
Wat biedt Durendael aan?
• vmbo basisberoepsgerichte leerweg
• vmbo kaderberoepsgerichte leerweg
• vmbo gemengd theoretische leerweg
• havo
• havo tweetalig onderwijs
• vwo
• vwo tweetalig onderwijs

D U R E N D A E L

Kom naar de open dag!
Kortom: Kiest u voor leren in een veilige omgeving, uitdagend onderwijs, aandacht voor 
persoonlijke ontplooiing en zorg op maat? Dan kiest u voor 2College Durendael.
Bezoek onze open dag of schrijf uw kind in voor een van de snuffeldagen. Dan ervaart u zelf 
wat wij bedoelen.

Meer weten? 
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Die mag u ons altijd stellen via de mail: 
durendael@2college.nl of telefonisch via: 013-528 67 59.
Neem ook eens een kijkje op onze website. Daar vindt u onder meer de digitale schoolgids 
met alle informatie over aanmelding en toelating. En u kunt er de actuele nieuwsberichten 
over de school lezen. www.2college.nl/durendael
Wilt u ons blijven volgen? Like ons dan op Facebook of Instagram. @2collegedurendael 

Belangeijke data:
• Open dag: 2 februari 2019
•	 Snuffelmiddagen: 30 januari, 6 en 13 februari 2019
•	 Aanmeldingen: 12 en 14 maart 2019
•	 Aanmelden	via	de	website:
 http://www.2college.nl/Durendael/Paginas/Groep8-Aanmelding.aspx
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Vwo: academische vaardigheden
De typische vwo’er is een nieuwsgierige en leergierige leerling. We kiezen er bewust 
voor om vanaf klas 1 vwo algemene academische vaardigheden aan te bieden; dit 
biedt een doelbewuste voorbereiding op de manier van werken en denken op de uni-
versiteit. Leerlingen leren een kritische houding aan te nemen en krijgen onder meer 
les in het opzetten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en het analyseren 
en structureren van informatie. Twee keer per jaar organiseren we een academische 
avond waarop de leerlingen hun onderzoeken presenteren aan ouders. 
Meer informatie bij mevr. Sandra Rijnen: 013 – 528 67 95 of rijnen.s@2college.nl

Havo: ondernemende vaardigheden
De typische havoleerling is een intelligente doener, die veel waarde hecht aan een 
goede relatie met docenten. Een individuele benadering en een goede begeleiding 
op het gebied van studievaardigheden, maken dat leerlingen zich op de havo gezien 
en gehoord voelen. Het onderwijs concentreert zich op ‘ondernemend leren’ door 
het stimuleren van een proactieve houding en het aanleren van ondernemende vaar-
digheden. Door het ontwikkelen van kwaliteiten als initiatief nemen, creatief denken, 
risico’s durven nemen en doorzetten bereiden we hen zo goed mogelijk voor op een 
vervolgstudie in het hbo. 
Meer informatie bij mevr. Sandra Rijnen: 013 – 528 67 95 of rijnen.s@2college.nl

Tweetalig onderwijs: Engels en wereldburgers
Tweetalig onderwijs bereidt leerlingen voor op een havo- of vwo-diplo-
ma. Doordat Engels bij veel vaklessen en activiteiten de voertaal is, zo-
wel bij de leerlingen als bij de docenten, wordt het Engels een tweede 
natuur; het niveau van het Engels is zeer hoog. Als aanvulling hier op 
brengen we leerlingen via activiteiten in school, studiereizen naar Enge-
land en uitwisselingen in Europa in aanraking met andere culturen. Op 
die manier bereiden we hen voor op hun toekomst als wereldburger in 
een steeds internationaler wordende wereld. 
Meer informatie bij dhr. Vincent van der Cammen:
013 – 528 67 95 of cammen.v@2college.nl

Graag tot ziens 
op zaterdag 2 februari!



Durendael, daar wil je leren! 
Uw	kind	maakt	straks	de	overstap	naar	het	voortgezet	onderwijs.	
Dan	is	het	van	belang	dat	uw	zoon	of	dochter	zich	thuis	voelt	op	de	
nieuwe	school.	Dat	hij	of	zij	zich	gekend	voelt	en	zich	kan	ontwik-
kelen	binnen	een	veilige	leeromgeving,	om	zo	het	beste	uit	zichzelf	
te	halen.
Dat kan op 2College Durendael.

Uitdagen op niveau
Wij geloven dat kinderen plezier moeten hebben en houden in hun 
studie en dat zij zich thuis moeten voelen op Durendael. Wij geloven 
ook dat leerlingen moeten worden uitgedaagd en gemotiveerd op hun 
eigen niveau. Daarom werken we met homogene brugklassen. Dat be-
tekent dat we uw kind plaatsen op basis van het geadviseerde niveau 
door de bassischool. Als blijkt dat een leerling meer of minder aankan, 
zorgen wij ervoor dat hij of zij kan overstappen naar een ander niveau. 

Versterkt talenonderwijs
De wereld wordt steeds kleiner, Nederland steeds internationaler. 
Communicatie is een essentiële vaardigheid, in studie en beroep. Dat 
is een reden voor Durendael om leerlingen voor Engels, Frans en Duits 
op een hoog internationaal erkend niveau te brengen. Dat doen we 
naast TTO ook middels internationaal erkende taalcertificaten: IB en 
Cambridge English voor Engels, DELF Scolaire voor Frans en Goethe 

voor Duits.

Zorg en begeleiding
Als leren niet vanzelf gaat, kan uw kind ook bij ons terecht. Naast een protocol voor 
onder andere dyslexie en dyscalculie, hebben wij een eigen Expertteam in huis voor 
hulp bij speciale individuele zorgvragen. Daarnaast kunnen leerlingen op school trai-
ningen volgen voor sociale vaardigheden of faalangstreductie, is er de mogelijkheid 
voor het maken van huiswerk onder toezicht en kunnen leerlingen die moeite hebben 
met structuur terecht in het zogenaamde structuurportaal. Binnen het leerwegonder-
steunend onderwijs (lwoo) bieden we in het vmbo extra begeleidingslessen taal en 
rekenen. Voor meer informatie over zorg en begeleiding op Durendael verwijzen we 
graag naar onze website.

Vmbo: praktijkervaring en ondernemerschap
De vmbo-leerling is vaak praktisch en toepassingsgericht ingesteld en hecht veel 
waarde aan zijn sociale omgeving. Daar spelen wij op in met een persoonlijke be-
nadering en door leerlingen zoveel mogelijk praktijkervaring te laten opdoen. Het 
onderwijs binnen ons vmbo is erop gericht leerlingen te laten ontdekken waar hun 
talenten liggen. We stimuleren bij leerlingen ondernemend gedrag, een onderne-
mende houding, creativiteit en innovatie. Dit zorgt voor een betere aansluiting op 
de vervolgopleidingen en is van belang voor aansluiting bij de arbeidsmarkt van de 
toekomst. 
Meer informatie bij mevr. José de Ponti: 013 – 528 67 95 of ponti.j2@2college.nl

Aandacht voor persoonlijke ontwikkeling
Op Durendael hechten we veel waarde aan de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen. Met activiteiten 
binnen en buiten school willen we leerlingen laten nadenken over belangrijke vragen als ‘wie ben ik?’, ‘wat 
wil ik?’, ‘wat kan ik?’ en ‘waar wil ik naartoe?’. De mentoren en vakdocenten begeleiden hen hierbij. Alle 
leerlingen houden hun persoonlijke ontwikkeling bij in een digitaal portfolio. Dit digitale portfolio nemen 
leerlingen na hun diploma mee en blijft ook na de middelbare schooltijd eigendom van de leerling. 

Leren leren: studievaardigheden
Omdat leerlingen in de brugklas bijna elke dag huiswerk krijgen, is het niet alleen belangrijk dat ze goed 
kunnen plannen, maar ook dat ze weten hoe ze moeten leren. In de studieles werken we daarom aan stu-
dievaardigheden. De mentor geeft deze les en helpt uw kind zo om beter te ‘leren leren’.

Onderwijs met een Portfolio
Al onze leerlingen werken tijdens hun schoolloopbaan met een (digitaal) portfolio. 
Het schoolportfolio is een persoonlijke, digitale, map met een inventarisatie van competenties, onderbouwd 
met bewijzen van wat leerlingen hebben gedaan. Wij gebruiken een portfolio in alle onderwijssectoren. Het 
portfolio vormt de basis voor gesprekken met onze leerlingen over wat ze kunnen en willen (bijvoorbeeld	
vervolgstudie	of	oriëntatie	op	beroep). 

Midden in de maatschappij: levensecht onderwijs
Vaardigheden leer je niet alleen uit de lesboeken, maar vooral door ze in de praktijk te ervaren. Door leven-
sechte onderwijssituaties te creëren, proberen wij zo goed mogelijk aan te sluiten bij de maatschappij. Zo 
organiseren we regelmatig projectdagen en -weken waarin leerlingen hun nieuwe vaardigheden kunnen oe-
fenen. Daarbij werken we ook samen met buitenschoolse partners. Regelmatig gaan we op bedrijfsbezoek 
of hebben we inwoners en bedrijven uit de regio bij ons te gast. Zo bereiden we onze leerlingen optimaal 
voor op de volgende stap in hun onderwijscarrière. 

Brede school. 
Wij zijn een brede school. We bieden onderwijs van vmbo basisberoeps-
gerichte leerweg tot vwo tweetalig onderwijs en alles wat daar tussen zit. 
Dat heeft als voordeel dat uw kind niet van school af hoeft, als blijkt dat 
hij of zij door kan stromen naar een ander niveau. 
(zie	voor	alle	richtingen	devoorkant	van	deze	flyer)


