Onze aanpak

Ons resultaat

Wat willen we?
Hoe willen we dat bereiken?
• We helpen studenten om ieder op hun niveau
motivatie en ambitie te hebben en de lat op
de juiste hoogte te leggen.
• Binnen het reguliere programma geven we
studenten de mogelijkheid om te variëren in
diepgang, breedte en snelheid.
• Aanvullend op het reguliere programma
bieden we aantrekkelijke extra 		
mogelijkheden voor verbreding en 		
verdieping aan.
• We leggen nadruk op vormende activiteiten
in het onderwijs en stimuleren studenten tot
extra inspanningen op dat gebied.
• We stimuleren de doorstroom naar een hoger
niveau in het mbo en naar het hbo
(inclusief AD).
• We spelen in op de toenemende vraag 		
naar onderwijs aan volwassenen en geven
daarmee vorm en inhoud aan ‘een leven lang
ontwikkelen’.
• We intensiveren de samenwerking met het
toeleverend onderwijs en het beroepenveld.

Bij het Hoornbeeck kennen en zien
we elke student. De aanpak
(pedagogiek en didactiek) is
toegespitst op het niveau en het
type onderwijs. Leermiddelen
worden vanuit onze aanpak
gekozen en effectief ingezet.
We leren jongeren zelfstandig hun
verantwoordelijkheid te nemen in
beroep en maatschappij.
Studenten leren een kritische
houding te ontwikkelen ten
opzichte van maatschappelijke
trends en deze te verwoorden.
Deze houding is gebaseerd op
Bijbelse waarden.
We geven ons onderwijs met het
einddoel voor ogen: een plaats in
de maatschappij vanuit het
perspectief op de eeuwigheid.

Onderwijs dat werkt

Onderwijs met een plus

Op het Hoornbeeck College krijgen
studenten onderwijs met een plus.
Onderwijs waarin we veel aandacht
besteden aan een christelijke
beroepshouding, ethiek, kennis en
vaardigheden. Hoornbeeck-studenten
hebben daardoor een goede entree op de
arbeidsmarkt en hun opleiding sluit goed
aan bij een vervolgopleiding. Bedrijven
en instellingen zien graag stagiaires en
afgestudeerden van het Hoornbeeck
College: zij zijn toegerust voor hun beroep
en pakken gemotiveerd hun taak in de
maatschappij op.

Onze
samenwerking

Hoe willen we dat bereiken?
• Niveau 3 krijgt in alle sectoren naast niveau 4
een duidelijker eigen profiel.
• Het inzetten van ICT/multimedia heeft
toegevoegde waarde en is doelgericht.
• Docenten begeleiden studenten met het oog op
hun loopbaan en maken hen steeds meer
verantwoordelijk voor hun leerproces.
• Student en docent geven elkaar terugkoppeling
op onderwijsresultaten in een professionele
dialoog.
• We stemmen het onderwijs in de verschillende
vakken op elkaar af en vormen het tot een 		
samenhangend geheel.
• Werkvormen sluiten aan bij de beroepspraktijk,
bevorderen de wisselwerking tussen studenten
en werkenden, zijn uitdagend en de lesinhoud
is afwisselend.
• Teams ontwikkelen een op hun studentengroep/
opleiding toegespitste didactische ambitie en
kiezen de middelen die daarvoor passend zijn.

Onderwijs dat verbindt
Wat willen we?
Ons onderwijs heeft een directe
verbinding met de beroepspraktijk.
Daarom werken we nauw samen met
het beroepenveld in de regio. De inhoud
en cultuur van het beroep zijn
herkenbaar in de klas door de inrichting,
de projecten, de thema’s etc.
Docenten zijn op de hoogte van actuele
ontwikkelingen in het vakgebied en
zorgen ervoor dat de opleidingen blijven

Onderwijs dat verbindt

Wat willen we?

Onderwijs dat werkt

aansluiten bij het werkveld. Onderwijsteams kennen hun professionele ruimte
en benutten deze. Zij hebben invloed op
de invulling van het onderwijs en richten
zich daarbij op het eigen beroepenveld
en op hun eigen regio.
De relevantie van ons onderwijs is
duidelijk voor onze studenten en daagt
hen uit.

Hoe willen we dat bereiken?
• Onderwijsteams benutten hun invloed op de 			
ontwikkeling van het onderwijs en sluiten daarin aan bij
de benodigde kennis en vaardigheden voor toekomstige
arbeidsmarkt.
• Onderwijsteams geven het onderwijs zo vorm dat het 		
beroep ook herkenbaar is in de algemene vakken.
• We zoeken en benutten gedeelde belangen tussen 		
bedrijven/instellingen en het onderwijs.
• We realiseren schoolbreed kennisdeling, zowel binnen 		
en tussen teams als met externen.
• Docenten blijven actief op de hoogte van toekomstige 		
ontwikkelingen in het beroepenveld, delen actuele 		
kennis en ervaring binnen de school en bevorderen 		
innovaties.
• We betrekken oud-studenten bij de school en benutten
hun betrokkenheid in het onderwijs.
• We zetten mensen uit de beroepspraktijk structureel in
binnen het onderwijs.
• Onderwijsteams en management stellen zichzelf 		
ondernemend op en zijn op die manier actief in de regio.
• We geven ook onderwijs in bedrijven en 			
instellingen (bedrijfsscholen) en werken met opdrachten
vanuit het beroepenveld.

Onderwijs
met een plus
Ons onderwijs richting 2022
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Onderwijs met een plus
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Deze brochure bevat de strategische doelen van het Hoornbeeck College voor
de periode 2018-2022. Het is een herijking van de strategie voor de periode
2015-2020. Nieuwe doelen zijn toegevoegd, andere zijn vervallen.
In vier hoofdlijnen schetsen we het ideaal waar we de komende jaren naartoe
willen werken. De reformatorische identiteit van onze school vormt daarvoor
een stevige basis. Deze basis geeft ons de ruimte om onze studenten naast
en in het reguliere programma extra bagage mee te geven: onderwijs met
een plus! Zo bereiden we hen voor op een plek in de maatschappij.
De thema’s in dit boekje laten zien wat we willen bereiken en ook hoe we
dat willen bereiken. Elke Hoornbeeck-locatie en ieder onderwijsteam zal dit
concreet maken.

Het Hoornbeeck College verzorgt
beroepsonderwijs dat gefundeerd is op het
Woord van God en de daarop gebaseerde
gereformeerde belijdenis.
In afhankelijkheid van Gods zegen bieden
we eigentijds onderwijs dat is gericht op de
ontwikkeling van studenten als persoon,
burger en beroepsbeoefenaar.

Onze identiteit

Onderwijs met perspectief
Wat willen we?

We bereiden hen voor op hun plaats in de
samenleving. Dit geven we vorm vanuit
de eenheid van gezin, kerk en school.
We hanteren daarbij een drieluik van
onderwijs, toerusting en vorming.
Dit vindt plaats in het licht van wat de Bijbel
en de belijdenisgeschriften ons leren over
mensen en samenleving en over de zin en
het doel van ons leven en werken.

Ons onderwijs heeft een dubbel perspectief:
gericht op beroep en maatschappij in het licht
van de eeuwigheid. De boodschap van de Bijbel
is het kloppende hart van ons gehele onderwijs.
Docenten stellen zich richtinggevend op en zijn
een levend voorbeeld. Binnen de kaders van onze
grondslag is er ruimte voor verschillen.
Onderling respect en een luisterende houding
zorgen voor een basis van vertrouwen en open
communicatie. We bereiden studenten voor op
de samenleving van vandaag en de levensbeschouwelijke vragen die zij tegenkomen.

Betrokkenheid
Om het strategisch meerjarenplan te herschrijven hebben we in het voorjaar
van 2018 een grondig proces doorlopen. Studenten, personeel en bestuur
hebben de bestaande strategie geëvalueerd en deze evaluatie verwerkt in
een bijgestelde strategie. Het concept dat daaruit is ontstaan is in werkbijeenkomsten besproken met betrokken partijen: van personeel en
studenten tot externe betrokkenen.

We helpen ze grenzen te stellen aan het
deelnemen aan de (virtuele) open samenleving.
We leren studenten aan de hand van Bijbelse
normen te reflecteren op hun eigen mening en
gedrag. Studenten zijn in staat om hun mening
te verwoorden. Ze zijn zich bewust van hun
verantwoordelijkheid om een maatschappelijke
bijdrage te leveren.

Basis
Aan de basis van de strategische doelen in dit boekje staat onze missie.
In die missie verwoorden we de grondslag en basisdoelstellingen van de
school. De strategische doelen verwoorden de ambitie om invulling te
geven aan deze missie.

Doelen
In onze strategische doelen staat onze visie op het onderwijs centraal.
Natuurlijk zijn voorzieningen als huisvesting, financiën en ict van belang.
Omdat keuzes rond deze voorzieningen voortvloeien uit de uitwerking van
deze strategie, vormen ze geen onderdeel van dit boekje.

Onderwijs met een plus
We hopen dat ‘Onderwijs met een plus’ onder de zegen van de Heere zal
bijdragen aan de vorming van onze studenten.

Missie
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Namens College van Bestuur en directieteam,
			Willem de Potter

Onderwijs met perspectief

Hoe willen we dat bereiken?
• Studenten kennen de waarde van de Bijbel, ook voor de (beroeps)
praktijk van elke dag en worden gestimuleerd om de Bijbelse
boodschap te doordenken.
• Docenten zijn toegerust om de boodschap van de Bijbel
gezaghebbend en actueel te verwoorden, voor te leven en
daarover in gesprek te gaan met studenten.
• De Bijbelse boodschap werkt herkenbaar door in alle vakken.
• We helpen studenten bij het herkennen van maatschappelijke
tendensen. We leren ze zelfstandig keuzes te maken op basis van
Bijbelse waarden.
• Docenten trainen studenten in het vertolken van hun overtuiging
en het vriendelijk en respectvol omgaan met andersgelovigen in
hun beroep of vervolgstudie.
• We stimuleren studenten om maatschappelijk relevante
projecten uit te voeren.
• We stimuleren studenten tot een duurzame en gezonde
levenshouding.

Amersfoort
Utrechtseweg 230, 3818 ET Amersfoort
085 483 8000, info@hoornbeeck.nl

Gouda
Rijsselseweg 1, 2803 PZ Gouda
085 483 8003, gouda@hoornbeeck.nl

Apeldoorn
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Kampen
Willem Hendrik Zwartallee 1, 8265 TZ Kampen
085 483 8004, kampen@hoornbeeck.nl

Goes
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085 483 8005, rotterdam@hoornbeeck.nl
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