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Je gaat naar school, groeit op en leert. Elke dag weer. 

Jij staat nooit stil en de wereld ook niet. Het Candea 

verandert met jou en met de wereld mee. We gaan 

daarbij uit van een visie, een beeld van de toekomst, 

verwoord in acht doelen:

• Gepersonaliseerd leren

• Talentontwikkeling voor elke leerling

• Leerdoelen op maat

• Keuzes voor leerlingen m.b.t. hun leerroute

•  Leerlingen kunnen vakken op het hoogst haalbare 

niveau afsluiten

•  Leren buiten school, in stages en buitenschoolse 

activiteiten

•  Aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, sociale 

groei en samenwerkend leren

• Begeleiding van leerlingen bij hun leerontwikkeling.

Deze punten geven aan hoe er op onze school gewerkt 

wordt. Wat merk je daarvan in de praktijk? Hoe ziet 

jouw dag, week of jaar eruit op onze school? Daarover 

vertellen we je in deze folder meer. Hopelijk helpt je 

dat om een goede keuze te maken voor het voortgezet 

onderwijs. Heb je nog vragen, dan kun je ons altijd 

mailen, of bellen (zie hiervoor de achterzijde van het 

boekje).



jouw leerroute

Gepersonaliseerd leren is een belangrijk begrip op het 

Candea. Het betekent dat we elke leerling zien als uniek 

met zijn of haar eigen talenten, voorkeuren, mogelijkheden 

en soms ook onmogelijkheden. Daarom is het belangrijk 

dat je op school je eigen leerroute kunt kiezen. Tegelijkertijd 

kunnen we allemaal veel van elkaar leren. Samenwerken 

met medeleerlingen in je klas is superbelangrijk. Daarom 

zit je in de onderbouw de meeste uren op school in je vaste, 

vertrouwde klas.



In het eerste leerjaar is je klas altijd een dakpanklas. Er zijn er vijf: sb 

(schakelberoeps-basis), bk (basis-kader), km (kader-mavo), mh (mavo-

havo) en hv (havo-vwo).

Door te kiezen voor dakpanklassen zeggen we: leer en groei nog even 

door vóór je kiest voor een bepaalde opleiding. In alle brugklassen 

geven we de lessen Nederlands, wiskunde een Engels op het niveau dat 

het best bij je past. Zit je bijvoorbeeld in een km-klas, dan kun je voor 

die vakken lessen op het gewone km-niveau krijgen, of op het hogere 

m-niveau. Vanaf klas 2 zijn er geen dakpanklassen meer. Vanuit elke 

dakpanklas kun je probleemloos doorstromen naar beide richtingen, dus 

de mh-klas bereidt voor op m2 of h2. En ook: de aansluiting op 2 havo is 

even goed vanuit mh als vanuit hv. 

klassen 
en keuzes
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In Nederland delen we leerlingen in in schoolsoorten. Je zit bijvoor-

beeld “op de havo”. Dat betekent dat je alle vakken op havo-niveau 

doet. Gek natuurlijk, want misschien kun je één of meer vakken wél op 

een hoger niveau doen. Op weg naar het examen kunnen leerlingen 

van het Candea bij elk vak, in ieder leerjaar, onderwijs volgen op het 

voor hen hoogst haalbare niveau. De laatste jaren hebben veel leerlin-

gen examen gedaan op een hoger niveau. Dat wordt ook op je diploma 

vermeld. Zit je al op het hoogste niveau, dan kies je één of meer extra 

vakken. De meeste vwo’ers slagen op het Candea met een extra vak 

op hun diploma. We geven ook mogelijkheden voor wie versneld zijn 

opleiding wil doorlopen. Dan doe je al een jaar eerder examen voor een 

of meer vakken.

vakken op een 
hoger niveau
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De schooldag begint op het Candea om 8.15 uur. 

Elke dag heb je verplichte lessen. Zo’n les duurt 

meestal 60 minuten. Soms kiezen we voor 90 of 

30 minuten als dat goed past bij de inhoud van 

de les. Elke dag van de week heb je een roos-

ter met zulke terugkerende verplichte lessen. 

Er is ook elke dag maatwerk. Daarover leggen 

we hierna meer uit. Drie keer per dag is er een 

pauze van 30 minuten om te ontspannen, te eten 

en te drinken. De schooldag kan doorlopen tot 

uiterlijk 16.45 uur, maar meestal ben je om 16.15 

uit of al eerder.

lessen
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Naast de lessen die verplicht zijn voor iedereen is er elke dag ruimte om zelf keuzes te 

maken. Dit noemen we maatwerk. Omdat maatwerk niet op elke school bestaat, leg-

gen we graag uit hoe het op Candea werkt. Maatwerk is er elke dag. Je kiest per peri-

ode zelf welk maatwerk je nodig hebt of leuk vindt. Intekenen gaat digitaal. Je mentor 

kijkt van een afstandje mee hoe het kiezen verloopt en of je verstandige keuzes maakt. 

Er zijn verschillende soorten maatwerk: ondersteuning, verdieping/verrijking, zelfstu-

die en maatwerk in overleg. Daarnaast is er schoolbreed maatwerk.

Ondersteuning kies je als je extra hulp wilt voor een vak, bijvoorbeeld wiskunde, 

Engels, of biologie.

Verdieping of verrijking kies je, omdat je ergens goed in bent of omdat je het interes-

sant vindt. Je kunt bijvoorbeeld denken aan jong ondernemen, fotografie, koken of de 

klassieke oudheid.

Zelfstudie betekent dat je ervoor kiest om zelfstandig te studeren.

Dan is er nog maatwerk in overleg. Bijvoorbeeld voor als je ondersteuning nodig hebt 

met plannen, bij dyslexie of dyscalculie, of wanneer je een eigen project wilt doen.

 

Op woensdagmiddag is er schoolbreed maatwerk. Dan zit je in een groep met leer-

lingen uit andere klassen en opleidingen. Eigenlijk net als op de basisschool, buiten 

school en in de rest van je leven ;-)

In maatwerk maak je je eigen keuzes. Wel verplicht is dat je één keer per week iets 

kiest waar je goed in bent. Alléén gaan voor ondersteuning mag niet, omdat we ons 

niet kunnen voorstellen dat je geen talenten hebt. Leerlingen die nergens goed in zijn, 

hebben wij nog nooit gezien.
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jouw
maatwerk

9



Wie leeft leert. En dus leer je niet alleen op school. Je leert ook niet 

voor school, maar voor jezelf en voor het leven. Daarom halen we de 

buitenwereld in school. Andersom ga je zelf naar buiten. Drie keer per jaar 

is er een Canweek. Dan zijn er projecten, voorstellingen, bedrijfsbezoeken, 

excursies, stages, werkweken en reizen. De komende jaren zullen steeds 

meer van onze leerlingen vakken of een deel daarvan niet meer op school 

afsluiten, maar in bedrijven.

de canweken



begeleiding

Iedereen heeft wel eens een steuntje in de rug 

nodig. Niet altijd gaan dingen zomaar gemakkelijk. We 

vinden het belangrijk om je de begeleiding te bieden die je 

nodig hebt. Naast je leraren heb je daarvoor een mentor. 

De mentor is er altijd voor je. De mentor houdt jou en je 

ontwikkelingen goed in de gaten; je mentor is je coach. Hij 

of zij heeft elke week tijd beschikbaar om je te begeleiden 

bij je hulpvraag.

Elk leerjaar heeft bovendien een eigen leerjaarcoördinator. 

Voor bijzondere ondersteuning zijn er orthopedagogen en 

remedial teachers op school.
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byod

Misschien een afkorting die je nog niet eerder bent 

tegengekomen: Bring Your Own Device. Een device 

is bijv. een laptop of tablet. Op het Candea werken 

we graag met een laptop en die heb je dus altijd bij 

je. Op onze website staat welke we adviseren.

In de lessen wordt regelmatig op de laptop gewerkt. 

Sommige vakken doen zelfs alles digitaal. Dat biedt 

meer mogelijkheden dan een lesboek alleen. Ook 

thuis zul je je device gebruiken om huiswerk te ma-

ken of om je cijfers te checken (kan trouwens ook op 

je mobiel).

12



huiswerk: 
  its learning

Op elk device kun je ItsLearning 

bekijken. Je gebruikt het elke dag. 

ItsLearning is je digitale huiswerk-

agenda, waarin je voor elk vak ziet 

wat je moet leren, waarom dat be-

langrijk is en wat je wanneer af moet 

hebben. Je kunt werk ook inleveren 

via It’s Learning. Soms staan er links 

naar filmpjes of websites die je nodig 

hebt voor een bepaald vak.
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Op elke school haal je cijfers, ook op het Candea. Toch bestaan er op 

onze school geen rapporten (alleen een eindrapport). Waarom? Allereerst 

proberen we niet teveel te toetsen. Toetsen kosten tijd, die je beter aan 

leren kunt besteden. Sommige toetsen op het Candea zijn zogenaamde 

RTTI-toetsen. Dat is een toets waaraan we kunnen zien hoe goed je iets 

beheerst maar die daar bovenop méér informatie geeft. Bijvoorbeeld 

of je het moet hebben van “stampen”, of je je kennis wel goed kunt 

toepassen en of je echt inzicht hebt in de stof. We proberen dus minder 

maar beter te toetsen. Is een toetscijfer bekend dan zie je dat meteen 

op je persoonlijke pagina in de app SomToday. Jij en je ouders krijgen 

op dat moment een melding op de telefoon. Je ziet dus op elk moment 

hoe je ervoor staat en hoeft  niet meer te wachten op een rapport, of de 

ouderavond om in actie te komen.

toetsen en cijfers, 
maar geen 
tussenrapporten
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na de brugklas

De belangrijkste dingen over de brugklas hebben we nu besproken. We gaan in deze folder niet uitge-

breid in op de andere schooljaren. Dat is nog wat ver weg en op de Open Dag kun je er alle informatie 

over krijgen die je wilt. Voor nu is het voldoende om te weten dat er zes opleidingen zijn die je op het 

Candea kunt afsluiten met een diploma: vmbo basis, vmbo kader, mavo, havo en vwo. Voor het vwo 

kun je een diploma halen zonder Latijn (dat heet ook wel atheneum) of juist mét Latijn (dat wordt 

gymnasium genoemd). Zoals gezegd kunnen er op het diploma vakken op een hoger niveau staan of 

extra vakken.



jouw school

een fijne schooltijd!
In een paar woorden kunnen we het Candea omschrijven als: persoonlijk, veel maatwerk, leerlingen maken eigen 

keuzes en een degelijke school. “Degelijk” betekent dat onze leerlingen goed presteren. Ten opzichte van vergelijkbare 

scholen blijven op het Candea weinig leerlingen zitten, is het aantal geslaagden hoog en doen leerlingen het beter in 

het mbo, het hbo en op de universiteit. Die basiskwaliteit vinden we erg belangrijk, we bewaken die kwaliteit en we 

doen er alles aan om hem hoog te houden. Maar er is meer nodig. De ontwikkeling van elke leerling persoonlijk staat op 

het Candea voorop. Daarom is er veel ruimte om buiten de klas je talenten te laten zien: bij muziekfestivals, kunst- en 

sportactiviteiten, de debat- en sciencewedstrijden, en schoolclubs.

 

We hopen dat je een goed beeld van het Candea hebt gekregen. Bel of mail ons als je nog vragen hebt (zie de gegevens 

hier beneden). We wensen je veel succes met je keuze voor een school voor voortgezet onderwijs en wat ons betreft:

Tot ziens op het Candea

Candea College
Postbus 141, 6920 AC Duiven
0316 367 800
info@candea.nl
www.candea.nl

Locatie Eltensestraat (vmbo/mavo)
Eltensestraat 8, 6922 JB Duiven

Locatie Saturnus (havo/vwo)
Saturnus 1, 6922 LX Duiven

Technasium
Saturnus 3, 6922 LX Duiven


