëvalueerd en de groei naar de 
gewenste percentageverdeling is duidelijk.

behoorlijk gefunctioneerd hebben en bepaalt of zij die rol ook het volgende 
schooljaar hebben. De teamleider bespreekt standaard in de gesprekkencyclus 
de voortgang en ontwikkelpunten van de docentcoaches. Teamleiders vragen 
indien nodig aan coaches of de starters zich leerbaar opstellen. Beoordeling van 
starters ligt bij de sectie en uiteindelijk bij de schoolleiding.

5.2 Professionaliseringsbeleid
Natuurlijk staat of valt de kwaliteit van het Hyperiononderwijs met de 
professionaliteit van de onderwijsgevenden. Om die grondig en structureel aan 
te pakken en te bevorderen hebben we in 2015 een Professionaliseringsplan 
opgesteld dat daarna is uitgebouwd naar vier collectieve scholingstrajecten: 
Pedagogische Tact, Didactisch Coachen, eigen mentoraatstraining en coaching 
van nieuwe docenten. Daarnaast worden individuele scholingswensen en/of 
vaksectieverzoeken gehonoreerd.
In 2023 zijn we zo ver gevorderd dat iedere docent geschoold is of wordt. Ook 
is het onze bedoeling dat alle opgedane kennis en vaardigheden zichtbaar in 
de praktijk wordt toegepast. De leerlingen spreken zich daarover uit met een 
genuanceerde vragenlijst.

5.3 Onderwijsondersteunend personeel
Het onderwijsondersteunend personeel is van groot belang voor het goed 
functioneren van een middelbare school. Dat geldt voor alle verschillende 
groeperingen: conciërges,  administratie, mensen van de catering, roostermaker 
en onderwijsassistenten (toa en koa).
Zij bepalen mede het veilige en prettige pedagogische klimaat op het Hyperion 
Lyceum.
Daarom wordt er momenteel gewerkt aan een scholingsplan voor het OOP. 
Omdat deze groep nogal divers is, gaan we ervanuit dat er een programma op 
maat moet worden aangeboden dat aansluit bij onze wensen en onze school.

5.4 De opleidingsschool
Bij Opleiden in de School (OPLIS) gaat om de verbetering van de kwaliteit 
van de leraar en de noodzaak van een leven lang leren. Maar ook de verdere 
professionalisering en het tegengaan van lerarentekorten zijn belangrijk. Daarom 
is VOvA gestart met het verkrijgen van de status Opleidingsschool. Het Hyperion 
Lyceum onderschrijft deze doelen volledig en doet vanaf het begin mee.
De twee schoolopleiders van het Hyperion Lyceum bepalen in overleg met 
de schoolleiding voor welke vakken er het komend jaar stagiairs aan de slag 
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6. Organisatie

6.1 Gedeeld leiderschap
Het Hyperion Lyceum onderschrijft de organisatiewerkwijze van gedeeld 
leiderschap. In allerlei organisaties – ook in scholen - zie je dat de top-down 
besluitvorming op haar retour is. Om verbeteringen in een school te realiseren 
ligt het voor de hand om het leiderschap terecht te laten komen bij mensen 
die dicht bij de leerlingen staan. Het leiderschap kan wisselen als het project 
of de klus verandert. Vaak wordt er over zelfsturing gesproken. Het zijn twee 
begrippen die dicht bij elkaar liggen. Ze geven aan dat organisaties hun mensen 
meer verantwoordelijkheid geven. Zelfsturing suggereert dat leiderschap 
verdwijnt maar dat is niet het geval. Als mensen met elkaar samenwerken in 
een gecompliceerde omgeving is er altijd een vorm van coördinatie nodig. En 
dat niet alleen: een leider inspireert en coacht ook. Hij is het knooppunt van de 
informatiestromen.
Mede daarom hebben wij onze school in 6 jaarlaagteams ingedeeld. Elk team 
geeft leiding en richting aan de ontwikkeling van zijn leerjaar en doet dat in 
samenhang met de andere leerjaren.
We moeten met elkaar afspreken wat de kenmerken zijn van gedeeld 
leiderschap, wat de jaarlaagthema’s zijn en hoe de beslissingen tot stand komen, 
rekening houdend met de samenhang tussen alle leerjaren. Inmiddels hebben we 
een aantal jaren ervaring met het nemen van beslissingen met behulp van Deep 
Democracy. Deze achtergrond wordt meegenomen om voor iedereen zichtbaar 
te maken wat de kenmerken van gedeeld leiderschap zijn, om welke thema’s het 
gaat en op welke manier de beslissingen genomen worden.
Om alles efficiënter te laten verlopen moeten we met het hele team opnieuw 
vaststellen of we willen gaan werken met de LeerKRACHT-methodiek. Daarmee 
denken we een vaste en passende aanpak te kunnen invoeren. De methodiek 
werkt met vier instrumenten die elkaar onderling versterken: de bordsessie, het 
gezamenlijk lesontwerp, het lesbezoek en de stem van de leerling. 
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6.2 Arbo-veiligheid
Het toezicht op de Arbo-veiligheid van het gebouw berust bij de 
schoolveiligheidscoördinator in samenspraak met de veiligheidscoördinator van 
het VOvA. Er worden regelmatig controles en risico-inventarisaties gehouden 
en er is overleg over speciale veiligheidsaspecten. Hyperion beschikt over een 
BHV-team van ca. twintig personen dat elk jaar wordt bijgeschoold voor EHBO 
en ontruiming bij brand. Tenminste twee keer per jaar wordt met de gehele 
schoolpopulatie geoefend voor ontruiming bij brand.

6.3 Financiën
Het VOvA is een financieel gezonde VO-koepel. Het Hyperion Lyceum is één 
van de negen scholen van het VOvA. Momenteel wordt er een nieuw financieel 
systeem ingericht voor alle VOvA-scholen. Dat betekent dat we de financiële 
verantwoording lager in de organisatie  leggen. Daardoor wordt het mogelijk om 
realistischer te begroten en de uitgaven inzichtelijker te verantwoorden.
Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt de manier waarop de sectie begrotingen 
opstelt verbeterd en krijgt de sectie meer inzicht in de eigen uitgaven. Sinds 
2017 draagt de Oudervereniging (OV) in samenspraak met de rector de 
verantwoordelijkheid voor de inkomsten uit de vrijwillige ouderbijdrage (VOB) en 
de gelden voor de excursies/reizen.

6.4 Leermiddelen en ICT
Er is voor Hyperion de keuze gemaakt om boeken voor het leerwerk te blijven 
gebruiken en de computer te reserveren voor verwerking en toepassing. Dat 
neemt niet weg dat ICT een steeds grotere rol speelt. Iedereen beschikt dan ook 
over een laptop. Er wordt gebruik gemaakt van de elektronische leeromgeving 
Google Classroom die de mogelijkheid biedt voor leraren om te communiceren 
met hun leerlingen als groep maar ook met elke leerling afzonderlijk. Daardoor 
kan op elk moment steun worden geboden en kunnen vragen over en weer 
worden beantwoord. Google Classroom maakt ook automatisch mappen aan 
voor elke leerling en voor elke opdracht die vervolgens weer met anderen 
kunnen worden gedeeld.
Het leerlingvolgsysteem Magister voor personalia, cijfers, roosters, absenties, 
huiswerk e.d. wordt ook op andere VOvA-scholen toegepast en uniform 
ingericht. Daardoor is het soms minder geschikt voor het monitoren en 
begeleiden van de individuele Hyperionleerling.
Er wordt verder gewerkt met digitale readers en studiewijzers (in eerste en 

tweede leerjaar wordt ook met papieren planner gewerkt), opdrachten worden 
altijd digitaal ingeleverd en digitale lessen worden vaak door de docenten 
gezamenlijk ontworpen. Voor de speciale Hyperionvakken Grote denkers, Logica 
& argumentatieleer en Lifestyle Informatics is door eigen docenten een digitale 
leerlijn ontwikkeld.
Tegen 2023 is Hyperion zo ver met de ontwikkeling van het digitale systeem dat 
ook het leerproces beter kan worden gevolgd door docent en leerling die dan 
ook steeds meer de regie over zijn eigen leerproces voert. Tegen die tijd dient 
iedere docent zowel technisch als pedagogisch-didactisch goed geschoold 
te zijn. Naast de bekende cijfers zijn dan ook andere waarderingssystemen 
beschikbaar zodat vaardigheden, kennis en competenties op een meervoudige 
manier beoordeeld kunnen worden. Het Hyperion Lyceum start daartoe 
een proef met It’s Learning dat meer mogelijkheden biedt dan Magister en 
Google Classroom. Voor sommige vakken is digitale aanbieding langzaamaan 
waardevoller dan het traditionele boek. Dat boek kan dan minder frequent 
gebruikt worden. Tenslotte speelt Mediawijsheid steeds vaker een fundamentele 
rol als apart vak en als onderdeel van alle andere vakken.

6.5 Ambities
a. Wij scheppen op korte termijn duidelijkheid over de kenmerken, de thema’s 

en de beslissingsbevoegdheden die passen bij het gedeeld leiderschap van 
onze school;

b. In het schooljaar 2019-2020 nemen we de beslissing om met de LeerKRACHT-
methodiek in zee te gaan;

c. Vanaf schooljaar 2020-2021 volgt er een verbeterslag voor het opstellen van 
de sectiebegrotingen en krijgt de sectie meer inzicht in de eigen uitgaven;

d. In 2020 nemen wij een besluit over de voortzetting van It’s Learning.
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7. Kwaliteitszorg en -cultuur

Het Hyperion Lyceum is een school met een eigentijdse en ambitieuze 
onderwijsaanpak en met een bijzonder curriculum. Wij willen graag 
aanspreekbaar zijn op de geboekte resultaten en op de zaken die voor 
verbetering vatbaar zijn. Het streven naar een hoge kwaliteit van ons onderwijs 
maakt deel uit van de professionele houding van alle medewerkers. Het Hyperion 
Lyceum werkt in gezamenlijkheid voortdurend aan verbetering van de kwaliteit 
op alle niveaus binnen de organisatie.
In december 2018 heeft de onderwijsinspectie het Hyperion Lyceum bezocht 
voor een zogenaamd verificatieonderzoek. Wij vonden het enerverend om onze 
school in het nieuwe gebouw in vol bedrijf te mogen tonen. Bovendien heeft het 
oordeel van de inspectie ons erin gesterkt dat we op de goede weg zijn. Op alle 
onderzochte criteria hebben we voldoendes behaald en voor de kwaliteitscultuur 
een goed.

Citaat van de onderwijsinspectie m.b.t. de kwaliteitscultuur van het Hyperion 
Lyceum:

De kwaliteitscultuur beoordelen wij als goed, omdat er in grote mate sprake 
is van een professionele teamcultuur. Hier is het beleid van het bestuur, de P 
van professionalisering, zichtbaar in de school. Het Hyperion Lyceum beschikt 
over bevoegde docenten of docenten in opleiding. Zij werken enthousiast 
aan het onderhouden en doorontwikkelen van het onderwijs en hun eigen 
bekwaamheid.
Kenmerkend hiervoor is het regelmatige wederzijdse lesbezoek door 
docenten en de grote aandacht voor beeldcoaching.
De schoolleiding slaagt erin het eigenaarschap stevig te verankeren in het 
onderwijsteam. Docenten krijgen daarbij de professionele ruimte om op 
diverse wijzen invulling te geven aan het onderwijsconcept en worden daarbij 
ook aangesproken op hun expertise én verantwoordelijkheid.

Wij maken jaarlijks een Jaardoelenplan voor zowel de algemene doelen als ook 
voor de jaarlaagdoelen. Deze doelen worden middels de Plan Do Check Act 
(PDCA-)cyclus geïmplementeerd, gemonitord en geëvalueerd. Dit geheel vormt 
dan weer de basis voor het komend schooljaar.
Het Schoolplan geeft de algehele richting en koers aan voor de komende vier 
schooljaren.
Wij verzamelen verschillende vormen van data. Daartoe behoren natuurlijk 
de zogenaamde in-, door- en uitstroomgegevens en de rapportcijfers 
van de leerlingen. Op die manier verzamelen we ook de informatie uit 
leerlingbesprekingen en vanuit het zorgadviesteam. Ook de gegevens uit 
lesbezoeken en enquêtes van onszelf en van Scholen op de Kaart - bijvoorbeeld 
de jaarlijkse tevredenheidsmetingen voor leerlingen en ouders - worden zo 
zichtbaar gemaakt. Elk jaar vragen wij alle leerlingen om met de vragenlijst van 
Kwaliteitsscholen hun docenten te beoordelen. Deze bijdrage vormt een van de 
onderwerpen van het jaargesprek dat de schoolleider houdt met zijn teamleden.
Door middel van de Leerlingenraad, de Klankbordgroep ouders en de 
Oudervereniging blijven wij zo veel mogelijk in gesprek met elkaar. In 
de jaargesprekkencyclus wordt op basis van al deze gegevens vanuit de 
schoolleiding, collega’s, leerlingen en (incidenteel) ouders gesproken over 
persoonlijke ontwikkeling en mogelijke verbeterpunten van de medewerker. Die 
worden vastgelegd en de voortgang wordt besproken in een volgend gesprek. 
We werken hierbij met een vast gesprekspatroon. Van elk gesprek wordt 
een verslag gemaakt. Dit verslag wordt ondertekend en toegevoegd aan het 
personeelsdossier. De ontwikkeling van de medewerkers wordt ondersteund 
met scholingstrajecten binnen en buiten school en zo nodig met begeleiding 
door interne en externe experts. Deze mogelijkheden worden uiteengezet in het 
professionaliseringsplan.

7.1 Ambities
a. Het Hyperion Lyceum verbetert de samenhang en de afstemming van de 

Schoolplandoelen, de algemene doelen en de jaarlaagdoelen;
b. Het Hyperion Lyceum doorloopt de PDCA-cyclus voor elk doel en/of elk 

project volledig en rondt die ook af;
c. Wij stimuleren en vergroten het eigenaarschap van de verschillende doelen.
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8. VOvA

Het Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA) is een openbare 
scholengroep in Amsterdam met een volledig voortgezet onderwijsaanbod in 
huis, van praktijkonderwijs tot en met VWO. Elke school binnen het VOvA is 
onderscheidend met als doel het beste uit elke leerling te halen.

Het Voortgezet Onderwijs van Amsterdam bestaat uit negen scholen:
1. Bredero Beroepscollege
2. Bredero Mavo
3. Cburg College
4. De nieuwe Havo
5. Hubertus & Berkhoff
6. Hyperion Lyceum
7. LUCA Praktijkschool
8. Tobiasschool
9. Vox College

Koersplan VOvA 2020 - 2023
Onze doelen voor de komende vier jaar zetten we uiteen aan de hand van onze 
drie pijlers: kwaliteit, professionalisering en onderwijsontwikkeling.

Onze kwaliteit is zichtbaar en merkbaar
Nu de omslag van het denken in rendementen naar de evaluatie van het primaire 
proces is gemaakt, ontwikkelen en verdiepen we het zicht op de kwaliteit in 
de school. Daarmee willen we bereiken dat de onderwijskwaliteit zichtbaar 
en merkbaar is voor iedereen: leerlingen, docenten, bestuur, ouders en de 
omgeving van de school.
Goede kwaliteitszorg is niet alleen het planmatig uitvoeren van 
kwaliteitshandelingen en het analyseren van opbrengsten, maar omvat ook 
het tonen van veranderend gedrag en handelen naar aanleiding van analyses 
en gesprekken. Goede kwaliteitszorg is ook niet alleen het voldoen aan de 
normen van de inspectie, maar vooral ook de evaluatie van de eigen normen die 
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Elke school ziet het als haar opdracht om elke leerling de mogelijkheid te bieden 
hier gericht aan te werken. Eigentijds en uitdagend onderwijs voor alle leerlingen 
vergt een goed aanbod van hedendaagse voorzieningen. Het werken hiermee 
kan echter niet zonder een goed beeld van het curriculum en de doelen die 
in de kwalificerende, socialiserende en persoonsvormende opdracht besloten 
liggen. Het biedt ruimte voor verschillende leerroutes, waarin gedifferentieerd 
kan worden in niveau, leervoorkeuren en tempo. Alleen met een gedegen kennis 
van leerdoelen kunnen leraren tegemoetkomen aan de individuele leerbehoeften 
van leerlingen en de daarbij geëigende leermiddelen inzetten. Daarvoor is een 
goede koppeling met de onderwijsvisie essentieel.
Doordat het VOvA onderwijs biedt op het niveau van praktijkonderwijs tot 
en met gymnasium kunnen wij de talenten van leerlingen maximaal tot bloei 
laten komen door leerlingen te begeleiden in doorstroom. Onder andere via 
kansklassen naar andere VOvA-scholen en door de mogelijkheid van opstroom 
binnen de scholengroep van het VOvA. Onze leerlingen zijn hiermee goed 
voorbereid op de toekomst en kunnen hun talenten volledig benutten.
De reeds ingezette vernieuwingen gericht op maximale doorstroom en gelijke 
kansen, versterken we door de realisatie van nieuwbouw op de Buiksloterweg 
waar drie scholen van het VOvA nauw gaan samenwerken. Door de 
samenwerking met het ROCvAF zorgen we dat we leerlijnen hebben die goed 
op elkaar en op de landelijke ontwikkelingen aansluiten. Bij nieuwbouw en in 
onze bedrijfsvoering maken we zoveel mogelijk duurzame keuzes om duurzame 
oplossingen in onze gebouwen en processen aan te brengen. Ook in het 
onderwijs willen we mediawijsheid en ecowijsheid een betere plek gaan geven.
 
Voor de komende vier jaar zijn onze doelen voor onderwijsontwikkeling:
• werken aan beroepsgericht vormend onderwijs in samenwerking met het 

mbo;
• versterkt inzetten op een soepele doorstroom van leerlingen;
• aan de slag gaan met de verdere ontwikkeling van het curriculum.

In 2023 worden alle leerlingen – via vormen van onderwijs op maat – maximaal 
uitgedaagd en zijn onze scholen actief aan de slag met de ontwikkeling van een 
curriculum dat recht doet aan de drievoudige opdracht van het onderwijs.

afgestemd zijn op het eigen onderwijsconcept, de eigen visie op leren en de 
eigen leerling populatie.

Voor de komende vier jaar zijn onze doelen voor het kwaliteitsbeleid:
• versterken van het zicht op kwaliteit in alle lagen van de organisatie;
• verbeteren van de sturing op kwaliteit door normbepaling en reflectie op de 

eigen kwaliteit; en
• laten doorwerken van het gezamenlijke beleid op schoolniveau.

We streven ernaar dat in 2023 het niveau op onze scholen boven de basiskwaliteit 
ligt en er als collectief sterkere verbindingen zijn met alignment in beleid en 
plannen.

Onze cultuur is open en professioneel
Het VOvA wil een lerende organisatie zijn waarin alle medewerkers zich actief 
blijven ontwikkelen, met en van elkaar leren en samen naar nieuwe antwoorden 
zoeken om de organisatie te versterken. Iedere medewerker is een deskundige 
die durft te delen, uit te proberen en in staat is met collega’s te reflecteren. 
Professionaliseren bij het VOvA is daarmee een continu proces waarbij je 
bewust leert, met elkaar deelt en reflecteert op je eigen handelen in relatie 
tot leerlingen, tot je team, je afdeling en school. Professionalisering vormt 
een belangrijke pijler voor kwaliteit. De leercultuur vormt de basis van het 
systematisch werken aan kwaliteit en onderwijsontwikkeling.

Voor de komende vier jaar zijn onze doelen voor de professionalisering:
• versterken van het beroep van leraar en de verschillende rollen daarin;
• opleiden in de school en begeleiding van een frisse start voor startende 

leraren;
• ontwikkelen van onderwijskundig leiderschap en integrale 

verantwoordelijkheid.

In 2023 hebben wij ons beleid en de professionele ontwikkeling en duurzame 
inzetbaarheid van onze medewerkers afgestemd op de onderwijskundige doelen 
van onze scholen.

Ons onderwijs is altijd in ontwikkeling
Onderwijs heeft een brede - drievoudige - opdracht: kwalificatie, socialisatie 
en persoons-vorming. De brede vormende taak van de school verdient de volle 
aandacht.
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9. Samenvatting van alle ambities

Hoofdstuk 3. Onderwijskundig beleid
a. In 2023 is de meerwaarde en het verschil tussen het atheneum+- en het 

gymnasium-programma duidelijk en geïmplementeerd;
b. Het rooster van het Hyperion Lyceum geeft de leerlingen een bij hen 

passende keuzevrijheid vanaf de tweede helft van schooljaar 2020-2021;
c. Het curriculum van het Hyperion Lyceum is dusdanig samengesteld dat het 

daardoor voor de leerlingen een bij hen passende keuzevrijheid geeft vanaf 
de tweede helft van schooljaar 2020-2021; 

d. De Hyperiondidactiek passend bij zelfverantwoordelijk leren van leerlingen 
wordt door alle docenten bewust en systematisch toegepast in alle 
onderwijsruimten;

e. Het Hyperion Lyceum heeft in 2023 een goede spreiding van 
beoordelingsmomenten en een stevig verankerde feedbackcultuur waarbij 
formatieve toetsing de norm is;

f. De in-, door- en uitstroomresultaten worden systematisch gemonitord door 
de verschillende jaarlaagteams en de vaksecties en liggen in 2023 op of 
boven het landelijk gemiddelde van vergelijkbare leerling populaties;

g. In 2023 bestaat er een duidelijke kunst- en cultuurlijn van leerjaar 1 t/m 6 op 
atheneum+ en gymnasium.

Hoodfstuk 4. Leerlingbegeleiding en -zorg
a. In 2023 heeft tenminste 70% van de mentoren de Mentoraatstraining en 50% 

de cursus Pedagogisch Tact afgerond;
b. Het juniormentoraat door bovenbouwleerlingen wordt uitgebouwd naar ook 

een ondersteuning van de leerlingen uit het tweede leerjaar;
c. In 2023 is er een coherente studievaardigheidslijn met lesbrieven en 

opdrachten (voor mentoren en secties) waarmee de leerlingen op maat de 
vaardigheden kunnen aanleren;

d. Het Hyperion Lyceum heeft in 2023 de begeleidingsstructuur van de 
leerlingenzorg tot in detail uitgewerkt en aan alle docenten aangeboden;

e. In 2023 is er een passend aanbod waarmee wij aan de specifieke vwo- en 
grotestadsproblematiek kunnen werken;

f. Wij ontwerpen een aanpak waardoor nieuwe docenten zich zo snel mogelijk 
capabel voelen om bij te dragen aan de sociale en psychische veiligheid van 
de leerlingen;

g. De decanen kunnen in 2023 terugvallen op een bloeiende vereniging 
van oud-leerlingen. Ze blijven die volgen om hen eventueel in te kunnen 
schakelen bij profiel- en studiekeuze. Daartoe organiseren de decanen elk jaar 
een terugkomdag;

h. Het Hyperion Lyceum breidt de begeleiding van meer- en hoogbegaafde 
leerlingen uit in samenwerking met het SWV en vijf andere VO-scholen in 
Amsterdam.

Hoodfstuk 5. Personeelsbeleid
a. In 2023 is de begeleiding van nieuwe docenten verankerd in onze school en is 

er continuïteit in een hecht team van de docentencoaches;
b. In 2023 is of wordt iedere docent geschoold. Ook worden dan alle opgedane 

kennis en vaardigheden zichtbaar toegepast;
c. In schooljaar 2019-2020 wordt een professionaliseringsplan voor het 

Onderwijs-ondersteunend personeel van het Hyperion Lyceum vastgesteld. 
Vervolgens wordt dit plan geïmplementeerd;

d. We gaan ervan uit dat Hyperion vanaf 2021-2022 definitief  
opleidingsschool is;

e. De procedure van de Functiemix VOvA is geëvalueerd en de groei naar de 
gewenste percentageverdeling is duidelijk.

Hoofdstuk 6. Organisatie
a. Wij scheppen op korte termijn duidelijkheid over de kenmerken, de thema’s 

en de beslissingsbevoegdheden die passen bij het gedeeld leiderschap van 
onze school;

b. In het schooljaar 2019-2020 nemen we de beslissing om met de LeerKRACHT-
methodiek in zee te gaan;

c. Vanaf schooljaar 2020-2021 volgt er een verbeterslag voor het opstellen van 
de sectie-begrotingen en krijgt de sectie meer inzicht in de eigen uitgaven;

d. In 2020 nemen wij een besluit over de voortzetting van It’s Learning.

Hoofdstuk 7. Kwaliteitszorg en -cultuur
a. Het Hyperion Lyceum verbetert de samenhang en de afstemming van de 

Schoolplandoelen, de algemene doelen en de jaarlaagdoelen;
b. Het Hyperion Lyceum doorloopt de PDCA-cyclus voor elk doel en/of elk 

project volledig en rondt die ook af;
c. Wij stimuleren en vergroten het eigenaarschap van de verschillende doelen.
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10. Bijlagen
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Input van jaarlaagteam en leerlingen van leerjaar 1 en 2 
opgetekend door Bord & Stift november 2019
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Input van jaarlaagteam en leerlingen van leerjaar 3 en 4 
opgetekend door Bord & Stift november 2019
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Input van jaarlaagteam en leerlingen van  leerjaar 5 en 6 (bord 1) 
opgetekend door Bord & Stift november 2019
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Input van jaarlaagteam en leerlingen van  leerjaar 5 en 6 (bord 2) 
opgetekend door Bord & Stift november 2019
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Samenvatting input van de schoolleiding
opgetekend door Bord & Stift.
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