
Onze leerlingen verdienen een brede oriëntatie en opleiding. Daarom 
vinden wij vaardigheid net zo belangrijk als kennis. We geven onze 
leerlingen graag de gelegenheid zich breed te ontplooien, zodat de 
kans op succes in hun volgende opleiding toeneemt.

Dit doen we zo:
• We geven onze leerlingen een stevige kennisbasis, maar bieden ze  
 tegelijkertijd de mogelijkheid uiteenlopende vaardigheden te  
 ontwikkelen. We laten ze met zoveel mogelijk vaardigheden 
 kennismaken, zoals ambachtelijke, sociale of expressieve, en geven  
 hen steeds meer ruimte om daarin hun eigen voorkeuren te volgen.
• Omdat passie een belangrijke motor is voor verdere ontwikkeling  
 zoeken we naar de passie van iedere leerling en proberen we hem te  
 laten ervaren hoe plezierig leren kan zijn als het past bij zijn  
 interesse.
• In een veilige omgeving en vanuit een open relatie werken we met  
 onze leerlingen aan zelfvertrouwen en groei in kennis, vaardigheid  
 en verantwoordelijkheid. Leren doen we samen, met en van elkaar.

De kwaliteit van onze docenten bepaalt de 
kwaliteit van ons onderwijs. Een goede docent 
heeft passie voor zijn vak, beschikt over 
sterke didactische vaardigheden, heeft een 
goede relatie met de leerlingen, werkt 
zelfstandig en is resultaatgericht.

Zo werken we hier samen aan:
• We blijven investeren in onze docenten en  
 ondersteunende medewerkers. Dankzij groeiende  
 didactische vaardigheden en vakinhoudelijke  
 kennis, kunnen zij meer maatwerk bieden, 
 het onderwijs beter laten aansluiten op de  
 ontwikkelingen in de wereld en onze 
 leerlingen grotere vrijheid bieden.
• Onze medewerkers spelen een belangrijke rol  
 in de opvoeding van kinderen. Hun gedrag  
 dient als voorbeeld, maar ook moeten onze  
 medewerkers in staat zijn om in te spelen op  
 verschillen in gedrag en persoonlijkheid van  
 onze leerlingen. Wij zullen deze kennis  
 bijhouden en vergroten, en vaardigheden  
 oefenen.
• Met het oog op de toekomst en het belang van  
 vitale en bekwame docenten, blijven we  
 investeren in de vitaliteit van onze huidige  
 medewerkers en in het opleiden van 
 toekomstige collega’s.

Goed onderwijs is ambitieus en daagt 
álle leerlingen uit steeds een stapje 
extra te zetten. Structuur is uiteraard 
van groot belang, maar we zien ook dat 
onze leerlingen groeien als ze meer 
ruimte en verantwoordelijkheid krijgen.

We spelen hierop als volgt in:
• We bieden onze leerlingen de komende   
 jaren stap voor stap de ruimte om de   
 schoolweek deels zelf in te vullen.   
 Ze krijgen meer keuzevrijheid in wat,  
 hoe, waar en wanneer ze leren.
• Ons onderwijs houdt meer rekening met  
 de persoonlijke kenmerken van 
 leerlingen. We werken daarom aan   
 ruimere variatie in werkvormen,   
 werkomgevingen en opdrachten.
• Een stevigere verbinding tussen onze   
 school en de wereld daarbuiten kan   
 voor leerlingen motiverend en 
 stimulerend zijn. We verdiepen deze   
 connectie, onder andere door het   
 bieden van opleidingstrajecten die   
 leren en werken combineren en door   
 kennis van buiten naar binnen te   
 halen.

Binnen onze school, waar we samen werken, leren en leven, 
hechten we aan de volgende vijf kernwaarden:

• We gaan respectvol met elkaar om
 Iedereen is anders; we laten anderen in hun waarde en zijn altijd   
 bereid tot dialoog en samenwerking.
• Je mag er zijn, je hoort erbij
 In onze school heeft iedereen een plaats en is iedereen welkom.
• We zorgen voor elkaar
 Op Compaen VMBO voelt iedereen zich gesteund en dragen we zorg 
 voor elkaar.
• Je leert je eigen problemen op te lossen
 Bij leren hoort dat je fouten maakt; we accepteren van elkaar dat 
 het soms misgaat en lossen problemen steeds meer zelfstandig op.
• Je durft eigen keuzes te maken
 Op onze school krijgt iedereen de ruimte, maar ook de 
 verantwoordelijkheid om zich te ontplooien in de richting die 
 bij hem past. 
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