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Het Candea College neemt komend schooljaar in de
brugklas afscheid van de homogene klassen. Nieuwe
eersteklassers komen allemaal in een klas met twee
niveaus. Er zijn vijf smaken: vmbo-sbb/bb, vmbo-bb/
kb, vmbo-kb/mavo, mavo/havo en havo/vwo. We
noemen deze klassen ‘heterogeen’. We kiezen hiervoor omdat heterogene klassen beter aansluiten op
de vernieuwing van ons onderwijs.
In homogene klassen zitten leerlingen van hetzelfde niveau bij elkaar. Dus bb’ers bij bb’ers, kb’ers bij kb’ers enzovoort. Maar uit ervaring weten we dat kinderen bijna
nooit alleen maar bijvoorbeeld mavo- of havo-leerling zijn.
Veel leerlingen kunnen één of meer vakken op een hoger
niveau aan. Het niveau kan dus per vak verschillen. Maar
nu is het nog zo dat leerlingen vaak worden ingedeeld op
basis van hun minste vak. De talen op mavo-niveau en de
exacte vakken op havo-niveau? Dan wordt het mavo.
“Dat doet geen recht aan de talenten van leerlingen en het
daagt ze ook niet uit om bij ieder vak het onderste uit de
kan te halen”, zegt Henk Caris (secretaris centrale directie).
Daarom moet het anders en dat is dan ook een belangrijke
doelstelling van het vernieuwende onderwijs op het Candea College in de komende jaren. Henk Caris: “We willen
dat voor iedere leerling bij ieder vak de lat precies op de
juiste hoogte wordt gelegd, zodat ze vakken afsluiten op
het hoogst haalbare niveau.”

‘HET ZIJN KINDEREN’
Candea 2018 is niet de enige reden om te kiezen voor heterogeen, legt docent Daan van de Ven uit: “We vinden ook
dat brugklassers de tijd moeten krijgen om te ontdekken
wat ze aankunnen. Dan moet je ze niet bij binnenkomst
meteen een label opplakken. Dat is ook een signaal wat
we krijgen van de basisscholen. Die pleiten voor een meer
ontspannen overgang naar het voortgezet onderwijs. Ze
zeggen: ‘Het zijn kinderen, dus geef ze de kans om te laten
zien wat ze kunnen’. Dat doen we op deze manier.”

DUUR WOORD
Lezers van Candea Nieuws weten dat het Candea College
al enige jaren havo/mavo- en vwo/havo-‘dakpanklassen’
heeft. De vraag ligt voor de hand: is heterogeen niet gewoon een duur woord voor dakpanklas? Henk Caris lacht:

DRUKKE TIJD
VOOR DECANEN
Voor de decanen van het Candea College breekt na
de jaarwisseling een extra drukke tijd aan. Leerlingen
moeten keuzes maken. Bijvoorbeeld voor een vakkenpakket, een profiel of een vervolgopleiding.
Met de decanen Margit Gasseling en Jan-Hendrik de Jonge
lichten we de tweedeklassers van vmbo en mavo en de
derdeklassers van havo en vwo eruit. Zij gaan een bovenbouwprofiel kiezen. De voorlichting, officieel ‘loopbaanoriëntatie en –begeleiding’ (lob) geheten, verschilt per
opleiding, maar er zijn wel overeenkomsten. Zoals het onlinekeuzeprogramma Qompas, dat allerlei opdrachten en
beroepskeuzetesten bevat. “Qompas begint met leerlingen
te laten ontdekken wat ze leuk vinden en waar ze goed in
zijn. Daar borduren we dan op voort”, vertelt Jan-Hendrik
de Jonge. Ook in de mentorlessen is er veel aandacht voor
lob en alle ouders krijgen een digitale nieuwsbrief van de
decanen.
Vmbo-bb en vmbo-kb hebben daarnaast een speciale lobdag. Vervolgopleidingen worden uitgenodigd, maar ook
ouders komen vertellen over de branche waarin ze werken. De leerlingen kiezen een profiel en vier keuzevakken.
Deze presenteren zich donderdag 18 januari tijdens een
markt. Ook geeft Margit Gasseling deze avond een uitgebreide toelichting op het keuzeproces. “Wij betrekken de
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Daan van de Ven (links) en Henk Caris.

‘BRUGKLASSERS NIET METEEN
EEN LABEL OPPLAKKEN’
“Wij maken het graag ingewikkeld in het onderwijs, maar
er is wel degelijk een groot verschil. In onze dakpanklassen worden alle vakken op het hoogste niveau gegeven
en wordt aan het eind besloten op welk niveau een leerling in alle vakken doorgaat. Met onze nieuwe heterogene klassen willen we leerlingen juist niet op één niveau
vastpinnen. Bij ieder vak zijn kinderen in dezelfde klas op
verschillende niveaus bezig. Dus vmbo-kb én mavo. En
soms ook havo.”

ouders hierbij intensief, want kiezen wat je gaat doen in
de bovenbouw is op deze leeftijd best moeilijk.” Leerlingen
en ouders kunnen altijd een aparte afspraak maken met
Margit Gasseling.
Mavo-leerlingen kiezen een profiel en een vakkenpakket.
Als ze na de mavo naar de havo willen, moeten ze daarmee
alvast rekening houden. De keuzes die mavo-leerlingen
maken, zijn best ingewikkeld. De decanen hopen dan ook
op een volle zaal tijdens de voorlichtingsavond op donderdag 25 januari.
Voor havo- en vwo-leerlingen is het heel moeilijk om in
de bovenbouw nog van profiel te switchen. Jan-Hendrik
de Jonge: “Het is niet verboden, maar ze halen zich een
hoop problemen op de hals.” Daarom staan er diverse activiteiten op het programma. Voor de havo zijn dat een profielkeuzemiddag op de HAN op maandag 29 januari, een
workshopmiddag op dinsdag 30 januari en een voorlichtingsavond op donderdag 8 februari. Tijdens de workshopmiddag vertellen leerlingen van havo-4 over leren in de
bovenbouw (“Het is echt aanpoten”, aldus Jan-Hendrik) en
docenten over de nieuwe vakken. De voorlichtingsavond
wordt door de leerlingen zelf georganiseerd. Zo zijn ze bewuster met het keuzeproces bezig en oefenen ze meteen
ook vaardigheden als presenteren en samenwerken. Voor
3-vwo is er op maandag 22 januari een voorlichtingsavond
en op maandag 5 februari een profielkeuzemiddag. Ten
slotte een tip voor havo- en vwo-ouders: Qompas heeft
een speciale oudermodule.

Op dit moment doen honderden leerlingen
uit vijftig landen mee aan de IJSO ofwel de
International Junior Science Olympiad. Deze
kenniswedstrijd duurt tien dagen. Het leuke is
dat de deelnemers ook op het Candea College
komen. Ze maken toetsen over natuurkunde,
scheikunde en biologie. Dat zijn lastige toetsen (voorbeelden staan op internet), die niet
voor iedereen zijn weggelegd. Alleen de winnaars van de voorrondes per land doen mee.
Willie Wortels? Nou, ze kijken wel breder, want
er zijn excursies naar Duivense bedrijven en
culturele en sportieve activiteiten. Naast de
competitie zijn de internationale contacten
met leeftijdsgenoten belangrijk in het programma. Wat heeft het Candea College hier
dan mee te maken? Wij zijn veertien jaar geleden met IJSO begonnen in Nederland. Nu ze
voor het eerst naar Nederland komen, heten
we iedereen graag welkom op de bakermat!
Drs. L.H.M. (Léon) Lucas
(voorzitter centrale directie)

VWO-PLUS
Daan van de Ven vult aan: “Dat is precies wat we beogen:
flexibel onderwijs dat hoge eisen stelt omdat we willen
dat elke leerling het beste uit zichzelf haalt.” Leerlingen
kunnen dus altijd kiezen voor een hoger niveau. Dat geldt
ook voor vwo’ers. Voor excellente vwo’ers zijn er volop
mogelijkheden om een uitdagend programma samen te
stellen met extra vakken en vakken op een hoger niveau.
Henk Caris sluit af: “Wie meer wil, krijgt daartoe volop gelegenheid. De mentor houdt dat scherp in de gaten, ook
als leerlingen hun mogelijkheden niet optimaal benutten.”

agenda
7/12 Excursie tekenen examenleerlingen bovenbouw
havo en vwo (Den Haag en Amsterdam). Basketbal
lj. 3 (14.00 uur, Sat.). 12/12 Sportoriëntatie 5-havo
en 6-vwo (14.00–15.30 uur). Vergadering ouderraad.
Presentatieavond kunstleerlingen 1-mavo (19.30 uur,
Eltensestr.). 19/12 Sportoriëntatie 5-havo en 6-vwo
(14.00–15.30 uur). 21/12 ’s Avonds kerstgala 3- t/m

6-vwo (Sat.), kerstviering 4- en 5-havo (OGtent,
Duiven) en kerstviering 3- en 4-bb/kb/mavo (Zaal
Berentsen, Loo). 22/12 Kerstviering lj. 1, 2 en 3-havo/
vwo (tot 12.00 uur). Week 52/1 Kerstvakantie.
8/1 Lj. 1 en 2 toetsvrije dag. 9/1 Bezemgroep
sportoriëntatie 5-havo en 6-vwo (14.00–15.30 uur).
Vergadering ouderraad.

in the picture

‘RUIM HET GEWOON OP!’
Het begon in april met een foto op Facebook,
maar is inmiddels een bekend verschijnsel in Duiven: GoClean. Oftewel kinderen en volwassenen
die op eigen initiatief overal zwerfvuil opruimen.
Het Candea College ziet het als een mooie manier
om de maatschappelijke stage in te vullen.
GoClean is ontstaan achter de kinderwagen van
Peggy Blaauw. Ze had de gewoonte om onderweg
rommel die ze tegenkwam op te rapen. Dochter Mirte, die in groep 6 van basisschool De Groene Ring zit,
stelde voor om dat op Facebook te zetten, waarna het
balletje ging rollen. Zo meldde onder anderen Laura
Wassink (groep 8 Groene Ring) zich aan. “Ik vroeg of
ik mocht meedoen en dat mocht. Het is best wel een
puinhoop in Duiven.”
Het doel van GoClean is niet alleen schonere straten,
maar vooral ook een beter milieu. Mirte: “Vogels en
andere dieren gaan dood door ons, want ze krijgen
afval binnen wat wij laten slingeren.” Meestal vinden
de meiden plastic flesjes, frisdrankblikjes en chips- en
broodzakjes, maar ze stuitten ook op lachgaspatronen
en zelfs een brandblusser. Volgens moeder Peggy
liggen er per kilometer zo’n 35 ‘zwervies’, waarmee
Duiven gemiddeld scoort.
Ook het Candea College zag het Facebookbericht en
nam contact op. Rond de scholen ligt immers weleens wat (echt waar). Bibilot Verweij (2-mavo) leerde

GoClean in activiteitenweek kennen en is inmiddels
actief: “Het is goed voor het milieu en je bent lekker
buiten bezig. Mensen reageren heel positief.” Nalin
Pereira (ook 2-mavo) maakt van GoClean zijn maatschappelijke stage: “De vele rotzooi op straat was me
al eerder opgevallen. Ik denk altijd ‘ruim het gewoon
op’. Er staan overal prullenbakken.”
Het gaat goed met GoClean. Ze heten intussen ‘Stichting GoClean De Liemers’ en ze hebben een (tijdelijk)
onderkomen in de Elshof Passage. En er zijn succesjes, zoals dönerzaak Yauno op het Eilandplein die statiegeld heeft ingevoerd voor de dönerboxen. Volgens
Peggy Blaauw is bewustwording het belangrijkst,
want voorkomen is beter dan opruimen.

