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Het Hondsrug College,
    een slimme start voor je toekomst!



Onze missie 

Elke leerling is uniek: 
onze ambitie is om vernieuwend 
onderwijs op maat aan te bieden. 
Onderwijs dat aansluit op de 
leefwereld van de leerling. 

Omdat elke leerling uniek is, is het essentieel dat wij het niveau, de ambities, 

de interesses en de ondersteuningsbehoefte van de leerlingen kennen. Hierop 

gebaseerd bieden wij onderwijs op maat door:  

1. differentiatie in de lessen naar niveau en tempo; 

2. maatwerkdiploma’s;

3. een ruim en uitdagend aanbod van keuzevakken en leerroutes;

4. doeltreffend passend onderwijs; 

5. het gebruik van gepersonaliseerde leermethoden. 

Dit betekent dat het Hondsrug College een flexibele leeromgeving biedt, zodat leerlingen en 

docenten bewust kunnen kiezen voor de best passende leerweg naar de toekomst. Aansluiten op 

de leefwereld van de leerling houdt in dat ons onderwijs actueel, eigentijds, vernieuwend en altijd in 

ontwikkeling is. Ons onderwijs is gericht op het nu én op de toekomst. 
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Maatwerk:

Elke leerling heeft uitdaging nodig. 

Onze docenten hebben een scherp 

oog voor de talenten van leerlingen. Zij 

sluiten daar in aanbod en begeleiding 

zo goed op aan dat elke leerling zich 

optimaal ontwikkelt. De school biedt alle 

faciliteiten en keuzes om dit mogelijk 

te maken. Onze docenten hebben de 

expertise en de professionele houding 

om deze mogelijkheden maximaal te 

benutten. 

Daadkrachtig en ondernemend: 

Op onze school stimuleren we leerlingen 

en medewerkers om ondernemend 

bezig te zijn. Ze hebben de vrijheid 

om buiten de gangbare kaders te 

denken en over hun grenzen heen te 

kijken. We stimuleren en faciliteren 

nieuwe initiatieven. Nieuwe ideeën en 

ontwikkelingen komen op onze school 

tot bloei en deze maken we waar. We 

nemen onze verantwoordelijkheid 

in wat we doen en ondernemen en 

spreken elkaar daarop aan. Op deze 

manier zorgen we ervoor dat innovatie 

daadwerkelijk plaatsvindt. Alleen zo 

kunnen we koploper worden en blijven 

op onderwijskundig gebied.
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Hier zijn we goed in

onze kernkwaliteiten:



Wij zijn gericht op de ontwikkeling van iedere leerling: wij 

benaderen hen positief en oplossingsgericht; een fout maken 

is niet erg. We dagen onszelf en de leerlingen uit om samen 

een goed resultaat neer te zetten binnen een geweldige 

samenwerking. We hebben oog en oor voor de leerlingen en 

de leerlingen ervaren dat ook. Wij reiken leerlingen aan wat ze 

nodig hebben, om hen weerbaar te maken en mogelijkheden 

te bieden. Samen met de leerling vinden we de optimale 

route, we geven niet op en blijven motiveren. 

Wij bieden een veilige omgeving waarin alle leerlingen 

zichzelf kunnen zijn en zich kunnen ontplooien. Wij voeren 

een actief beleid gericht op het voorkomen en bestrijden van 

pesten, agressie en seksuele intimidatie. 

De blik van de school is naar buiten gericht: we kijken naar 

de veranderende maatschappij om ons heen en we halen 

de wereld in de school. We voelen ons een deel van de 

gemeenschap, zowel lokaal als regionaal en misschien zelfs 

internationaal. 

Wij zijn er voor elkaar en we zorgen voor elkaar. 
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Hier staan we voor

onze kernkwaarden:
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• merkbaar en zichtbaar In de lessen differentiëren naar niveau en tempo  

• beschikbare en bewezen gepersonaliseerde leermethoden voortvarend invoeren  

• doeltreffend passend onderwijs op maat vormgeven door invoering van: opdc/

tussenvoorziening in school  2017-2018 

• het maatwerkdiploma invoeren met ingang van 2016-2017 

Een ruim, uitdagend en onderscheidend opleidingsaanbod, met keuzemogelijkheden 

voor leerlingen, realiseren door: 

• het invoeren van:  

• een doorlopende leerlijn programmeren (ICT) op het vwo (t.z.t. uitbreiden naar andere 

richtingen);  

• mavo Bèta Challenge;  

• nieuwe beroepsgerichte programma’s in de vakcolleges met extra keuzevakken en systematische 

ontwikkeling van beroepscompetenties (> plusdocument); 

• verder met het doorontwikkelen van Begaafdheidsprofielschool, Ondernemend Leren, Technasium, 

Junior Business School;

• nieuwe leerroutes (bijvoorbeeld mavo-ICT, keuzevakken van het vakcollege openstellen voor MHV, 

een nieuwe vakcollege richting etcetera) onderzoeken en wanneer gewenst invoeren.

• doelgericht werken aan professionele ontwikkeling van zichzelf, team en sectie (en leggen dit vast in 

POP’s, team- en sectieplannen), met name op het gebied van onderwijs op maat bekwaam worden in 

de 5 rollen van de docent;

• ondernemend gedrag van iedereen (medewerkers, leerlingen) vragen, waarderen en faciliteren. 

Nieuwe ideeën en ontwikkelingen komen op onze school tot bloei en maken we waar; 

• focussen op resultaten en afspraak = afspraak. In wat we doen en ondernemen, nemen we onze 

verantwoordelijkheid en spreken elkaar daarop aan.  

Gezien onze ambitie om 
vernieuwend  onderwijs 
op maat en aansluitend 

op de leefwereld van elke 
leerling, aan te bieden, 

gaan wij...



m.b.t. krimp: 

• gebruik maken van schil en verloopstimulering als personeelsreductie aan de orde is 

• win/win samenwerkingsconstructies onderzoeken met andere scholen 

• eventueel stoppen van bepaalde opleidingsprogramma’s welke te klein worden 

• een plan ‘van 3 naar 2 gebouwen’ ontwikkelen (uitvoering > 2020).

m.b.t. veiligheid:

• actief beleid/programma’s  gericht op het voorkomen en bestrijden van pesten, agressie, 

geweld en seksuele intimidatie voeren en creëren een veilig schoolklimaat 

m.b.t. kwaliteit:

• minimaal voldoen aan  de norm voor de 4 Inspectie-indicatoren (en aan alle externe audits). 

• een (boven)gemiddelde leerling/ouder/medewerker tevredenheid realiseren.  

m.b.t. ketenpartners:

• de ‘zwakke’ schakels in onze ketenpartners (met name basisonderwijs en OPDC) versterken

m.b.t. identiteit:

• op zoek naar nieuwe manieren om onze Pc-identiteit te beleven en te delen

m.b.t. financiën:

• Zowel fors investeren als kosten reduceren om zowel onze ambities te realiseren als om de 

kosten/baten van het Hondsrug College in balans te krijgen
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En tevens gaan we...



Hondsrug College

Christelijke 
scholengemeenschap
voor voortgezet onderwijs

Postadres:

Postbus 66
7800 AB Emmen

Bezoekadres:

Emmalaan 25
Emmen

T: (0591) 65 79 79
F: (0591) 61 74 69

E: info@hondsrugcollege.nl
I: www.hondsrugcollege.nl


