
Visietekst 
 
Het Cambreur College is een vriendelijke school. 
 
In de werk- en leefgemeenschap Cambreur College is de grondhouding vriendelijk 
en positief. Dit komt tot uiting in gedrag naar elkaar toe, maar ook in de 
werkomgeving. 
 
Ter concretisering: 
• Teamleden streven ernaar om elkaar te kennen en elkaar te ontmoeten. 
• Teamleden groeten elkaar, groeten leerlingen, leerlingen nemen dit gedrag over. 
• Leerlingen zijn welkom, worden gekend en erkend. 
• Teamleden en leerlingen krijgen waardering voor hun inzet. 
• Er is gelegenheid om te vieren (verjaardagen, jubilea, diplomering, afscheid) 
• Gasten (ouders, bezoekers van andere scholen, leveranciers e.d.) worden vriendelijk te 
woord gestaan en geholpen. 
• De school ziet er verzorgd, schoon en in goede staat uit en er wordt door iedereen hard 
gewerkt om het ook zo te houden. 
• Teamleden en leerlingen hebben een eigen plek binnen school om te werken en te 
ontspannen. 
• Teamleden, leerlingen en ouders weten wat er in de school gebeurt via Infolade, 
Accolade, website of monitor. 
 

Daar waar mensen samen werken en samen leren in een complexe leer- en 
werkomgeving moet er ruimte zijn om fouten te maken en om die op een 
opbouwende wijze te corrigeren. Het credo is: “Niet mopperen maar opperen”. Dit 
geldt niet alleen voor teamleden, maar ook voor leerlingen. Ook zij krijgen de ruimte 
om hun tijd op het Cambreur College mee vorm te geven, zowel bij lesgebonden als 
bij buitenlesactiviteiten. 
 
Praktijkvoorbeelden: 
• Een actieve leerlingenraad en medezeggenschapsraad 
• Klankbordgroepen voor leerlingen samen met ouders 
• Organiseren van buitenlesactiviteiten met betrokken leerlingen 
• Keuzemogelijkheden voor leerlingen bij workshops en projecten 
• Werk van leerlingen zichtbaar in de school op de diverse gebouwen 
• Schoolband 
• Evaluatie van het onderwijs en van onderwijsgevenden door leerlingen 
 

Het Cambreur College is een plek waar teamleden en leerlingen zich mee verbonden 
voelen, trots op kunnen zijn. 
 
Het Cambreur College biedt structuur met heldere spelregels. 
 
Het aantal spelregels is beperkt, uitvoerbaar en controleerbaar. De regels worden in 
overleg met ouders, leerlingen en team (oudervereniging, leerlingenraad, 
klankbordgroepen, leerlingenenquêtes, klassengesprekken, intern overleg) 
regelmatig getoetst. Leerlingen en teamleden weten op de drie gebouwen, wat wel 
en wat niet getolereerd wordt. De huisregels zijn voor iedereen zichtbaar in iedere 
ruimte. Samen handhaven we deze Cambreurregels om zo een veilige plek voor 
iedereen te kunnen waarborgen. Zo nodig overleggen we en roepen we de hulp in 
van instanties van buiten de school (o.a. politie, leerplichtambtenaar, GGZ, GGD). 
 



Uitgangspunten die het Cambreur College kenmerken: 
• Respect voor elkaar. 
• Respect voor je omgeving. 
 

Het Cambreur College biedt een veilige, uitdagende, vernieuwende 
Onderwijsomgeving 
 
Wij kiezen voor kleinschaligheid: iedereen werkt in een omgeving waarin we elkaar 
kennen, erkennen maar ook aanspreken. Actief bezig zijn met veiligheid is 
noodzakelijk. 
 
Voorbeelden kunnen verduidelijken wat wij op het gebied van veiligheid ondermeer doen: 
• Teamleden zijn vaardig of worden vaardiger gemaakt om met onze jeugd om te gaan. 
• Pestgedrag wordt voorkomen (pestprotocol) en indien toch nodig direct aangepakt. 
• Discriminatie wordt niet getolereerd. We hanteren het protocol van “De veilige school”. 
• Sociale controle is zichtbaar, voelbaar met preventie als bedoeling (kluisjescontrole, 
surveillance, regelmatig contact met de wijkagent). Hierover wordt met leerlingen en 
ouders duidelijk gecommuniceerd. 
• Leerlingen, teamleden en ouders melden problemen in de wetenschap, dat hun privacy 
niet aangetast wordt. 
• Leerlingen mogen leren, mogen vallen en opstaan, krijgen nieuwe kansen. Echter niet 
onbeperkt: wij moeten de veiligheid van onze leerlingen en ons team kunnen waarborgen. 
 

Ons onderwijs is uitdagend en vernieuwend. Het wordt gekenmerkt door groei, “een 
stap verder”, zowel voor leerlingen als voor teamleden. Er is ruimte voor projecten en 
proeftuintjes, voor nieuwe initiatieven van team en leerlingen, voor sportieve en 
(inter)culturele activiteiten, voor relevante (na)scholing. Multiculturele aspecten van 
onze samenleving worden door de school als een uitdaging en een verrijking 
beschouwd. Kortom, er is een inspirerend werkklimaat. Ons onderwijsaanbod past bij 
de veranderende leerling in zijn veranderende omgeving. Daarbij hebben de 
onderwijsgevenden de plicht om erop toe te zien, dat de gereedschapskist van 
leerlingen goed gevuld wordt, ook met handig materiaal, waarvan zij mogelijk nu nog 
niet kunnen overzien dat ze dit later nodig zullen hebben. 
Voor de teamleden geldt, dat zij gestimuleerd worden om zich verder te ontwikkelen 
d.m.v. een persoonlijk ontwikkelingsplan. 
Uitdagend en vernieuwend liggen ten dele in elkaars verlengde. Vernieuwend is niet 
per definitie synoniem met meer ict-gebruik, wel met kritisch kijken naar het huidige 
onderwijs en met durf nieuwe wegen inslaan die passen bij de leerling van vandaag 
en morgen, maar ook bij de docent van vandaag en morgen. 
 
Daarbij wordt gedacht aan: 
• Tweetalig onderwijs voor in eerste instantie de vwo-leerlingen 
• Leerstofaanbod in vakgebieden 
• Thematische projecten en workshops 
• Onderwijsaanbod op avo-pleinen 
• Werkplekkenstructuur 
• Modulering of periodisering 
• Kernteams 
• Portfolio’s 
• Kennismaking met culturele aspecten in ieder leerjaar 
 

Dit zijn slechts een paar kernbegrippen. De concrete invulling moet door de teams en daar 
waar mogelijk in samenwerking met de leerlingen gebeuren. Met name dit punt blijft uiteraard 
voortdurend in ontwikkeling. 
 



Het Cambreur College is een brede school, klein georganiseerd, waarin 
iedereen gekend wordt 
 
Het Cambreur College biedt onderwijs aan leerlingen van vwo tot en met de 
basisberoepsgerichte leerweg binnen het vmbo. Ook leerlingen die 
leerwegondersteuning nodig hebben zijn vanaf schooljaar 2010-2011 beperkt 
toelaatbaar. De leerlingen die kiezen voor een gymnasiumopleiding kunnen vanaf 
2009-2010 niet meer geplaatst worden. 
De leerlingen maken kennis met een afspiegeling van de maatschappij. 
Leerlingen die speciaal onderwijs nodig hebben kan het Cambreur College niet het 
gepaste onderwijs bieden. 
Als brede school draagt het Cambreur College er zorg voor dat de op- en 
afstroommogelijkheden optimaal zijn, maar dat er van deze mogelijkheden alleen 
goed voorbereid en weldoordacht gebruik gemaakt wordt. 
Omdat leerlingen en teamleden het beste gedijen in een kleine setting is de 
schoolgemeenschap opgedeeld in kleinere eenheden: 
• Het Junior College voor alle eersteklassers 
• Gebouw B voor basis- en kaderberoepsgerichte leerweg, leerjaar 2, 3 en 4 
• De vmbo-vleugel op het hoofdgebouw voor de gemengde en theoretisch 
Leerweg c.q. mavo, leerjaar 2, 3 en 4 
• De havo-vwo-vleugel op het hoofdgebouw voor klas 2 tot en met klas 5 of 6 
van de havo-, atheneum- en gymnasiumafdeling. 
Binnen deze kleinere eenheden is een basisteam van onderwijzend en 
onderwijsondersteunend personeel dat elkaar en de leerlingen kent. 
De leerling staat centraal. De mentor is voor de leerling en zijn klas de spil van de 
begeleiding. Deze heeft een korte lijn naar teamleden leerling en ouder(s)/ verzorger( 
s) en weet wat er zich rondom de leerling en zijn klas afspeelt. 
Ook bij activiteiten zoekt het Cambreur College de menselijke maat, waarbij de 
samenstelling van de groepen wisselend is. 
 
De Cambreurdag is hiervoor een goed voorbeeld. 
Binnen het team worden initiatieven om elkaar te ontmoeten in kleinere kring gestimuleerd. 
Vieringen op de drie locaties, de herfstwandeling, zeilen, samen sporten om maar enkele 
voorbeelden te noemen. 
 

Een gezamenlijke weg, die recht doet aan verschillen en leidt tot optimale 
Zelfontplooiing 
 
Het Cambreur College biedt alle leerlingen de kans om zich optimaal te ontplooien 
waarbij kennis, vaardigheden en houding in evenwicht zijn. Zowel het 
onderwijsaanbod als het buitenlesaanbod is toegespitst op de doelgroep. 
 
Concretisering hiervan: 
• Kernteams begeleiden de leerlingen. 
• De brugklasleerlingen krijgen studielessen, een geïntegreerd ict-programma en een 
workshopaanbod 
• Vmbo-bb en –kb-leerlingen krijgen intrasectorale programma’s aangeboden en werken op 
avo-pleinen. 
• Vmbo- gt-leerlingen krijgen het beroepsgerichte vak technologie ter voorbereiding op het 
mbo. 
• Mavo-leerlingen volgen als voorbereiding op havo 7 vakken. 
• Vmbo-leerlingen hebben een stage in hun programma. 
• Voor het havo is een beroepsgericht programma ontwikkeld ter voorbereiding op het hbo, 



havisten competent oftewel haco geheten, waarin ook een beroepsoriënterende stage is opgenomen. 
• Vwo-leerlingen krijgen een aanbod voor uitwisselingsprogramma’s. 
• Atheneumleerlingen krijgen de mogelijkheid om te kiezen voor tweetalig 
onderwijs en bereiden zich met een internationaliseringsprogramma voor op de 
maatschappij van morgen. 
• Voor leerlingen met een leerstoornis zijn er extra faciliteiten. 
 

Het Cambreur College probeert dus de talenten van de individuele leerlingen te ontplooien. 
Een nadere uitwerking treft u aan in bijlage 1 
Er is een doorlopende leerlijn van basisonderwijs via het voortgezet onderwijs naar 

het vervolgonderwijs. De start past bij de beginsituatie van de leerlingen. Het 
voortgezet onderwijs bereidt de leerlingen voor op het functioneren binnen onze 
maatschappij in het algemeen en op het vervolgonderwijs in het bijzonder. 
Naast maximale zelfontplooiing benadrukt het Cambreur College ook de 
gezamenlijke weg daar naartoe: Leerlingen, team en ouders zijn samen 
verantwoordelijk voor de groei van de individuele brugklasleerling naar 
jongvolwassene. Het Cambreur College betrekt de ouders actief bij het 
onderwijsproces. 
 
Voorbeelden: 
• via de oudervereniging 
• via de nieuwsbrief Accolade 
• via informatieavonden 
• via klankbordgroepen 
• via het uitreiken van de rapporten aan ouders en kind in de eerste leerjaren 
 

Het Junior College zorgt voor een gezamenlijke start. 
Denk daarbij aan: 
• introductie 
• Europaweek 
• poëziefestival 
• sinterklaasviering 
• gezamenlijke kerstviering 
• sporttoernooitjes 
• gezamenlijke afsluiting van het jaar met een sportfestijn en een BBQ 
 

Op het gehele Cambreur College wordt binnen en buiten de lessen een beroep 
gedaan op vaardigheden als samenwerken en elkaar ondersteunen. Educatie houdt 
immers niet op bij cognitieve elementen. Culturele en sportieve elementen evenals 
de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen worden gezien als een 
onmisbaar deel van onze opleiding. In cultuur en sport ontmoeten alle geledingen 
elkaar. Deze ontmoetingen kenmerken zich door leren van elkaar en respect krijgen 
voor elkaar. 
 
Concreet denken we daarbij aan: 
• Bezinningsdagen 
• Cambreurdag met sportieve en culturele activiteiten 
• Sportdagen 
• Samenwerken bij workshops, projecten, sectorwerkstukken en profielwerkstukken 
• Leerlingenraad  
• Culturele activiteiten als Boejuh, De Nacht der ..., optredens van de schoolband bij 
festiviteiten in de school 
• Sociale vaardigheidstrainingen en BOF-trainingen 
 

Het Cambreur College staat daarbij midden in de maatschappij: Enerzijds leren de 
leerlingen deels buiten de schoolmuren, anderzijds brengt de school de leerlingen in 



contact met aspecten van de maatschappij. Op deze manier levert het Cambreur 
College zijn bijdrage aan het opvoeden tot democratisch Nederlands burger.  
Voor een uitgebreidere verantwoording kijkt u in bijlage 2.  
 
Bijvoorbeeld: 
• Gastsprekers bij diverse vakken en bij bezinningsdagen 
• Zorgproject met diverse doelgroepen (ouderen, kinderen, gehandicapten) 
• Kunstprojecten en ckv-dagen 
• Beroepsoriënterende stages 
• Opleidingen- en beroepenmarkt 
• Project “wegwijs op het gemeentehuis” 
• Stimuleren tot deelname aan de jongerengemeenteraad 
 

Met name de maatschappelijke stage geeft de leerlingen de mogelijkheid om buiten 
de schoolmuren relevante zaken te leren, die hen tijdens en na hun schoolcarrière 
van pas kunnen komen.  
Tijdens de MaSuren maken de leerlingen kennis met en leveren ze een onbetaalde 
bijdrage aan de samenleving in hun directe omgeving. Zo leren ze iets doen voor een 
ander en ervaren ze hoe het is om verantwoordelijkheid te nemen voor een ander. 
Het Cambreur College is ervan overtuigd, dat de kennismaking met de maatschappij 
in en om de school tijdens deze MaSuren de leerlingen ervan bewust maakt, dat zij 
ertoe doen, dat hun inzet op prijs wordt gesteld en nodig is om een leefbare wereld te 
maken. 
 
Ideeën voor maatschappelijke stage in concretere bewoordingen: 
• vrijwilligerswerk in de directe omgeving van de leerling 
• estafettestage in leerjaar 2 bij basisonderwijs of zorginstelling 
• natuurprojecten met grotere groepen 
• vrijwilligerswerk bij verenigingen en vrijwilligersorganisaties gedurende langere tijd 
• medewerking aan zomerspelen en kindervakantiewerke 
• inzet bij festiviteiten en activiteiten op school 

 

Gewapend met relevante kennis, gegroeid door ervaringen zetten onze leerlingen 
een flinke stap verder op hun pad. 
Februari 2010 
 
 
 
 
 
Bijlage 1: 
Talentontwikkeling op het Cambreur College 
 
In onze missie staat, dat we leerlingen willen stimuleren om zichzelf te ontplooien. We willen 
dit graag concretiseren met tastbare voorbeelden. 

- Leerlingen worden in leerjaar 1 geplaatst in een dakpanklas. De mentoren van 
leerjaar 1 evenals de docenten proberen hun leerlingen zover te brengen, dat ze 
daadwerkelijk voldoende punten bij elkaar sprokkelen om in de hoogste dakpan hun 
loopbaan te vervolgen. Leerlingen die deze uitnodiging oppakken en voldoende 
capaciteiten en doorzettingsvermogen hebben krijgen op deze manier, los van hun 
cito-score of van het advies van de basisschool de kans om in een afdeling geplaatst 
te worden die aanvankelijk niet in beeld was. 



- Leerlingen in leerjaar 1 die rond de kerst na het eerste rapport al van meer talent 
getuigen geven we de mogelijkheid om van dakpanklas te wisselen, zodat niet een, 
maar twee stappen voorwaarts gezet kan worden op het einde van het leerjaar. 

- Vanaf leerjaar 2 zitten de leerlingen in principe in hun eigen verticale afdeling. Echter, 
leerlingen die constant zeer goede prestaties laten zien en de ambitie hebben om 
overgeplaatst te worden in een hogere afdeling krijgen – na goed overleg met alle 
partijen – deze kans. Het resultaat is vrijwel zonder uitzondering prima. 

- Na het behalen van het diploma bestaat er voor de tl- en de havo-leerlingen de 
mogelijkheid om nog twee jaar op onze school te verblijven en een havo-, c.q. een 
vwo-diploma te halen. Dit komt niet zoveel voor blijkt uit de kengetallen die jaarlijks 
geproduceerd worden. Onze wens is om deze overstap te stimuleren. 
Beleidsrichtlijnen hiervoor zijn in ontwikkeling. 

- Leerlingen die meer kunnen dan hun schoolprogramma kunnen dit uitbreiden. Binnen 
de havo-vwo-afdeling mogen leerlingen een extra vak kiezen, dat geldt eveneens 
voor de theoretische leerweg/mavo. Dit is echter wel aan bepaalde criteria 
gekoppeld. 

- Leerlingen worden uitgedaagd om een goed sector- of profielwerkstuk te maken door 
een schoolprijs uit te reiken. Eveneens wordt jaarlijks de omo-prijs en de landelijke 
prijzen onder de aandacht gebracht.  

- De school doet op sommige afdelingen mee aan olympiades of landelijke 
wedstrijden.  

- “Leerlingen helpen leerlingen” is een initiatief van de school om bovenbouwleerlingen 
in te zetten bij een bijlesvraag van jongere leerlingen. De school stimuleert en legt het 
eerste contact. Voor beide partijen werkt dit positief. Met name de docentleraar leert 
didactische vaardigheden, krijgt inzicht in de leercapaciteit van andere leerlingen en 
leert hiermee om te gaan. Ze krijgen hierdoor meer inzicht in hun eigen talent in 
relatie tot het leervermogen van andere leerlingen en dat werkt zeer verhelderend. 

- Leerlingen die een talent hebben op artistiek, sportief of op andere terreinen, kunnen 
zich op diverse manieren hierin verder bekwamen: 

o Tijdens de workshops in leerjaar 1 kunnen de leerlingen een intensieve 
workshop naar keuze volgen, die hun verder brengt op het terrein dat ze zelf 
verder willen ontwikkelen. Voorbeelden zijn drama, sport, tekenen, een taal 
leren. 

o Het ckv-programma is erop gericht om leerlingen kennis te laten maken met 
diverse kunstuitingen en ook in dit kader kunnen zij zich verder ontwikkelen op 
het gebied van bijvoorbeeld drama, dans of film. 

o Het schoolorkest biedt ruimte voor muzikale talenten. 
o Het Lagerhuis ontwikkelt debaters, vergroot het zelfvertrouwen, de 

presentatievaardigheden en de taalvaardigheid van de deelnemers. 
o Georganiseerde toernooien in de eerste drie leerjaren verhoogt het plezier 

aan het spel en de motivatie om te sporten. 
o Het SOLO-project laat leerlingen kennismaken met andere sporten. 
o “Boejuh” en “De Nacht der ….”  zijn serieuze jaarlijks terugkerende 

evenementen waar talenten op het gebied van dans, muziek en zang zich 
kunnen presenteren. 

 
Bijlage 2: 
Burgerschapskunde op het Cambreur College 
 
Op onze website staat onderstaande tekst: 
 
Cambreurleerling wordt democratisch burger  
Wij hechten er als Cambreur College waarde aan om onze leerlingen te leren in onze 
democratische, multiculturele Nederlandse samenleving daadwerkelijk samen te leven. Wij 



hebben daarvoor geen apart vak op de tabel staan. Het is onderdeel van diverse vakken en 
activiteiten.  
In vakken als geschiedenis, maatschappijleer, maatschappijwetenschappen, aardrijkskunde 
en levensbeschouwing komen thema's als vrijheid en democratie, vrijheid van meningsuiting 
en persvrijheid, (positieve) discriminatie, immigratie en emigratie aan bod. Er is ruimte om 
met leerlingen te praten, hen vooroordelen en stereotypen uit te laten spreken, maar ook hen 
kennis te laten nemen van diverse levensovertuigingen, zodat er begrip en respect voor 
elkaar kunnen ontstaan. Er is ruimte om in te gaan op de actualiteit en leerlingen te 
begeleiden bij het verantwoord stelling nemen.  
Maar een school is een maatschappij in het klein: soms zijn er botsingen. Steeds weer blijkt 
gelukkig, dat tijdig met elkaar praten op een eerlijke manier leidt tot meer begrip en tot een 
nieuwe start.  
   
Het opvoeden tot democratisch burger is zo in onze school verweven, dat het lastig is om te 
benoemen, waarin dit los van de lesstof bij de genoemde vakken tot uiting komt. Toch is het 
goed om hierbij stil te staan, er ons bewust van te worden en te borgen, wat we willen 
borgen. 

- Leerlingen zijn serieuze gesprekspartners bij het benoemen van nieuwe docenten en 
bij feedback op het functioneren van zittende docenten en directieleden. 

- Leerlingen zijn onze partners in klankbordgroepen en hebben hierin een duidelijke 
stem. 

- De leerlingenraad is ons formele orgaan. Er wordt ieder jaar door de 
deelschooldirecteur veel moeite gedaan om vanaf leerjaar 1 leerlingen hierbij te 
betrekken en op deze manier een levende leerlingenraad met een eigen 
verantwoordelijkheid in stand te houden. 

- Binnen de medezeggenschapsraad heeft een delegatie uit de leerlingenraad een 
stem. 

- Bij landelijke verkiezingen wordt dit thema in de lessen uiteraard behandeld en zo 
mogelijk worden er schaduwverkiezingen gehouden.  

- Het Lagerhuis is ook hier een activiteit die genoemd moet worden: Jongeren leren 
een standpunt te verdedigen, en tegelijkertijd tegen hetzelfde standpunt te ageren. 
Dit leert ze zaken van twee kanten te bekijken, te nuanceren, te relativeren.   

- In conflictsituaties met leerlingen wordt altijd het gesprek gezocht. De uitgangspunten 
van “de groene school” zijn hierin leidend: Er moet een zo mogelijk door de dader 
geaccepteerde straf uitgevoerd worden, tegelijkertijd moet er een gezamenlijke weg 
verder gezocht worden. Waar nodig wordt er hulp aangeboden. 

- Door middel van peermediation kunnen hiervoor opgeleide leerlingen conflicten en 
problemen onder leerlingen in goede banen leiden. 

- Mentoren in de onderbouw besteden aandacht aan de ontwikkeling van hun groep en 
bewaken de sfeer in hun klas. 

- Tijdens de bezinningsdagen worden thema’s als relaties, dood en verlies, vrijheid, 
criminaliteit vaak met gastsprekers ingeleid en vervolgens in een veilige sfeer 
besproken. Dit heeft een duidelijke meerwaarde in de ontwikkeling van onze 
jongeren. 

- Jaarlijks wordt er door middel van Actie KLUS aandacht gevraagd voor de 
medemens, die het minder goed getroffen heeft als wij. Zo hebben we als school al 
meer dan tien jaar een project in Nepal. Twee keer zijn leerlingen en collega’s ter 
plekke gaan kijken om te kunnen vertellen, wat er daar van ons geld gerealiseerd is. 
Een reis die voor de deelnemers een blijvende invloed op hun leven heeft. 

Deze elementen vinden wij dermate waardevol, dat wij ze graag willen behouden en waar 
mogelijk willen uitbouwen. We nemen onze taak als school om niet alleen leerlingen af te 
leveren met voldoende kennis en vaardigheden, maar tevens met voldoende sociale bagage 
om in de Nederlandse samenleving op een goede manier te kunnen functioneren zeer 
serieus. 
 


