
Plusdocument op het Amadeus Lyceum  

  
Wat is een plusdocument?  

Alle leerlingen op het Amadeus Lyceum werken gedurende hun schoolloopbaan aan een 

persoonlijk plusdocument. In dit document staat aangeven op welke terreinen je, je hebt  

ontwikkeld gedurende je schoolloopbaan, naast het behalen van een diploma voor het 

Vmbo, het Havo of Vwo. Het is een persoonlijk document passend bij jouw persoonlijke 

ontwikkeling. Na afronding van de opleiding op het Amadeus Lyceum krijg je naast een 

diploma ook een Plusdocument mee.  

Waarom dit document?  

In een plusdocument kun je laten zien in welke richting jij je persoonlijk hebt ontwikkeld, 

welke ervaringen je hebt opgedaan, welke competenties je hebt, waar je interesses liggen.  

Op het Amadeus Lyceum worden naast de lessen veel activiteiten aangeboden die je de 

mogelijkheid bieden om je breed te ontwikkelen. Hierbij kun je denken aan: Olympic Moves, 

Extramadeus, U-talent, Kunst & Cultuur, het Event team, het Social media team. Daarnaast 

doe je misschien tijdens je schooltijd ook ervaringen op als vrijwilliger, tijdens een bijbaan of 

bij het beoefenen van een hobby. Al deze activiteiten geven een beeld van jouw persoonlijke 

ontwikkeling en voorkeuren en kun je opnemen in jouw plusdocument . Het plusdocument 

kan je inzetten bij toelating tot een vervolgopleiding of bij een sollicitatie om aan te geven 

welke ontwikkeling je hebt doorgemaakt, welke ervaringen en competenties je al hebt.  

Daarnaast biedt het plusdocument ook aanknopingspunten om samen met je mentor en 

experts in gesprek te gaan over jouw schoolloopbaan.   

Hoe geven wij het plusdocument vorm?  

Het Amadeus Lyceum stimuleert jou om zelf aan jouw plusdocument te werken. Qompas 

(digitale LOB methode) biedt jou ( in tl vanaf leerjaar 2, bij havo /vwo vanaf leerjaar 3) de 

mogelijkheid om aan een plusdocument te werken. Jij kan in deze online omgeving je eigen 

document vullen via de knop Plus. Activiteiten van leerjaar 1 en 2 kunnen ook toegevoegd 

worden aan het document.  

Wie doet wat wanneer? 

Mentoren wijzen jou gedurende je schoolloopbaan op het plusdocument tijdens 

mentorblokuren. Jij kan vervolgens zelf met het plusdocument aan de slag. Jij bent zelf 

verantwoordelijk voor en eigenaar van het plusdocument.  In gesprekken met je mentor zal 

de voortgang van jouw plusdocument besproken worden.  

In je examenjaar rond je het plusdocument voor 1 april af.  De decaan print de complete 

plusdocumenten uit en zorgt ervoor dat dit bij je diploma is toegevoegd. 

 


