
 

 

Schoolgids 
schooljaar  

2022 - 2023 

 

  



 

Inhoudsopgave 
1. Samenstelling schooldirectie ........................................................................................................... 3 

2. Doelen van het onderwijs ................................................................................................................ 4 

3. Resultaten van het onderwijs .......................................................................................................... 5 

4. Ondersteuning en samenwerkingsverband .................................................................................... 5 

5. Onderwijstijd ................................................................................................................................... 5 

6. Rechten en plichten ......................................................................................................................... 5 

7. Identiteit .......................................................................................................................................... 6 

8. Bijdrage in de schoolkosten ouders ................................................................................................ 6 

9. Beleid aanvaarding materiële en geldelijke bijdragen .................................................................... 8 

 

 

  



1. Samenstelling schooldirectie 
 

Directie 

Rector: 
Dhr. Drs. L.H.M. Lucas - l.lucas@candea.nl  
 
Directeuren: 
Sectordirecteur vmbo mavo/kader/(s)basis: 
Dhr. R. Schoop - r.schoop@candea.nl  
 
Sectordirecteur havo/vwo: 
Mevr. Drs. D.B.J. Kok - d.kok@candea.nl  
 

Directeur bedrijfsvoering: 
Dhr. J.H. Markhorst - h.markhorst@candea.nl 
 
Teamleiders 
Tjeerd Dijkstra - onderbouw vmbo-bb/kb 
Inez Leijenaar – bovenbouw vmbo-bb/kb 
Thijs Nijboer – onderbouw mavo 
Mart Bruil – bovenbouw mavo 
Josje Wubs – 1-mavo/havo/vwo 
Christien Agricola – 2 en 3 havo/vwo 
Joost Schellekens – bovenbouw havo 
Luc Peters – bovenbouw vwo 

 
Organogram van de school 

Het Candea College is onderdeel van Stichting Quadraam, Gelderse Onderwijs Groep die fungeert als 
bevoegd gezag. De directie legt jaarlijks verantwoording af aan het College van Bestuur over het gevoerde 
beleid. Het College van Bestuur legt jaarlijks verantwoording af aan de Raad van Toezicht van Quadraam. 
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2. Doelen van het onderwijs 
Elk schooljaar stelt het Candea College een nieuw schooljaarplan op. Dit plan is een vertaling van het 
Strategisch Beleidsplan van het Candea (SBP Candea) dat beschrijft waar wij in 2023 willen staan. 
Het SBP Candea is gebaseerd op het Strategisch Beleidsplan Quadraam (beschikbaar op de website van 
Quadraam). In dit hoofdstuk zijn de doelstellingen beschreven die relevant zijn voor ouders en leerlingen. 

2.1 Leerling en Onderwijs 
Over de richting waarin ons onderwijs zich ontwikkelt, doen we een aantal uitspraken: 

1. Jij leert op je eigen manier. Leren is heel persoonlijk. Je hebt je eigen leerweg. Je ervaart wat je 
moeilijk vindt, of makkelijk. Je ervaart het niveau dat je aankunt en het tempo waarin je leert. We 
noemen dat “persoonlijk leren”. Op Candea willen we er steeds beter in worden om dat voor jou 
mogelijk te maken. 

2. Jij hebt talenten, dingen die je goed kunt en graag doet. Iedereen heeft ze. Je komt verder als je je 
kunt ontwikkelen in de richting die bij je past. Samen met jou gaan we op Candea op onderzoek uit. 
Welke talenten heb jij? Wat kun je ermee doen op school en later in je vervolgstudie en je beroep? 

3. Je leert beter als je weet wat het doel is. Wat wordt er van je gevraagd? Wat ga je leren in welke 
lessen? Als je doelgericht leert, weet je waarop je je moet concentreren. Je kunt ook toetsen welke 
leerdoelen je hebt gehaald en waar je nog extra tijd aan moet besteden. 

4. Als je leert, volg je altijd je eigen weg. Voor iedereen is dat anders. Als de hele klas dezelfde route 
volgt, past dat bij sommige leerlingen, maar bij anderen juist helemaal niet. Op Candea vinden we 
dat je moet kunnen kiezen. Met jouw keuzes ga je meer bereiken, want ze passen bij hoe jij leert. 

5. Als je in Nederland op een bepaald schooltype zit, doe je alle vakken op dat niveau. Dat vinden wij 
raar. Waarom mag je vakken waar je goed in bent niet op een hoger niveau doen? Of sneller? 
Iedereen is toch niet hetzelfde? Op Candea bekijken we samen met jou welk vak je op welk niveau 
en op welk moment kunt afsluiten. 

6. Je gaat naar school om nu en later gelukkig en succesvol te kunnen zijn. School bereidt je voor op 
het leven, een vervolgstudie en een beroep. Dat kan niet vanuit de klas alleen. Kijk ook buiten 
school. We zorgen ervoor dat je regelmatig de omgeving ziet, Nederland, het buitenland, bedrijven 
en scholen voor vervolgonderwijs. 

7. Leren doe je soms alleen. Maar meestal leer je van en met anderen. Van anderen leer je wie je zelf 
bent. Op Candea vinden we het daarom belangrijk dat je leert samenwerken. Je zult dat ook in je 
vervolgopleiding en je leven nodig hebben. Daardoor ontwikkel je jezelf en word je een fijn iemand 
voor anderen. 

8. Wij willen je graag helpen. Je ontwikkelt je op je eigen manier. Je hebt je eigen talenten én 
aandachtspunten, je eigen sterke en zwakke punten, je eigen tempo. Maar je staat er niet alleen 
voor. Je mentor coacht je elke dag om je te helpen en te stimuleren om het beste uit jezelf te 
halen. 

2.2 Personeel en leiderschap 
Binnen het Candea College stimuleren we docenten om nieuwe dingen uit te proberen. Dat stimuleren we 
wanneer het uitvoerbaar is en ons dichter bij de visie brengt.  

2.3 Organisatieontwikkeling 
De opleidingen zijn op Candea in twee gebouwen gehuisvest: het mavo/vmbo op locatie Eltensestraat en 
het vwo/havo op locatie Saturnus. Alle opleidingen ontplooien hierin mooie initiatieven, waaraan jaarlijks 
nieuwe ontwikkelingen worden toegevoegd. 

Bij de doorontwikkeling van de teams zijn leerlingen altijd betrokken, omdat zij de eigenaren zijn van het 
leren. 



2.4 Omgeving 
Het is van belang dat we internationalisering binnen de opleidingen verder uitbreiden. Daarnaast is het van 
groot belang om leerlingen bewust te maken van duurzaamheid. Wij zijn dan ook op zoek naar een 
duurzame verankering in en in samenwerking met partners in de Liemers, in het onderwijs en in andere 
maatschappelijke sectoren. 

2.5 Kwaliteitsbeleid 
In het kader van kwaliteitsbewaking verrichten wij onderzoeken over onder andere de onderwijskwaliteit, 
instroom en doorstroom van leerlingen, maar onderzoeken we ook de tevredenheid van leerlingen, ouders 
en medewerkers. Ook dit schooljaar zullen we dergelijke onderzoeken uitvoeren.  

3. Resultaten van het onderwijs 
‘Scholen op de kaart’ laat de slagingspercentages van schooljaar 2021-2022 pas in januari 2022 zien. Voor 
de verdere gegevens met betrekking tot doorstroom en uitstroom verwijzen wij hierbij naar 
Scholenopdekaart.nl  Candea College . 

 

Slagingspercentage schooljaar 2021-2022: 

Vmbo bb: 100%  
Vmbo kb: 100% 
Mavo: 96% 
Havo: 92% 
Vwo: 93% 

4. Ondersteuning en samenwerkingsverband 
Het Candea College hecht veel waarde aan de begeleiding en ondersteuning van leerlingen. Welke vormen 
en activiteiten wij ondernemen, staan beschreven in het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP). Het SOP is in 
te zien via de website (onder het kopje “Informatie” en “ beleidsstukken”). 
De informatie over het samenwerkingsverband binnen de regio is te vinden op www.swvdeverbiding.nl. 
Het eerste aanspreekpunt binnen de opleiding waar uw kind onderwijs geniet is de mentor. Voor 
bijzondere situaties zijn de leerjaarcoördinatoren van het betreffende jaar aanspreekpunt binnen de 
opleiding.  

5. Onderwijstijd 
De wet onderwijstijd schrijft voor dat de onderwijstijd wordt gemeten over de gehele schoolloopbaan in 
plaats van per schooljaar. Dit betekent dat een leerling op het vmbo / mavo in totaal een onderwijstijd 
gepland krijgt van 3700 klokuren, voor de havo is dit 4700 uur en voor het vwo is dit 5700 uur.  Het Candea 
College voldoet aan deze norm, onder andere door de uitgebreide keuzemogelijkheden die leerlingen 
hebben binnen de verschillende opleidingen, evenals de extra ondersteuning die beschikbaar is.  
Het Candea College probeert lesuitval zoveel mogelijk te beperken. Voor de vakantieregeling verwijzen we 
naar de website van onze school.  
Binnen het Candea bestaat een groot project Maatschappelijke Diensttijd. Het doel is dat de leerling via 
vrijwilligerswerk in de samenleving een bijdrage levert. Dit kan in allerlei vormen: van helpen bij de 
sportclub tot hand-en-spandiensten in het buurthuis, en  van ouderen helpen bij het computeren tot 
boodschappen doen voor gehandicapten. 
Voor de lessentabellen per leerjaar en opleiding verwijzen we naar de website van onze school.  

6. Rechten en plichten 
Op het Candea College zijn de rechten en plichten van de leerlingen te vinden in het huishoudelijk 
reglement voor leerlingen. In dit leerlingenreglement wordt op een aantal plekken verwezen naar 
protocollen van Quadraam, waaronder de klachtenregeling. Alle relevante documenten zijn te bereiken via 

https://www.scholenopdekaart.nl/Middelbare-scholen/355/Candea-College/categorie/Resultaten
https://www.swvdeverbinding.nl/


de website van Candea (kopje “Informatie” en “beleidsstukken”) of via de website van Quadraam 
(www.quadraam.nl) .  

7. Identiteit  
Het Candea College heeft een levensbeschouwelijke grondslag, die haar oorsprong heeft in de katholieke 
en protestants-christelijke traditie. De school wil concreet bijdragen aan de opbouw van een zorgzame en 
duurzame samenleving. Dit beperkt zich niet alleen tot de lessen levensbeschouwing, maar leerlingen 
worden ook op andere momenten gestimuleerd om zich verantwoordelijk te voelen voor eigen ontplooiing, 
een goede sfeer op school en voor ieders bijdrage aan de samenleving. In het kader van de huidige 
pluriforme samenleving is er ook oog voor andere positieve levensbeschouwingen. 

8. Bijdrage in de schoolkosten ouders 
Scholen mogen ouders een vrijwillige financiële bijdrage vragen voor extra voorzieningen en activiteiten. 
Hierbij kunt u denken aan een schoolkamp of aan festiviteiten. Het gaat altijd om activiteiten die niet tot 
het gewone lesprogramma behoren en daarom niet door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap worden bekostigd. U bent niet verplicht de vrijwillige ouderbijdrage te betalen. Kinderen van 
ouders die de bijdragen niet kunnen of willen betalen, worden niet uitgesloten van deelname aan 
activiteiten. 
 
Vaak wordt gesproken over schoolkosten in het algemeen. Voor het goede 
begrip onderscheidt het Candea College drie soorten schoolkosten: 
- Leermiddelen die niet vallen onder de regeling ‘gratis schoolboeken’;  
- De vrijwillige ouderbijdrage; 
- De overige schoolkosten (vergoeding voor activiteiten en voorzieningen die de school zinvol en 

wenselijk acht).  
 
Deze verdeling is gebaseerd op de Gedragscode Schoolkosten Voortgezet Onderwijs, die mede is opgesteld 
door ouderorganisaties (te weten: de ouderorganisaties NKO, OUDERS & COO en LOBO, de organisaties 
voor bestuur en management VOS/ABB, VBS, Besturenraad, Bond KBVO,VGS en LVGS, alsmede de VO-
raad). De gedragscode is te downloaden via www.vo-raad.nl (dossiers > leermiddelen > Gedragscode 
Schoolkosten). 
 
Het voorgeschreven lesmateriaal wordt conform wet- en regelgeving verstrekt, m.u.v. een eventuele borg. 
Dit betekent dat alle leerlingen die voortgezet onderwijs volgen, gratis schoolboeken krijgen van de 
overheid. Het geld gaat rechtstreeks naar de school, die de inkoop doet en de gratis schoolboeken verstrekt 
aan de leerlingen. 
 
Onder deze regeling ‘gratis schoolboeken' vallen: 

• leerboeken; 
• werkboeken; 
• projectboeken en tabellenboeken; 
• examentrainingen en examenbundels; 
• de licentiekosten van digitaal lesmateriaal; 
• cd’s en dvd’s met lesmateriaal. 

 
Het Candea ontvangt van het ministerie geen middelen voor extra activiteiten en voorzieningen die buiten 
het gewone lesprogramma vallen, maar die we wel voor de leerlingen erg belangrijk vinden. Om 
activiteiten toch te kunnen aanbieden vraagt de school aan ouders een vrijwillige bijdrage. Hiermee kunnen 
we de extra activiteiten en voorzieningen bekostigen. Het Candea spant zich in om de overige schoolkosten 
zo laag mogelijk te houden.  
 

https://www.quadraam.nl/home
http://www.vo-raad.nl/


8.1 Lidmaatschap oudervereniging 
Voor het lidmaatschap van de oudervereniging betalen ouders een extra bijdrage van  
€ 6,- per gezin. De school int deze tegelijk met de vrijwillige ouderbijdrage en maakt deze inkomsten medio 
november over aan de penningmeester van de oudervereniging. Het bestuur van de oudervereniging is de 
Ouderraad (www.candea.nl/ouders/ouderraad). 
 
8.2 Vrijwillige Ouderbijdrage Candea College 
De vrijwillige ouderbijdrage op het Candea College bedraagt €116. 

Toelichting op de kostenposten van het pakket €116,-; exclusief bijdrage aan oudervereniging. 
I    Uitbreiding van gemeenschappelijke voorzieningen in de school (€ 21,-): 
gemeenschappelijke voorzieningen in de school: Kluisje (€5,-): de school heeft voor iedere leerling een 
kluisje aangeschaft. Deze worden uit deze post betaald. Verzekering (€4,-): ongevallenverzekering 
gedurende de schooldag. Voorzieningen leerlingen (€12,-): onkosten leerlingenvereniging (CAN), bijdrage 
regeling reprorecht onderwijs, print- en kopieervoorzieningen voor leerlingen, inspelen op actualiteit, 
bijeenkomsten met ouders, materiaal voor keuzelessen (maatwerk), inzet gastdocenten.  
 
II Aanvulling op en uitbreiding van de standaard onderwijsactiviteiten (€ 70,-):  
ieder leerjaar kent eigen activiteiten. Het gaat o.m. om de kosten voor activiteitendagen, CAN-weken, de 
mentordag, excursies, de kerstviering, promnights, diploma-uitreikingen, klassenavonden, traktaties etc. De 
activiteiten zijn beschreven in een activiteitenplan per afdeling.  
 
III Aanschaf van aanvullende leer- en hulpmiddelen (€25,-):  
toegang tot betaalde digitale onderwijs informatiebronnen, de mediatheek, het lidmaatschap van SLIM en 
het Cito volgsysteem voortgezet onderwijs. Klassensets: van atlassen, antwoordenboekjes, woordenboeken 
etc. Verder schaffen we hulpmiddelen aan die anders door de leerlingen meegebracht zouden moeten 
worden op het examen. Tenslotte worden uit deze middelen beschermende kleding en hulpmiddelen 
aangeschaft voor de praktijkvakken. 
 

8.3 Overige schoolkosten voor ouders: 
Wij vragen ouders in 2022-2023 om een vrijwillige ouderbijdrage van € 116,- per leerling. Deze bijdrage is 
vrijwillig en leerlingen, voor wie deze bijdrage niet is betaald, worden niet uitgesloten van activiteiten. Deze 
bijdrage wordt als volgt besteed: 
 

Gemeenschappelijke voorzieningen   €21,00 
 Kluisje  € 5,00  
 Ongevallenverzekering € 4,00  
 Voorzieningen leerlingen (drukkosten, kopieervoorziening in studiehuizen) € 12,00  
Leerling activiteiten (mentordagen, basis CAN-weken, culturele activiteiten, et cetera)  €60,00 
 Algemene leerling activiteiten €30,00  
 Culturele excursies € 7,00  
 Actualiteit € 7,00  
 Extra CAN-weken JSJT € 5,00  
 Catering ouders en leerlingen € 1,00  
Sporttoernooien en sportoriëntatie   € 5,00 
Aanvullende leermiddelen (digitale informatiebronnen, klassensets, mediatheek)  € 25,00 
Materiaalkosten verrijkende maatwerklessen en extra CAN-weken  € 5,00 
   
Totaal  € 116,00 

 
 
 
Onderstaand overzicht geeft een beeld van aanvullende kosten. Incidenteel worden toegangsprijzen 
gevraagd bij activiteiten op school, zoals muziekvoorstellingen. Deze bijdragen zijn vrijwillig en ouders zijn 
niet verplicht deze bijdrage te betalen. Bij niet-betaling, kan uw kind ook deelnemen. De bedragen bij de 

https://www.candea.nl/ouders/ouderraad


schoolkampen en de (eindexamen)reizen zijn gebaseerd op bedragen voor buitenlandse reizen in het 
verleden. In de praktijk kunnen reizen en bedragen die gaan plaatsvinden afwijken. Ouders ontvangen altijd 
vooraf het bedrag en informatie over de reis met de keuze al dan niet deel te nemen. 
 
 Leerjaar 1 € Leerjaar 2 € Leerjaar 3 € Leerjaar 4 € Leerjaar 5 € Leerjaar 6 € 
 Standaard 116 standaard 116 standaard 116 standaard 116 standaard 116 standaard 116 
Basis       Examenreis 320     
Basis-Kader Schoolkamp 75           
Kader       Examenreis 320     
Kader-Mavo Schoolkamp 75           
Mavo     LO2 20 LO2 20     
  Examenreis 320 
Mavo-Havo Schoolkamp 75           
Havo   Technasium 20 Technasium 20 Technasium 20 BSM 40     
 BSM 40 Examenreis 320 
 BSM 2-daagse 110   
 
Havo-VWO Schoolkamp 75           
VWO   Technasium 20 Technasium 20 Technasium 20 Technasium 20 Examenreis 320 
 Gymnasium 20 Gymnasium 20 Gymnasium 20 Gymnasium 20   
     Romereis 700 Ieperreis 130 

 

Voor het lidmaatschap van de oudervereniging betalen ouders een extra bijdrage van  
€ 6,- per gezin. De school int deze tegelijk met de vrijwillige ouderbijdrage en maakt deze inkomsten medio 
november over aan de penningmeester van de oudervereniging.  
 

9. Beleid aanvaarding materiële en geldelijke bijdragen 
De scholen binnen Quadraam hanteren voor de regels ten aanzien van aanvaarding van materiële of 
geldelijke bijdragen, niet zijnde ouderbijdragen of op de onderwijswetgeving gebaseerde bijdragen het 
Convenant “Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring.” (Convenant sponsoring.pdf)  

https://open.overheid.nl/repository/ronl-95df8d5d-2aa3-41be-9a11-cad5dbf9b78b/1/pdf/Sponsorconvenant%202020-2022.pdf
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