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Aanleiding - Inleiding 

 

We lezen het in de krant, we zien het op 

televisie en we krijgen het non-stop via de 

sociale media door: niets blijft hetzelfde, alles 

verandert. Die over elkaar tuimelende 

veranderingen lijken steeds sneller te gaan. 

Of dat echt zo is, is natuurlijk moeilijk vast te 

stellen. Ik kan me voorstellen dat mensen 

vijftig jaar geleden ook het gevoel hadden dat 

de wereld in een stroomversnelling verzeild 

was geraakt.  

 

Hoe het ook zij: reageren op verandering gaat 

een stuk makkelijker als je weet waar je naar 

op weg bent. Regen voelt minder nat als je 

weet dat je bijna thuis bent. De ambitie van dit 

Schoolplan is om een stevig geborgde 

richtingaanwijzer te zijn voor de komende 

jaren. Het is tegelijkertijd een houvast (dit zijn 

wij, hier staan wij voor) en een toekomstbeeld 

(dit willen wij, hier gaan wij voor), zodat we 

met een veilig gevoel, koersgericht en 

verbeteringsbewust effectief kunnen 

reageren op wat deze tijd van ons  

(leerlingen, docenten, onderwijsondersteu-

nend personeel, schoolleiders, ouders, 

bestuurders) vraagt. 

 

In de opzet en stijl van dit schoolplan, hebben 

we ons laten inspireren door de notitie Koers 

2023 van de vereniging waar het Rythovius 

College een onderdeel van is, Ons 

Middelbaar Onderwijs. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

In Koers 2023 staan de volgende waarden 

centraal: goed onderwijs, goed mens(-zijn), 

goed leven, goed handelen. Vrolijk, 

verrijkend, verrassend, met vakmanschap, in 

verbinding met elkaar en niet in de laatste 

plaats verantwoordelijkheid dragend en 

verantwoording afleggend, zó treden wij 

leerlingen, ouders, collega’s en de 

buitenwereld tegemoet.  

 

Dit schoolplan is opgesteld om richting te 

geven aan onze ambities en om iedereen die 

zich bij het Rythovius College betrokken voelt 

te inspireren en uit te dagen. Waar staat onze 

school voor? Wie zijn wij? Wat gaat er goed, 

wat kan er beter? Wat zijn onze doelen en hoe 

brengen we die dichterbij?  
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geenp 
 

 

  

 

 

In dit schoolplan is (waar mogelijk) gekozen 

voor een vertellende stijl. Dat past bij onze 

identiteit. Belangrijke pijlers voor ons 

onderwijsbeleid zijn positiviteit, ‘Bildung’ en 

openheid. Het Rythovius College hoopt in een 

positief leerklimaat leerlingen bij te kunnen 

staan in hun vorming tot zelfstandige, 

zelfbewuste burgers, die met een open en 

verbonden blik hun omgeving aanschouwen, 

benaderen en proberen vorm te geven. 

 

Het Rythovius College is een heerlijke school 

om te werken, om te leren, om te groeien, om 

te ontwikkelen, om te leven. Klein, veilig, met 

een open blik naar de wereld van nu, maar 

ook naar die van toen en die van straks. 

Vertrouwd, bekend, met aandacht voor de 

wereld van hier, maar ook met die van daar 

en die van elders. Stevig geworteld, goed 

voorbereid, reikhalzend uitziend naar alles 

wat komen gaat. 

 

 

 

 

Eersel, 2 augustus 2018  

 

 

 

 

Marleen van den Hurk – van Son                                                                                           

Rector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In verschillende bijeenkomsten hebben 

leerlingen, docenten, ouders, ondersteuners, 

managers en bestuurders zich veelvuldig 

over deze en soortgelijke vragen gebogen. Dit 

leidde tot een grote hoeveelheid tips, ideeën, 

plannen, vergezichten en schitterende 

toekomstbeelden en natuurlijk ook tot 

persoonlijke irritaties, wensen en dromen. Het 

viel niet altijd mee om van al die verschillende 

meningen en perspectieven soep te koken, 

maar ik vond het vaak zeer inspirerend om te 

zien met hoeveel passie en energie er  

tijdens deze bijeenkomsten werd gewerkt  

aan de toekomst van onze school.  
 

 

 

 

          

 

 
 

 

 Dit schoolplan biedt ruimte aan onze  

drie afdelingen om de vertaalslag te 

maken naar  jaarplannen per afdeling. 
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Het gedachtengoed van Rythovius leeft nog 

steeds. Dit komt tot uiting in de kernwaarden 

van Koers 2023: goed onderwijs, goed 

mens(-zijn), goed leven, goed handelen. 

Deze waarden inspireren ons in ons dagelijks 

handelen. 

 

Goed onderwijs: leerlingen worden bij ons 

gezien en iedereen telt mee. Door te mogen 

oefenen, uitproberen, vallen en opstaan, 

groeien onze leerlingen. Ze worden 

geprikkeld om zelfbewust en 

zelfverantwoordelijk keuzes te maken. Op 

deze manier bereiden wij onze leerlingen 

voor op hun zelfstandige rol in de 

maatschappij. 

 

Goed mens: onze grondhouding is positief, zo 

treden wij onze leerlingen tegemoet en 

stimuleren we hen om dit ook naar anderen te 

doen. Wij zijn hierin het voorbeeld.  

 

Goed leven: wij moedigen een open houding 

en het zoeken naar verbinding aan: niet alleen 

ik, maar ook jij, niet alleen hier, maar ook 

elders, niet alleen nu, maar ook vroeger en 

straks. 

 

Goed handelen: iedereen heeft zijn eigen stijl 

en kwaliteiten en brengt op zijn eigen manier 

een belangrijk puzzelstukje de school en de 

wereld in. Door deze diversiteit te omarmen 

maken we de puzzel compleet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaatsbepaling 

 

Het Rythovius College staat aan de Bospoort, 

in Eersel, in de Kempen, in Noord-Brabant. 

 

Vergelijkend met de middelbare scholen in de 

omgeving is het een relatief kleine school. De 

leerlingen van het Rythovius College komen 

overwegend uit de gemeenten in de buurt, 

voornamelijk uit Bergeijk en Eersel. In het 

schooljaar 2017-2018 had de school 1265 

leerlingen. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Identiteit 

 

Het Rythovius College is vernoemd naar 

Rythovius, de eerste bisschop van Ieper. De 

naam Rythovius was aangenomen door 

Maarten Bouwens (1511-1583), een boeren-

zoon uit Walik in de parochie Riethoven. Hij 

was een zeer gelovig en gestudeerd man, hij 

promoveerde in de theologie, was lange tijd 

hoogleraar in Leuven en zeer begaan met 

scholing en opvoeding. Hij was betrokken bij 

de stichting van verschillende scholen en was 

de medeoprichter van het eerste seminarie in 

Nederland. 
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Structuur 

 

Het Rythovius College bestaat in zijn huidige 

vorm sinds 1994. In dat jaar fuseerde het 

voormalige Rythovius College voor havo en 

vwo in Eersel (gesticht in 1957) met de 

Pastoor Aelen mavo uit Eersel (1967) en met 

de mavo Bergeijk (1958). Sinds 1994 is het 

Rythovius College dus een 

scholengemeenschap met afdelingen voor 

vwo (atheneum en gymnasium), havo en 

mavo (vmbo-T, met een licentie voor 

leerwegondersteund onderwijs). 

 

Hieronder staat een afbeelding van de 

organisatorische structuur van het Rythovius 

College. De rector en conrectoren vormen de 

directie, samen met de afdelingsleiders 

vormen zij de schoolleiding.  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

     

  

 

mavo  

havo 

atheneum 

gymnasium 
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Prognose 

 

Gezien de demografische ontwikkelingen in 

de regio is het de verwachting dat het 

Rythovius de komende jaren zal krimpen. Dit 

is een trend die zich al enige jaren geleden 

heeft ingezet. In het schooljaar 2017-2018 

heeft de school 1265 leerlingen.  

 

De prognose wordt in de tabel hieronder 

weergegeven:  

 

Schooljaar Prognose 

2018-2019 1216 leerlingen 

2019-2020 1194 leerlingen 

2020-2021 1141 leerlingen 

2021-2022 1091 leerlingen 

2022-2023 1071 leerlingen 

 

 

Het Rythovius is weliswaar een krimpschool, 

het uitgangspunt is dat de school kwalitatief 

hoogwaardig onderwijs blijft aanbieden 

binnen de huidige structuur. Het doel is om 

een duidelijke positie binnen het 

onderwijsaanbod in Noord-Brabant in te 

nemen, zodat de unieke identiteit, visie, 

cultuur en sfeer van onze school als 

onontbeerlijk zullen worden beschouwd in het 

grotere onderwijslandschap.  
 

 

 Het Rythovius wil een belangrijke 

bijdrage blijven leveren aan de educatie en 

ontwikkeling van leerlingen in de regio, 

zodat zij hun gewenste rol kunnen spelen 

in de wereld van nu en morgen. 

Visie 

 

Het Rythovius is een veilige en vertrouwde 

school. Leerlingen en personeel zijn geen 

nummer, iedereen wordt gezien, iedereen telt 

mee. Er heerst een gemoedelijke sfeer, een 

veilig klimaat. Het Rythovius College is een 

kleine school met grote mogelijkheden. We 

zijn een streekschool die vanuit een heldere 

identiteit, een zelfbewuste positie en een 

veilig gevoel vol vertrouwen en ambitie de blik 

naar buiten en op de toekomst richt.  

 

We weten wie we zijn, waar we zijn. We 

kennen onze geschiedenis en onze positie. 

En we zijn even ambitieus als realistisch in 

ons verlangen naar ontwikkeling en 

verbetering. Behoud het goede, verander 

wanneer daar reden toe is, wees eerlijk en 

niet bang om van fouten te leren.  
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Op het Rythovius College voorzien wij in een 

brede vorming, waar kennisoverdracht, 

reflectie en ontwikkeling centraal staan naast 

oefenen, uitproberen, vallen en opstaan. Het 

diploma dat leerlingen bij ons halen is een 

waardevolle stap naar vervolgonderwijs en 

naar de rest van hun leven. We bereiden 

leerlingen in een veilige omgeving voor op 

een zelfstandige rol in de maatschappij. We 

zijn een kleine school, maar niet blind voor de 

wereld. Vanuit onze veilige cocon verbreden 

we onze horizon. Of, zoals Seneca rond het 

begin van de jaartelling schreef: ‘Non scholae 

sed vitae discimus’. We leren niet voor school, 

maar voor het leven. 

 

Belangrijke pijlers voor ons onderwijsbeleid 

zijn dan ook positiviteit, ‘Bildung’ en openheid. 

Het Rythovius College hoopt in een positief 

leerklimaat leerlingen bij te kunnen staan in 

hun vorming tot zelfstandige, zelfbewuste 

burgers die met een open en verbonden blik 

hun omgeving aanschouwen, benaderen en 

proberen vorm te geven.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 Het Rythovius College is een kleine school 

met grote mogelijkheden en wil dat 

blijven door leerlingen in een prettig 

leerklimaat bij te kunnen staan in hun 

vorming tot bewuste deelnemers  

aan de maatschappij. 
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ONDERWIJS  

- 

VOORUITZICHT 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
  

Verschillende  

niveaus 

 

Vakgerichte 

diversiteit 

 

Positiviteit 

 

Verantwoordelijkheid 

faciliteren 

 

Openheid 

aanmoedigen  

 

Eenheid in  

variatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bladzijde 

10 t/m 13 
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Verschillende niveaus 

 

Het Rythovius College is een 

scholengemeenschap voor mavo, havo, 

atheneum en gymnasium. Dit betekent dat 

onze leerlingen naar gelang hun eigen 

mogelijkheden en interesses zich op mavo, 

havo- of vwo-niveau kunnen ontwikkelen tot 

de persoon die ze willen en kunnen zijn. 

Binnen deze onderwijsniveaus werken we zo 

veel mogelijk aan de unieke, persoonlijke 

ontwikkeling van onze leerlingen. 
 

 
 

Vakgerichte diversiteit 

 

Het onderwijs op het Rythovius College vindt 

overwegend plaats in de vorm van vakken, 

waarbij het verbinden van nieuwe kennis met 

wat leerlingen al weten en meemaken in het 

dagelijks leven, centraal staat. Daarnaast 

ontplooien leerlingen zich ook binnen 

projecten, buitenschoolse activiteiten en 

vakoverstijgende modules. Bij dit leerproces 

is het belangrijk dat de leerlingen zich bewust 

zijn van hun autonomie: zij zijn zelf 

(mede)verantwoordelijk voor hun leerproces. 

De komende jaren streven we hierbij naar 

differentiatie in onderwijsvormen, zodat deze 

autonomie meer vanzelfsprekend wordt. 

 

 

 

 

 

 

 Waar mogelijk, op maat gemaakt 

onderwijs voor elke leerling. 

 Differentiatie in onderwijsvormen 

(vakgericht, vakoverstijgend) om de 

effectiviteit van het leerproces voor 

individuele leerlingen te vergroten. 

Positiviteit 

 

Een belangrijke voorwaarde voor 

zelfontplooiing, voor succesvol onderwijs is 

een positief leerklimaat. Een positief 

leerklimaat biedt een steunende, 

structurerende omgeving waarin leerlingen in 

alle veiligheid kunnen werken aan hun 

ontwikkeling. Het Rythovius College is een 

school, waar leerlingen en medewerkers 

elkaar regelmatig zien en ontmoeten: de lijnen 

zijn kort, hulp laat niet lang op zich wachten. 

Op onze school heerst een positief 

leerklimaat. De komende jaren willen we dit 

klimaat optimaliseren.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Het positieve leerklimaat waar de school 

zich in kenmerkt verder optimaliseren. 
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Verantwoordelijkheid 

faciliteren 

 

Een manier om leerlingen meer 

verantwoordelijk te maken voor hun eigen 

leerproces is hen hierbij bewuster betrekken. 

We gaan meer met leerlingen in gesprek over 

hun competenties en interesses. Het 

leerlingenbestuur (LLB) is hierin een 

belangrijke gesprekspartner van de 

schoolleiding. Daarom gaat het LLB 

meerdere keren per jaar met de schoolleiding 

om tafel. We willen beter ons best doen om 

aan te kunnen sluiten bij hun 

belevingswereld, achtergrond en ambities. 

Op deze manier wordt kennisoverdracht niet 

alleen positiever, maar ook intensiever. 

 

Om ervoor te zorgen dat leerlingen 

vertrouwen hebben in hun eigen kunnen, 

werken we met uitdagende opdrachten 

(moeilijk, maar haalbaar) en geven we 

positieve feedback op hun resultaten zodat 

leerlingen intensiever ervaren dat ze de kans 

krijgen om zich te ontwikkelen en in alle 

veiligheid hun cognitieve grenzen op te 

zoeken.  

 

We willen onze leerlingen meer autonomie en 

verantwoordelijkheid meegeven voor hun 

eigen ontwikkelingstraject. Door leerlingen 

meer hun eigen keuzes te laten maken, zullen 

ze sneller ontdekken dat die keuzes 

consequenties hebben. Dit is een belangrijk 

ingrediënt voor een gezonde, cognitief-

emotionele ontwikkeling.  

 

 

 

 

 

   

 

Dit betekent dat we de komende jaren zullen 

onderzoeken hoe we een verschuiving 

kunnen maken van het organiseren van ons 

onderwijs naar het faciliteren van onderwijs.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Leerlingen verantwoordelijk maken voor hun 

eigen leerproces door te onderzoeken hoe we 

kunnen bewegen van het organiseren 

naar het faciliteren van onderwijs. 
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Openheid aanmoedigen 

 

Bij het Rythovius College staat de individuele 

ontwikkeling van elke leerling centraal. Door 

kennisoverdracht, reflectie en aandacht 

proberen we de cognitieve, emotionele en 

relationele vaardigheden van onze leerlingen 

aan te wakkeren en verder te ontwikkelen. 

Hierbij staat de eigenheid van het individu 

centraal, maar hebben we ook veel aandacht 

voor de verbondenheid van onze leerlingen 

met ‘het andere’ in de breedste zin van het 

woord. Niet alleen ik, maar ook jij. Niet alleen 

hier, maar ook elders. Niet alleen nu, maar 

ook vroeger en straks.  

 

We willen dat leerlingen kennis en inzicht 

verkrijgen in wat er in de wereld gaande is, 

maar vooral ook op welke wijze, via welke 

methoden, technieken en media deze 

‘wereldgebeurtenissen’ tot hen komen. In 

deze 21ste eeuw is het meer dan ooit 

belangrijk dat onze leerlingen leren op een 

bewuste, ‘wijze’ manier om te gaan met het 

bombardement aan informatie en kennis dat 

over hen wordt uitgestort. Daarom besteedt 

het Rythovius College veel aandacht aan 

mediawijsheid: we reiken onze leerlingen 

vaardigheden aan om allerhande informatie 

op waarde en waarheid te kunnen schatten.  

 

 

 

 

Wij helpen leerlingen bij het maken van 

verstandige keuzes en het vormen van een 

kritische en creatieve blik, zodat ze als goede, 

moedige en verantwoorde burgers klaar zijn 

voor hun toekomst. Gedurende hun gehele 

schoolcarrière werken we gezamenlijk aan 

deze brede vorming, aan de ‘Bildung’, van 

onze leerlingen. 

 

Zo dagen we onze leerlingen uit om in 

verbinding met de wereld (en alles wat er in 

de wereld gebeurde, gebeurt en staat te 

gebeuren) uit te groeien tot een compleet 

persoon. Zo worden onze leerlingen mensen 

die kritisch én creatief kunnen zijn, die 

zichzelf én anderen op waarde kunnen 

schatten en respecteren, die de wereld met 

een open, verbonden blik tegemoet kunnen 

zien. Zo leren onze leerlingen hoe ze om 

kunnen gaan met de veranderingen in de 

21ste eeuw.   

  

Dit betekent dat ons onderwijs meer dan ooit 

gekoppeld moet worden aan wat er buiten ons 

schoolgebouw aan de Bospoort gebeurt. 

Actualiteit, maatschappij, buitenwereld, 

toekomst. Dit ‘contextrijke leren’ kan binnen 

de bestaande vakken, projecten, stages en 

excursies, maar ook middels het aanleren van 

overkoepelende vaardigheden.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 Activeren van een ‘open, verbonden blik’ 

van onze leerlingen, vergroten van hun 

maatschappelijke betrokkenheid. 
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Eenheid in variatie 

 

De ambitie om de wereld waarin onze 

leerlingen leven nadrukkelijker aanleiding te 

laten zijn voor de inhoud van het curriculum, 

betekent dat we de komende jaren extra veel 

aandacht zullen hebben voor de verdere 

ontwikkeling en professionalisering van de 

verschillende afdelingen en secties binnen 

onze school.  

 

Wat hierbij belangrijk is, is dat het onderwijs 

voor onze leerlingen een duidelijke eenheid 

uitstraalt. Voor onze leerlingen moet de 

doorlopende leerlijn van brugklas tot 

eindexamen vloeiend, duidelijk en logisch 

zijn. 

 

Naast deze doorlopende leerlijn zal worden 

gezocht naar nieuwe dwarsverbanden om het 

onderwijs voor leerlingen contextrijker, 

actueler en wereldlijker te maken. 

Kennisoverdracht blijft voor ons het 

belangrijkste doel, maar door variatie en 

koppeling aan het reeds geleerde bij het 

eigen vak of bij andere vakken, zal deze 

kennis vele malen beter beklijven. De 

komende jaren kan binnen de verschillende 

secties, afdelingen en niveaus worden 

onderzocht hoe dergelijke dwarsverbanden 

vorm kunnen krijgen en hoe er op meer 

thematische basis gewerkt kan worden. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

  

 

Meer variatie binnen de vakken en de keuzes 

voor leerlingen, betekent mogelijk een 

aanpassing van de traditionele lesdag. De 

komende jaren gaan we onderzoeken wat 

effectieve methoden zijn, bijvoorbeeld door bij 

andere scholen te kijken naar ‘goede 

praktijken’. Natuurlijk houden we hierbij 

rekening met onze eigen identiteit en 

randvoorwaarden, zoals demografische 

krimp, het huidige schoolgebouw, onze visie 

op onderwijs en de wens om meer 

keuzevrijheid en verantwoordelijkheid aan te 

bieden voor leerlingen.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Onderzoeken in hoeverre dwarsverbanden 

in het onderwijsaanbod kunnen worden 

aangebracht, zonder de vloeiende leerlijn 

uit het oog te verliezen en met oog voor de 

eigenheid van secties en afdelingen. 
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PERSONEEL 

- 

ONTWIKKELING 
 

 

 
 

 

   

Diversiteit 

 

Professionalisering 

 

Rol van de secties 

 

 

Academische 

Opleidingsschool 

(AOS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bladzijde 

15 t/m 17 
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Om onze identiteit te bewaken en onze visie 

op onderwijs uit te voeren is het belangrijk dat 

het personeel goed gekwalificeerd en 

gemotiveerd is. We leggen de lat hoog voor 

onze leerlingen, dus stellen we ook hoge 

eisen aan onze medewerkers.  

 

We verwachten van onze medewerkers dat 

zij zich positief, betrokken en met een open 

blik naar onze leerlingen en de wereld waarin 

zij leven opstellen. Omdat de wereld steeds 

verandert en onze leerlingen zich steeds 

ontwikkelen en anders opstellen, is een 

lerende, op ontwikkeling, verandering en 

verbetering gerichte houding daarbij extra 

belangrijk. Daarin kan en mag niemand 

achterblijven. Goed onderwijs maak je 

samen.  

 

Diversiteit 

 

We stimuleren leerlingen met een open blik 

naar de wereld te kijken, zo ook naar de 

medewerkers van het Rythovius College. We 

zijn allemaal tegelijkertijd gelijkwaardig  

en verschillend. De medewerkers van  

onze school worden gedreven door hun  

eigen karaktereigenschappen, interesses, 

opvattingen, talenten, ervaringen en culturele 

achtergrond. Iedereen heeft zijn eigen stijl, 

zijn eigen kwaliteiten en brengt op zijn eigen 

manier een stukje van de wereld binnen in de 

school. Dat vinden we fijn, dat moedigen wij 

aan.  

 
 

 

 

 

 

  

 

Op het Rythovius College worden niet alleen 

leerlingen, maar ook medewerkers 

uitgenodigd om zich zelfbewust te 

positioneren en te gedragen. Respect voor 

jezelf, respect voor de ander. Door deze 

diversiteit te aanvaarden, tonen wij leerlingen 

dat er verschillende manieren zijn waarop 

mensen in het leven staan en dat dit het leven 

de moeite waard maakt.  
 

 
 

Professionalisering 

 

Om leerlingen goed onderwijs te kunnen 

geven, om een positief leerklimaat te creëren, 

om kennis over te dragen, om leerlingen te 

ondersteunen bij hun ‘Bildung’ en om 

leerlingen te helpen bij het ontwikkelen van 

een open, verbonden blik, is het essentieel 

dat medewerkers de benodigde kennis 

hebben en zich blijven ontwikkelen. Op het 

Rythovius College werken we met goed, 

gedreven en gekwalificeerd personeel dat 

voortdurend professionaliseert. Op het 

Rythovius College is ‘een leven lang leren’ 

een vanzelfsprekendheid. We dagen 

anderen, maar ook onszelf, steeds weer uit. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Medewerkers voelen zich vrij om zich 

zelfbewust te positioneren en gaan met 

een gevoel van gelijkwaardigheid met 

ervaren diversiteit om. 
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Om deze lerende, professionele houding te 

faciliteren en evalueren, hechten we belang 

aan een goede gesprekscyclus. De komende 

jaren zullen we deze cyclus verder 

concretiseren en professionaliseren. De 

afdelingsleiders nemen hiertoe het initiatief. 

In deze gesprekken staat de positie van 

medewerkers in relatie tot de organisatie 

centraal en wordt gekeken naar wensen  

en mogelijkheden voor persoonlijke 

ontwikkeling. Tijdens de gesprekken wordt er 

ook aandacht besteed aan gezondheid en 

vitaliteit, zodat onze medewerkers met 

voldoende plezier onderdeel kunnen blijven 

van onze school. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 Verder ontwikkelen van een cultuur van 

‘een leven lang leren’ onder het personeel. 

Verder professionaliseren van op 

functioneren, evalueren en ontwikkelen 

gerichte gesprekscycli onder het personeel. 

Rol van de secties 

 

De wereld verandert en lijkt  steeds weer iets 

nieuws te vragen van de inhoud en vorm van 

ons onderwijs. Om deze ontwikkelingen op 

waarde te kunnen schatten en effectief te 

implementeren in ons onderwijsaanbod is de 

rol van de verschillende secties groot.  De 

komende jaren zal worden onderzocht in 

hoeverre meer ruimte kan worden gecreëerd 

voor onderwijsontwikkeling. Daarbij is het 

belangrijk dat docenten binnen en tussen 

secties met elkaar in overleg gaan. Secties 

krijgen meer verantwoordelijkheden en meer 

ruimte om samen bestaand onderwijs uit te 

bouwen en/of nieuw onderwijs te ontwikkelen. 

Het professioneel statuut van het Rythovius 

College geeft de kaders aan waarbinnen wij 

het onderwijs binnen onze school verzorgen 

en ontwikkelen. 
  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Goede samenwerking binnen en tussen 

secties om goed onderwijs te continueren 

en nieuw onderwijs te ontwikkelen dat 

past bij de wereld van nu en van morgen. 
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Academische 

Opleidingsschool (AOS) 
 

Het Rythovius College is onderdeel van de 

‘Academische Opleidingsschool (AOS) 

Zuidoost-Brabant’. De AOS Zuidoost-Brabant 

leidt docenten op en zorgt ervoor dat zij zich 

tijdens hun loopbaan kunnen blijven 

ontwikkelen. Daardoor zijn leraren in staat om 

in te spelen op de steeds sneller 

veranderende leerbehoeften van onze 

leerlingen. Binnen de AOS Zuidoost-Brabant 

werken de partners samen op basis van een 

gedeelde visie op de school als lerende 

gemeenschap.  

 

We willen op onze school voldoende 

werkplekbegeleiders hebben om de 

aankomende leraren te begeleiden. Daarom 

organiseren we jaarlijks bijeenkomsten voor 

de medewerkers om de doelstellingen, de 

mogelijkheden en de kansen van de AOS 

voor de school te bespreken. Binnen de 

secties wordt bekeken hoe elke sectie de 

mogelijkheden van de AOS gaat benutten en 

wie de werkplekbegeleiders worden. Alle 

werkplekbegeleiders worden (bij)geschoold 

en hebben intervisiebijeenkomsten. Er 

worden op onze school colleges voor de 

aankomende docenten verzorgd. De 

komende jaren bekijken we of deze colleges 

uitgebreid kunnen worden naar colleges voor 

collega’s. Op deze manier wordt kennisdeling 

gestimuleerd. 
 

 
 

 

 

 
 

 

   

 

 

 

 

 
 

 

 Kennisdeling onder docenten stimuleren 

door actief deel te nemen aan de 

‘Academische Opleidingsschool (AOS) 

Zuidoost-Brabant’. 
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KWALITEIT 

- 

TOETSING 
 

 

 

 

 

 
  

Kennisdeling 

 

Juiste niveau 

 

Toetsbeleid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bladzijde 

19 t/m 20 
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Het Rythovius College kent een goed 

kwaliteitszorgsysteem, waarop constant  

zeer goed wordt gescoord (zie 

scholenopdekaart.nl). Daarnaast is de 

leerling- en oudertevredenheid goed (zie 

scholenopdekaart.nl). Jaarlijks evalueren we 

onze kwaliteitsresultaten en formuleren we 

speerpunten voor het daaropvolgende 

schooljaar. Dit doen we binnen alle lagen en 

afdelingen van de school. Alle drie de 

afdelingen en alle secties werken met 

jaarplannen en speerpunten. Op deze manier 

blijven we ons voortdurend ontwikkelen en 

verbeteren.  

 

We hebben veel data ter beschikking om 

onze resultaten te analyseren en daar waar 

nodig te verbeteren. De komende jaren gaan 

we deze gegevens meer systematisch 

verwerken en gebruiken. De schoolleiding 

bespreekt de opbrengst van deze analyses 

met de verschillende secties. 

 

We zijn onderdeel van de ‘Academische 

Opleidingsschool (AOS) Zuidoost-Brabant’, 

waarin de onderzoekende houding een 

belangrijk kenmerk is. Binnen onze school 

heerst een onderzoekende cultuur, waarbij 

we praktijkgericht onderzoek gebruiken om 

onze manier van onderwijs geven te 

verbeteren. De komende jaren willen we 

hiervoor een concrete onderzoeksagenda 

opstellen, waarin de onderzoeken nog meer 

gerelateerd zijn aan het schoolplan en 

verdiepende onderzoeken gestimuleerd 

worden.  

 

 

 
 

  

 

 

  

Kennisdeling 

 

Het Rythovius College is een rijke bron van 

allerhande expertise. Er is veel kennis en 

kwaliteit in de school die we graag met elkaar 

delen. Dit doen we door bij elkaar in de les te 

kijken en met elkaar binnen de secties, de 

afdelingen en schoolbreed samen te werken. 

We schromen er niet voor om externe partijen 

hierbij te betrekken. Openheid naar elkaar 

zorgt voor een kwaliteitsimpuls. Er wordt door 

medewerkers veel gedaan aan scholing, de 

opbrengst hiervan gaan we vergroten door 

deze opgedane kennis met elkaar te 

bespreken en er een vervolg aan te geven.  
 

 

 

 

             

 

 

 
 

 

 De resultaten van de aanwezige 

kwaliteitszorginstrumenten 

systematiseren zodat ze effectiever 

kunnen worden gebruikt in het verbeteren 

van ons onderwijs. 

 Kennisdeling en openheid zijn belangrijk 

voor het verder verbeteren van de kwaliteit 

van ons onderwijs. 
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Juiste niveau 

 

Wij vinden het van belang dat onze leerlingen 

op het niveau zitten dat bij hen past, zodat zij 

zich optimaal kunnen ontwikkelen. Het is 

hierbij belangrijk dat leerlingen inzicht en 

vertrouwen krijgen in hun eigen leerproces en 

de ruimte voelen om zich te ontwikkelen 

naargelang hun eigen capaciteiten. Dit doen 

we door onszelf steeds de vraag te stellen 

welk niveau passend en uitdagend is voor 

onze leerlingen. Waar nodig, differentiëren en 

personaliseren we. Op deze wijze willen we 

onnodig afstroom en zittenblijven voorkomen. 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 Waar nodig en waar mogelijk, bieden we 

onderwijskundig maatwerk voor  

onze leerlingen. 

Toetsbeleid 

 

Naast het toetsen van kennis vinden  

we het van belang om diverse  

vaardigheden te kunnen toetsen zoals 

bijvoorbeeld onderzoeks- en samenwerkings-

vaardigheden. Deze vaardigheden zorgen 

voor een brede vorming van iedere leerling. 

De komende jaren gaan we ons toetsbeleid 

hierop inrichten. Daarnaast richten we ons op 

de toetskwaliteit. Binnen de secties komt hier 

veel aandacht voor. De hoeveelheid toetsen, 

het type vragen, de toetsdoelen, het 

vakoverstijgend toetsen, de variatie in de 

toetsen en de momenten waarop getoetst 

wordt, komen hierbij aan de orde. Daarbij gaat 

het niet alleen om het toetsen zelf, maar ook 

om effectieve nabespreking. De prioriteit ligt 

niet alleen bij het leren voor de toetsen, maar 

ook bij het leren van toetsen. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Toetsbeleid professionaliseren en 

uitbreiden naar vakoverstijgende 

expertise, zoals onderzoeksvaardigheden 

en samenwerkingsvaardigheden. 
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BEGELEIDING 

- 

ONDERSTEUNING 
 

 

 

 

 

 

 
  

Doorstroom Primair 

Onderwijs naar 

Voortgezet Onderwijs 

 

Rots en Water 

 

Extra ondersteuning 

en verdieping 

 

Loopbaanoriëntatie en 

–begeleiding (LOB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bladzijde 

22 t/m 23 
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Doorstroom Primair 

Onderwijs naar Voortgezet 

Onderwijs 

 

Het succes van onze leerlingen, zeker tijdens 

de eerste jaren op onze school, is in een 

belangrijke mate afhankelijk van een goede 

voorbereiding in het primaire onderwijs. 

Idealiter is de route van primair naar 

voortgezet onderwijs een heldere, vloeiende 

leerlijn. Daarom is op onze school veel 

aandacht voor een goede doorstroom van de 

basisschool naar onze school. Er is veel 

overleg met de basisscholen in de regio, 

zodat we leerlingen op de juiste plek kunnen 

plaatsen.  

 

Contact met de basisscholen is echter ook 

nodig om tijdig te weten waar een leerling 

eventueel extra ondersteuning nodig heeft. 

De komende jaren gaan we nog intensiever 

samenwerken met de basisscholen om te 

zorgen voor een goede aansluiting op het 

gebied van ‘leren leren’. Dit ‘leren leren’ is een 

belangrijk onderdeel van de mentorles, maar 

ook binnen de vaklessen. Op alle niveaus is 

hier aandacht voor. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Intensief contact met primair onderwijs 

om aansluiting en overgang naar  

voortgezet onderwijs te verbeteren. 

Rots en Water 

 

Vanaf schooljaar 2018-2019 krijgen  

de leerlingen in de brugklas ‘Rots en  

Water trainingen’ (zie rotsenwater.nl). Deze 

trainingen worden verzorgd door hier speciaal 

voor opgeleide docenten. Met name de 

mentoren en de docenten Lichamelijke 

Opvoeding zijn hierbij betrokken. De lessen 

‘Rots en Water’ vergroten niet alleen de 

weerbaarheid van leerlingen, maar geven ook 

inzicht in verschillende groepsprocessen. De 

ervaring leert dat deze training de vorming 

van leerlingen positief stimuleert.  
 

 

 

     

     

    

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Rots en Water training verder 

ontwikkelen en goed blijven inzetten. 
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Extra ondersteuning        

en verdieping 

 

De komende jaren oriënteren we ons op het 

creëren van meer ruimte in het rooster voor 

extra ondersteuning en extra verdieping voor 

onze leerlingen. Deze extra ondersteuning en 

verdieping zal steeds vaker nodig zijn 

wanneer onze leerlingen zelfstandiger gaan 

werken en meer verantwoordelijkheid nemen 

en krijgen voor hun eigen leerweg. Daarnaast 

komt er de komende jaren meer aandacht 

voor de begeleiding van hoogbegaafdheid en 

maatwerk op elk niveau.  
 

 
 

Loopbaanoriëntatie en –

begeleiding (LOB) 

 

 

Er is binnen onze school veel aandacht voor 

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding. Er 

worden activiteiten voor leerlingen en ouders 

georganiseerd om hen te helpen bij het 

maken van een goede keuze voor  het profiel, 

het vervolgonderwijs of een loopbaan.  

Naast de decaan speelt de mentor hierin een 

belangrijke rol.  

 

 

 

 

 

 Ruimte creëren voor extra ondersteuning 

en verdieping en extra aandacht  

voor hoogbegaafdheid en uitdaging  

op alle niveaus. 

  

 

De komende jaren komt er extra scholing  

voor alle mentoren in het voeren  

van loopbaanoriëntatie en -begeleidings-

gesprekken. Op deze manier kunnen we onze 

leerlingen steeds beter begeleiden bij het 

zetten van hun vervolgstappen. In de 

toekomst willen we deze scholing uitbreiden 

naar alle medewerkers. We spelen immers 

allemaal, op allerlei momenten, een rol in de 

loopbaan van onze leerlingen. 

 

De decanen zijn voortdurend bezig om 

externe partijen de school binnen te halen om 

leerlingen voor te bereiden op hun 

vervolgonderwijs en beroepskeuze. 

Daarnaast hebben de mavoleerlingen een 

snuffelstage en stimuleren we alle leerlingen 

om een maatschappelijke stage te doen. We 

hebben inmiddels een goed ontwikkeld 

digitaal systeem waardoor alle leerlingen, aan 

het einde van hun Rythoviuscarrière een 

eigen digitaal loopbaandossier hebben. Dit 

dossier helpt hen bij de toelating tot de 

vervolgstudie, maar ook bij het solliciteren 

naar een baan.  
    

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Personeelsleden scholen in het  

voeren van loopbaanoriëntatie            

en -begeleidingsgesprekken. 
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COMMUNICATIE 

- 

VERBINDING 
 

 

 
 

 

 
  

Organisatiestructuur 

 

Persoonlijk contact 

 

Communicatie- 

middelen 

 

Omgeving 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bladzijde 

25 t/m 26 
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Goed onderwijs valt of staat met heldere 

communicatie. Tussen leerlingen, tussen 

medewerkers, tussen medewerkers en 

leerlingen, tussen onze school en iedereen 

die iets van ons wil vragen, opmerken, weten, 

horen of lezen. Door onszelf steeds maar 

weer de vraag te stellen wat een ander nodig 

heeft, bevorderen we goede communicatie.  

 

Organisatiestructuur 

 

Vanaf schooljaar 2018-2019 is de 

organisatiestructuur van het Rythovius 

College gewijzigd. Een van de redenen om 

deze structuur te implementeren is 

bevordering van de communicatie binnen de 

verschillende afdelingen en dan met name de 

communicatie binnen de doorlopende 

leerlijnen. Iedere medewerker heeft nu één 

leidinggevende. Hierdoor zijn de lijnen korter. 

De organisatiestructuur kenmerkt zich 

weliswaar door een verticale opbouw, maar 

met behulp van een heldere 

communicatiestructuur borgen we ook de 

horizontale communicatie. 

 

De leerlingen en ouders hebben als eerste 

aanspreekpunt de mentor. Na de mentor is de 

leerlingcoördinator het aanspreekpunt voor 

de leerlingen en ouders. We hebben vijf 

leerlingcoördinatoren die nauw met elkaar en 

met de mentoren samenwerken. Op deze 

manier ontstaan er geen eilanden binnen de 

school, maar weten we van elkaar wat we 

doen.  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

Persoonlijk contact 

 

Het Rythovius College is een school, waar 

iedereen elkaar makkelijk kan aanspreken. 

De meeste medewerkers en leerlingen 

kennen elkaar. Niemand hoeft anoniem te 

zijn. Het streven is om het persoonlijk contact 

te stimuleren. Voor een goede persoonlijke 

communicatie zijn openheid, veiligheid en 

vertrouwen essentieel. Een positief klimaat, 

waar iedereen zichzelf en betrokken kan zijn, 

met een open blik naar zichzelf en de ander. 

Het is daarbij belangrijk dat er zowel formele 

als informele overlegmomenten zijn. 
 

 

 
 

 

 Heldere verticale organisatiestructuur, 

heldere horizontale communicatie. 

 

 Een positieve, open sfeer waar leerlingen 

en medewerkers zichzelf kunnen en 

durven zijn en vanuit die positie met 

elkaar in gesprek kunnen gaan. 
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Communicatiemiddelen 

 

Naast het persoonlijke contact kennen  

we een aantal vaste digitale 

communicatiemiddelen: 

 

 Vijf keer per jaar verschijnt de 

digitale nieuwsbrief aan ouders.  

 Ouders en leerlingen ontvangen 

voorafgaand aan activiteiten tijdig 

informatie via de mail. 

 Medewerkers ontvangen iedere 

week het infobulletin.  

 We hebben een digitale schoolgids 

op onze overzichtelijke site waar alle 

benodigde informatie te vinden is.  

 Verder hebben we een 

Facebookpagina en gebruiken we 

Twitter. Dit alles wordt goed 

bijgehouden door onze 

communicatiemedewerkers.  

 

De privacy van onze leerlingen en 

medewerkers wordt bij alle hier-  

boven beschreven communicatiemiddelen 

gewaarborgd. 
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 Ouders en leerlingen blijven voorzien van 

actuele en zinvolle informatie via de 

diverse digitale communicatiemiddelen. 

Omgeving 

 

Om meer de verbinding te zoeken met de 

wereld buiten school, met de omgeving, willen 

we de komende jaren de contacten die er 

reeds zijn met de omgeving intensiveren en 

‘de wereld’ meer binnen halen. De school is 

aangesloten bij diverse netwerken en we 

voeren regelmatig overleg bij bedrijven, 

gemeente en instellingen. Gezamenlijk 

trachten we tot een samenwerking te komen 

waarbij we de maatschappelijke 

betrokkenheid van de leerlingen bij hun 

omgeving vergroten.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Meer verbinding met de omgeving om de 

maatschappelijke betrokkenheid van onze 

leerlingen verder te ontwikkelen. 
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HUISVESTING  

- 

FINANCIËN 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
  

Huisvesting 

 

Financiën 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bladzijde 

28 
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Huisvesting 

 

Onze leerlingen en medewerkers ervaren het 

schoolgebouw als een prettige, veilige plek. 

Het is een klassieke streekschool, keurig  

en functioneel. Vanwege voorspelde 

demografische ontwikkelingen is het niet de 

verwachting dat uitbreiding de komende jaren 

nodig zal zijn. Met de ruimtes die we nu 

hebben proberen we in te spelen op de 

groeiende behoefte aan studieruimtes voor 

leerlingen waar ze individueel of in groepen 

aan projecten en opdrachten kunnen werken.  

 

We hebben nu en in de toekomst aandacht 

voor duurzaamheid. Onder andere met 

behulp van onze 475 zonnepanelen leveren 

we een bijdrage aan een betere en 

gezondere leefomgeving. Grote delen  

van het gebouw zijn aan het einde van hun 

levensduur. De eerste contacten tussen  

de Raad van Bestuur en de gemeente  

Eersel, over de toekomstmogelijkheden  

van ons schoolgebouw, hebben reeds  

plaatsgevonden. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Realiseren van ruimtes voor zelfstandige 

studie en groepswerk. Aandacht voor 

duurzaamheid. 

Financiën 

 

Het Rythovius is helder en eerlijk over haar 

bedrijfsvoering en haar financiering. Via 

intranet zijn de begroting en het formatieplan 

door alle medewerkers te raadplegen. 

Kwartaalrapportages en het Management-

verslag gaan naar de leden van de Raad van 

Bestuur, die deze kritisch bekijken en 

eventueel vragen stellen en suggesties doen. 

Wij zijn kritisch op onze prestaties en 

hanteren andere, vergelijkbare scholen 

binnen Ons Middelbaar Onderwijs als 

vergelijkingsstandaard. De keuzes die uit dit 

Schoolplan voortvloeien zullen worden 

voorzien van een financiële paragraaf.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Heldere bedrijfsvoering, transparante 

financiering, goede onderbouwing van 

investeringskeuzes en financieel gezond 

blijven in de krimpsituatie. 
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TOT  

SLOT 
 

 

Wij hebben ervoor gekozen niet alle wettelijk verplichte onderdelen op te nemen in ons schoolplan 

in verband met de leesbaarheid. Voor deze onderdelen verwijzen we u naar de volgende links. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 rythovius.nl  
Rythovius College Eersel 
Schoolgids - onderwijsaanbod, toelatings-, verwijderings- en bevorderingsbeleid, 
sponsorbeleid, onderwijstijd, reken- en taalachterstandenbeleid 
 

 scholenopdekaart.nl  
Scholen op de kaart  
Schoolklimaat en veiligheid, in-, door- en uitstroomgegevens, SchoolOndersteuningsProfiel 
en andere kwaliteitsgegevens  
 

 aos-omo.nl/zobrabant 
Academische Opleidingsschool Zuidoost-Brabant 

 swveindhovenkempenland.nl 
Regionaal samenwerkingsverband Eindhoven-Kempenland RSV-PVO 
 

 vsvverkenner.nl 
Voortijdig schoolverlaten, Vsv 
 

 onderwijsinspectie.nl  
Inspectie van het onderwijs, onderwijsresultaten en kwaliteit  
 

omo.nl  
Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs  
OMO - Koers 2023, koersdocument vereniging Ons Middelbaar Onderwijs  
OMO - Zingeving en goed onderwijs, samen goed op weg  
OMO - Goed handelen, Integriteitscode vereniging Ons Middelbaar Onderwijs 

 omo.nl  
Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs  
OMO - Koers 2023, koersdocument vereniging Ons Middelbaar Onderwijs  
OMO - Zingeving en goed onderwijs, samen goed op weg  
OMO - Goed handelen, integriteitscode vereniging Ons Middelbaar Onderwijs 
OMO - Diversiteitsbeleid ‘diversiteit en inclusie’ 

 

Rythovius College Bospoort 1  5521 CK Eersel  

T 0497 - 513 043   info@rythovius.nl  www.rythovius.nl  
 

 


