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Leren 
door 

te doen!

Zó is ons onderwijs (didactische ambities)

 � Het Hoofdvaart College staat voor een brug naar een kansrijke toekomst.

 � De vaardigheden van de toekomst (21ste eeuwse vaardigheden) hebben een belangrijke plaats in ons onderwijs. Leerlingen ontwikkelen bijvoorbeeld  

hun zelfredzaamheid, ze leren creatief te denken en kritisch naar hun eigen gedrag te kijken en we besteden aandacht aan mediawijsheid.

 � Leerlingen leren hier door te doen.

 � We motiveren leerlingen om hun talenten te ontdekken en te laten zien.

 � Elke leerling is anders. Docenten houden daar rekening mee en stemmen hun onderwijs daarop af.

 � Leerlingen weten wat er van hen verwacht wordt en plannen hun eigen werk.

 � Docenten werken samen en stemmen hun lessen op elkaar af.

 � Leerlingen kunnen eigen keuzes maken over de manier waarop ze leren, dat wat ze leren en het niveau waarop ze leren.

 � We toetsen leerlingen op het hoogste niveau.

Zó werken onze teams (PROFESSIONELE CULTUUR)

 � Een goed schoolklimaat vinden we heel belangrijk.

 � Dat betekent ook dat we oog hebben voor onderlinge verschillen en dat we feedback geven en ontvangen heel belangrijk vinden.

 � Als medewerkers van het Hoofdvaart College willen we het beste uit onszelf halen en werken we continu aan onze eigen ontwikkeling.

 � Dat doen we niet alleen. Juist van en met elkaar kunnen we heel veel leren.

Zó gaan wij met elkaar om (pedagogisch klimaat)

 � Leerlingen voelen zich veilig op school, ze worden gezien en krijgen de ruimte en het vertrouwen om zich te ontwikkelen.

 � Leerlingen leren zelfstandig te worden en verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, hun beslissingen en hun omgeving.

 � Leerlingen ontwikkelen zich naar hun eigen mogelijkheden.

 � Leerlingen begrijpen waarom we doen wat we doen. Richtlijnen zorgen voor voorspelbaarheid.

 � We zorgen voor een uitdagende omgeving waarin leerlingen zich maximaal kunnen ontplooien.

 � We gaan uit van de kracht van de leerlingen.

 � We begeleiden leerlingen individueel en intensief.

Zó staan wij in de samenleving (PROFILEREN EN SAMENWERKEN)

 � Het Hoofdvaart College is een beroepsgerichte school.

 � Leerlingen zijn er trots op dat zij op het Hoofdvaart College leren met hun hoofd én met hun handen.

 � We zetten leerlingen in hun kracht door hen uit te dagen met praktische opdrachten.

 � Elke leerling doet daarom een interne stage, maar we hebben ook vaste stageplekken bij bedrijven in onze omgeving.

 � We werken intensief samen met het basisonderwijs, het mbo, de havo en het bedrijfsleven. Een doorlopende leerlijn en  

doorlopende begeleiding zijn voor onze leerlingen immers heel belangrijk.


