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Ouderbeleid op het Cosmicus College: ouders in de les 

Ouders hebben een doorslaggevende rol in het onderwijssucces van hun kinderen. Het 

Cosmicus College vindt het dan ook belangrijk om op alle mogelijke manieren samen te werken 

met de ouders met betrekking tot opvoeding en onderwijs gedurende de schoolloopbaan van de 

leerlingen. Uit onderzoek blijkt dat daardoor de schoolprestaties en het welbevinden van 

leerlingen toenemen. Het resultaat van onderwijs en opvoeding is een gemeenschappelijke 

verantwoordelijkheid van de ouders en de school. Opvoeding vindt ook op school plaats en 

onderwijs ook thuis. De ouders worden daarom nadrukkelijk bij het onderwijs betrokken. 

 

 

Vernieuwende elementen 

1. Huisbezoeken: direct contact met de ouders. 

Alle ouders van leerlingen van het Cosmicus College worden minimaal één keer bezocht 

door de mentor en indien ouders en school dat noodzakelijk achten vaker.  

2. Voor ouders van wie Nederlands niet de moedertaal is, is er hulp in de communicatie met 

de school. 

Het Cosmicus College heeft relatief veel leerlingen van wie de ouders het Nederlands niet 

dusdanig beheersen dat alle informatie die in het Nederlands wordt verstrekt, juist 

overkomt. Vandaar dat op cruciale momenten (bijvoorbeeld bij een tevredenheidonderzoek, 

een profielkeuzeavond, maar ook een oudergesprek of een huisbezoek) mensen 

beschikbaar zijn om te helpen bij het vertalen als dat nodig wordt geacht. 

3. Voorbeeldles voor ouders. 

Bij slechte resultaten worden de ouders uitgenodigd in de klas. Zij krijgen uitleg over het 

schoolsysteem. Ze zien een voorbeeldles om te ervaren hoe er les gegeven wordt. Met de 

ouders wordt besproken wat hun rol thuis kan zijn ter ondersteuning van het goed 

functioneren van hun kind op school. 
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Tips en tops 

a. Maak van het huisbezoek door de mentor een gewoonte. 

 

Het huisbezoek  

Het Cosmicus College wil iedere leerling en alle ouders zo snel mogelijk goed leren kennen. Die 

wederzijdse kennis is voor ouders, hun kind en de school van groot belang om iedere leerling zo 

goed mogelijk te kunnen begeleiden. Alle leerlingen zijn immers verschillend. Ouders hebben er 

recht op te weten hoe de school hun kind begeleidt en hoe zij thuis hun kind zo goed mogelijk 

kunnen helpen en ondersteunen. De school kan op haar beurt rekening houden met bijzondere 

omstandigheden in het gezin. Om deze redenen is huisbezoek van de mentor binnen het 

Cosmicus College een gewoonte geworden.  

Alle ouders van leerlingen van het Cosmicus College worden minimaal één keer bezocht door 

de mentor en indien ouders en de school dat noodzakelijk achten vaker. Tijdens dit bezoek 

wordt gesproken over de wensen en verwachtingen van de ouders en hun kind, over de wensen 

van de school en over de schoolactiviteiten. De ouders beschikken door het huisbezoek over 

een betere kennis van de schoolsituatie van hun kind en de school over betere kennis van de 

thuissituatie van de leerlingen. Dat moet ook, want ouders en school zijn samen 

verantwoordelijk voor opvoeding en onderwijs. 

 

 

b. Zorg dat ouders en school ook bij kunnen leren. 

 

Allerlei activiteiten voor ouders 

Het Cosmicus College legt extra nadruk op de betrokkenheid en participatie van de ouders en 

de school organiseert verschillende activiteiten zoals opvoedingsondersteuning, huisbezoeken, 

voorlichtingsbijeenkomsten, seminars en diverse cursussen. Deze activiteiten vergroten de 

vaardigheden en kwaliteiten van de ouders en van de school. Cursussen zoals deze worden 

vaak in overleg met de eigen schoolpedagoog gegeven. Alle partijen moeten immers weten wat 

zij kunnen doen en hoe zij dat kunnen doen. Tien keer zeggen dat er huiswerk gemaakt moet 

worden, is immers echt niet voldoende voor schoolsucces. De consequenties van handelen 

laten zien én een duidelijke lijn trekken die op school gelijk is aan thuis, zijn dat wel. Het 

Cosmicus College en de ouders komen door deze samenwerking steeds meer op één lijn te 

staan wat betreft opvoeding en onderwijs en zullen op deze wijze de leerlingen steeds beter 

ondersteunen. De coördinator van deze activiteiten is de oudercontactpersoon van het 

Cosmicus College, daarnaast spelen de teamleiders een grote rol in het creëren van 

overlegmomenten tussen ouders en mentoren. 

 

 

Wat zeggen leerlingen over ouderbetrokkenheid en de school? 

- Op de vraag of ze het belangrijk vinden dat hun ouders op school komen: ´Jazeker, zij 

moeten weten op wat voor school ik zit en wat ik presteer. De school vindt het ook 

belangrijk. Als het een keer slecht gaat met mijn cijfers, dan kunnen ze direct contact 

opnemen.´ 

- ´Mijn ouders weten wat ik op school doe omdat mijn mentor dat mijn ouders vertelt.’ 

- ‘Ik bespreek regelmatig met mijn ouders wat ik doe op school. Ze kunnen ook in Magister 

kijken. Als er bijzonderheden zijn, worden mijn ouders uitgenodigd om op school te 

komen.´ 

- ´Ik vind het belangrijk dat mijn ouders op school komen. Dan weten ze hoe de school in 
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elkaar zit en hebben ze meer vertrouwen in de school. Ik mag mee naar de 

rapportbesprekingen. Het gaat tenslotte over mij. Ik mag daarbij ook meepraten.´ 

- ´We hebben schoolregels op school waaronder regels zoals niet pesten. Daar wordt zeker 

op gelet. Ik vertel het niet altijd als ik ruzie heb gehad. Mijn ouders gaan er vanuit dat alles 

tip-top is op school.´  

 

 

c. Laagdrempeligheid staat hoog in het vaandel. 

 

Ouders altijd welkom 

Het Cosmicus College is een school zonder drempels. Ouders zijn vijf dagen per week welkom 

en kunnen ieder moment van de dag vrij binnen lopen. Zij kunnen er schoolstukken inkijken, 

vragen hoe andere ouders iets aanpakken, docenten ontmoeten, even iets regelen met het 

secretariaat, vragen stellen, activiteiten voorbereiden, excursies nabespreken. Op school is zelfs 

een speciale ouderkamer ingericht om het contact onderling te vergemakkelijken. Er is 

bovendien een oudercontactpersoon aangesteld, die ouders kan helpen als ze er zelf niet 

uitkomen. Ook heeft de school een MR dankzij de Ouderraad. Ouders die hierin zitting nemen, 

overleggen circa 6 maal per jaar over schoolzaken die hen ter harte gaan, maar zijn bovendien 

actief bij bepaalde schoolactiviteiten (bijvoorbeeld bij de Wetenschapsbeurs of bij de Open 

Dagen). Ouders zijn altijd van harte welkom! 

 

 

d. Houd een nulmeting. 

In 2011 is een tevredenheidonderzoek afgenomen onder alle ouders van klas 3. In deze 

enquête zijn ouders ondervraagd over de huidige situatie op school, niet alleen met betrekking 

tot de ouderbetrokkenheid op school, maar ook over punten als schoolveiligheid, het 

leerrendement van de leerlingen, de sfeer, et cetera. De uitkomsten van dit onderzoek zijn 

geanalyseerd en meegenomen in het schoolplan.  
 

 

Resultaten nulmeting 

In het kort kan gesteld worden dat ouders over het algemeen uitermate positief zijn over de 

school. Het Cosmicus College meent dan ook met haar ouderbeleid op de goede weg te zitten 

en doet er alles aan om dit te behouden en waar mogelijk te verbeteren! Concreet houdt dit in 

dat: 

- er onder alle teamleden draagvlak is voor educatief partnerschap tussen school en ouders. 

Nieuwe personeelsleden worden ook vooraf ingelicht over bijvoorbeeld het beleid qua 

huisbezoeken. Een mentor moet zich hieraan willen conformeren, omdat het een essentieel 

onderdeel is van het schoolbeleid; 

- personeelsleden op de hoogte zijn van en actief bijdragen aan de manier waarop de school 

onderwijsondersteunend gedrag van ouders stimuleert. Dit is één van de 

gespreksonderwerpen tijdens de huisbezoeken, maar is ook een thema van de 

bijeenkomsten die door het Zorgteam voor de ouders worden georganiseerd; 

- leraren actief betrokken worden met betrekking tot het leggen van contact met ouders. Dit 

kan bijvoorbeeld gaan over de resultaten en/of tips voor ouders om hun kind te 

ondersteunen in vakken waar het minder goed in is. Vaak wordt dit overigens via de mentor 

gecommuniceerd omdat hij/zij de meest directe en meest bekende link voor ouders is; 

- ouders vanaf het moment van inschrijving al worden gewezen op het belang van 

ondersteuning van hun kind, de groep en/of de school en dit belang steeds opnieuw wordt 
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onderstreept in brieven die naar huis gaan, de maandelijkse nieuwsbrieven en de 

ouderavonden op school. 

 

 

Wat zeggen ouders over school? 

- ´Prima school. Veel aandacht voor leerlingen en ze betrekken ouders actief bij de school. 

De mentor komt ook bij je thuis langs! Wat mij betreft het best bewaarde geheim van 

Rotterdam: een zeer goede, kleine school die heel veel doet om vanuit 

wereldburgerschap de school te laten groeien.´ 

- ´Veilig, rustig, serieus en de kwaliteit van onderwijs is goed.´ 

- ´Ik vind het een fijne leuke school, mijn zoon vindt dat ook. Ik ben er echt blij mee dat ik 

deze school gevonden heb.´ 

- ´Na een teleurstellend jaar op een andere school is mijn dochter weer helemaal zichzelf 

op deze school. Ze bloeit weer helemaal op. Ze is weer zoals we haar kennen.´ 

- ´Mijn kind heeft zelf voor deze school gekozen. Tegen ons bezwaar van de verre afstand 

zei hij: wil je dat ik leer? Ik wil naar die school. Nu zijn we trots dat hij op deze school zit.´ 

 

 

e. Draag zorg voor een implementatiestructuur. 

Binnen het Cosmicus College valt de verantwoordelijkheid voor het ouderbeleid onder de 

teamleider van de onderbouw. Daarnaast is er een oudercontactpersoon op wie ouders een 

beroep kunnen doen als ze iets willen aankaarten binnen de school of op persoonlijk vlak willen 

bespreken, maar op wie omgekeerd ook de collega’s een beroep kunnen doen als ze informatie 

nodig hebben of behoefte hebben aan ondersteuning bij het contact leggen naar ouders toe. 

 

Evaluatie en instrumenten ouderbetrokkenheid 

Er is vastgelegd hoe vaak per jaar er minimaal contact is tussen ouders en school. Het 

Cosmicus College wil dit handhaven en evalueert jaarlijks of een verhoging van het aantal 

contactmomenten nodig is. Deze evaluatie vindt plaats in de laatste week van het schooljaar (de 

week waarin het personeel al vrij is, maar het managementteam nog wel aanwezig is), tegelijk 

met de algemene evaluatie van het afgelopen schooljaar. Tijdens deze evaluatie worden direct 

verbeterpunten geformuleerd voor het komende schooljaar. Personeel, ouders (en leerlingen) 

worden hiervan op de hoogte gesteld aan het begin van het schooljaar. 

 

In het document Instrumenten uit de ‘menukaart’ ouderbetrokkenheid worden de activiteiten die 

de school m.b.t. ouderbetrokkenheid onderneemt, beschreven: 

- Als leerlingen zich inschrijven op het Cosmicus College (in leerjaar 1, maar ook in alle 

andere leerjaren), vindt altijd een intakegesprek plaats met de ouders en de leerling. Dit 

gesprek heeft tot doel de wederzijdse verwachtingen en verplichtingen te schetsen. 

- School-ouderovereenkomst. Minimaal 3 maal per jaar zijn er oudergesprekken. Bij de 

uitreiking van het rapport worden altijd alle ouders uitgenodigd. Is een ouder niet in de 

gelegenheid om op het vastgestelde moment te komen, wordt een ander moment geprikt. 

Dit geldt wederom voor alle leerlingen, dus niet alleen voor de leerlingen van wie de 

resultaten tegenvallen. 

- Ouders hebben een eigen code voor het leerlingvolgsysteem Magister en de elektronische 

leeromgeving Its Learning. Zo hebben zij te allen tijde inzicht in: het actuele rooster (ELO); 

huiswerk (Magister); verzuimgedrag (Magister): cijfermatige resultaten (Magister). 
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- Huisbezoek: minimaal één maal per jaar (bij voorkeur in periode 1) vindt een huisbezoek 

plaats. Het streven is om deze huisbezoeken voor de herfstvakantie afgerond te hebben. In 

uitzonderlijke gevallen krijgt de mentor meer tijd. De mentor wordt hiervoor gefaciliteerd in 

zijn/haar normjaartaak.  

- Huiswerkbegeleiding en bijles. Bijles is in eerste instantie een taak van de docent. Soms is 

een extra steuntje in de rug op dat vlak echter niet voldoende en heeft een leerling 

structureel hulp nodig op het vlak van plannen, huiswerk maken en leren. Hiervoor 

organiseert het Cosmicus College op 2 of 3 dagen in de week huiswerkondersteuning. 

Indien nodig kan dit zelfs voor specifieke leerjaren (bijvoorbeeld havo 4) worden opgezet. 

Op zaterdagen worden bijlessen georganiseerd voor leerlingen die aan de ondersteuning 

door de week niet genoeg hebben. Veelal gaat dit om de hoofdvakken Nederlands, Engels 

en wiskunde. 

- Informatieavonden gericht op educatief partnerschap worden minimaal eenmaal per 

periode door het zorgteam georganiseerd. Ouders worden hiervan in de maandelijkse 

nieuwsbrief op de hoogte gehouden en daarnaast per brief uitgenodigd. De opkomst van 

deze thema-avonden zijn redelijk tot goed. Per thema-avond wordt bekeken of de avond 

voldeed aan de verwachtingen (zowel qua opkomst als qua opbrengst). Is dit niet het geval, 

dan wordt besproken hoe het rendement kan worden verhoogd. Minimaal eens per periode 

is daarvoor overleg tussen de zorgcoördinator en het MT. 

- Ontbijtochtenden. Naast alle andere activiteiten vormen de ontbijtochtenden voor een 

informeel contact. Op zaterdagochtend worden de ouders van twee klassen uitgenodigd om 

samen met docenten, mentoren, een MT-lid en leden van de ouderraad te ontbijten. Doel is 

nadere kennismaking met de school en kennismaking met de ouders van klasgenoten. 

Deze ochtenden bieden gelegenheid om op een informele manier in gesprek te gaan met 

ouders. 

- Voorlichting aan ouders over vervolgopleidingen, passend onderwijs, beroepskeuze wordt 

georganiseerd door de decaan van de school. Deze avonden worden vastgelegd in de 

jaarplanning zodat ouders daar tijdig ruimte voor vrij kunnen maken in hun agenda. Ook 

hiervan worden ouders in de nieuwsbrief op de hoogte gehouden én per brief uitgenodigd. 

 

 

 

Kenmerken 

- Het Cosmicus College (www.cosmicuscollege.nl) is een jonge school voor havo, vwo en 

vwo+ in de regio Rotterdam. In het schoolseizoen 2011-2012 is het Cosmicus College 

‘volwassen’ geworden: het bestond toen precies zes jaar. Inmiddels zijn de eerste 

examens voor havo en vwo dus achter de rug, zijn de ‘kinderziektes’ eruit en gaat het 

Cosmicus College verder groeien in zijn ontwikkeling. Zo heeft de school inmiddels een 

Technasium, Entreprenasium en is het een UNESCO-school en zal ze op deze manier 

haar leerlingen het onderwijs bieden dat het beste bij hen past. Zie verder schoolprofiel.  

- Het Cosmicus College is een initiatief van de Stichting Cosmicus te Rotterdam. 

(www.cosmicus.nl). Wereldburgerschap is de pijler van het profiel van de school.  

- De school is onderdeel van LMC Voortgezet Onderwijs (Regio Noord) en heeft een 

algemeen bijzondere grondslag. Het Cosmicus College opereert binnen de missie en de 

beleidskaders van LMC Voortgezet Onderwijs. Aan de missie van LMC ‘Het verzilveren 

van kleurrijk talent’ wil de school voor zowel haar leerlingen als hun ouders een grote 

bijdrage leveren. Together we have a dream!  

http://www.cosmicuscollege.nl/
http://www.cosmicus.nl/
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- De school is kleinschalig en telt momenteel 486 leerlingen. De school groeit en wil 

doorgroeien naar ongeveer 650 leerlingen. 

 

 Ontwikkeling van het leerlingenaantal  

Jaar Aantal leerlingen 

2009-2010 410 

2010-2011 430 

2011-2012 486 

 

- Op de school zitten veel allochtone leerlingen, maar ook voor een deel autochtone 

leerlingen. Het Cosmicus College is geen buurtschool. De leerlingen komen vooral uit de 

regio Rotterdam. 

- De verwachtingen van de ouders zijn hoog. Omdat zij niet weten hoe zij ervoor kunnen 

zorgen dat de hoge ambities voor hun kinderen waargemaakt kunnen worden, verwachten 

de ouders op dit punt veel ondersteuning van de school. 

 

Ontstaan van de school: de Stichting Cosmicus 

Opgericht in 1995, is zij een landelijke organisatie die activiteiten initieert van educatieve, 

sociale, culturele en wetenschappelijke aard voor de participatie, integratie en emancipatie, 

ontwikkeling en loopbaan van studenten op hbo en universiteiten. De stichting zet zich in om 

eenheid in de multiculturele samenleving te verwezenlijken. Dit doet zij onder meer door 

competenties en loopbaan van studenten te versterken om hen beter toe te rusten voor de 

toekomst. 

Vanuit de stichting Cosmicus gaf een groep Turkse studenten begeleiding aan leerlingen in de 

vorm van huiswerkbegeleiding, bijles en mentorprojecten. De ouders vroegen zich af of er geen 

school voor deze groep leerlingen opgericht kon worden. Op verzoek van de ouders van deze 

leerlingen heeft Cosmicus de mogelijkheden onderzocht om in de grote steden een school voor 

deze doelgroep op te richten. De toenmalige minister van onderwijs Van der Hoeven geloofde 

daar in. Zij gaf de suggestie dit samen te doen met een bestaand schoolbestuur. Dit heeft geleid 

tot de oprichting van het Cosmicuscollege in Rotterdam. In Amsterdam is een soortgelijke 

school ontstaan. 

 

 

 

Visie, beleid en praktijk 

Missie 

Het Cosmicus College wil zijn leerlingen ontwikkelen tot wereldburgers. De school wil er uithalen 

wat erin zit en gaat daarin voor haar leerlingen heel ver met als doel de leerlingen een goede 

voorbereiding te geven voor een studie aan HBO of universiteit. De school wil onderwijs waar 

leerlingen, ouders en de school zelf trots op zijn. Zij willen niet alleen cognitief onderwijs, maar 

onderwijs dat is gericht op hoofd, hart en handen. Zij willen dat leerlingen vanuit eigen 

vertrouwen, interesse, tolerantie en respect omgaan met zichzelf, de ander en de omgeving, 

zowel dichtbij als ver weg. 
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Een van de manieren waarop het Cosmicus College zijn missie uit is zich aansluiten bij de 

UNESCO-scholen. Een filmpje van de UNESCO biedt een goed beeld van de doelstelling van 

UNESCO(-scholen).  

 

Visie 

Het Cosmicus College streeft in zijn visie naar een ideale wereld waarin wereldburgers 

harmonieus kunnen samenleven. Deze ideale wereld kan slechts bereikt worden door mensen 

die toegerust zijn met de nodige en juiste competenties, zodat zij hun omgeving kunnen 

benaderen met vertrouwen, interesse, tolerantie en respect.   

 

Het Cosmicus College wil de vele talenten van haar leerlingen in samenwerking met hun ouders 

verregaand verrijken. De belangrijkste taak van het Cosmicus College is ervoor te zorgen dat de 

leerlingen niet alleen hun diploma behalen, maar ook worden opgeleid tot harmonieuze 

persoonlijkheden die in staat zijn verantwoording te dragen voor zichzelf en de wereld om hen 

heen. ´Cosmicus´ staat voor wereldburger. 

 

De ouders en de school zijn samen verantwoordelijk 

Vanaf de start van het Cosmicus College Rotterdam in 2006 is ouderbeleid een speerpunt 

geweest in het beleid van de school. Het motto ‘eerst relatie, dan prestatie’ valt hier niet los van 

te zien. Door het opbouwen van een goede relatie tussen de school (mentor, docenten, directie 

en OOP) en de leerling met zijn/haar ouders en de gehele thuissituatie is een optimale 

begeleiding mogelijk. Hierdoor kunnen knelpunten eerder worden opgelost en is het tevens 

mogelijk om van ‘redelijke resultaten’ naar ‘bijzondere prestaties’ te komen. 

 

Ouders hebben een doorslaggevende rol in het onderwijssucces van hun kinderen. Het 

Cosmicus College vindt het dan ook belangrijk om samen te werken met de ouders m.b.t. 

opvoeding en onderwijs gedurende de schoolloopbaan van de leerlingen. Uit onderzoek blijkt 

dat daardoor de schoolprestaties en het welbevinden van leerlingen toenemen. Het resultaat 

van onderwijs en opvoeding is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van de ouders en 

de school. Opvoeding vindt ook op school plaats en onderwijs ook thuis. Daarom worden de 

ouders nadrukkelijk bij het onderwijs betrokken. De school bespreekt met de ouders hun grote 

rol in de opvoeding en het onderwijs van hun kind en er worden heldere afspraken over de rol 

van de school en de rol van de ouders gemaakt. Ouders hebben thuis een grote rol in het 

begeleiden van hun kind, op school probeert het team die lijn voort te zetten. Gezamenlijk zetten 

school en ouders daarom hun competenties in voor het allerbeste onderwijs! Op vastgestelde 

momenten komen ouders op school om de voortgang te bespreken. Denk aan een 

kennismakingsgesprek aan het begin van het jaar, rapportgesprekken, maar ook 

profielkeuzevoorlichtingen. Mochten er desondanks toch nog zaken minder lopen dan verwacht 

of gehoopt, dan worden ouders ook tussendoor samen met hun kind op school uitgenodigd voor 

een gesprek. Dit gebeurt soms in groepsverband, maar vaak ook één-op-één, afhankelijk van 

wat naar verwachting het beste resultaat oplevert. De school kan echter ook letterlijk naar de 

ouders toekomen, bijvoorbeeld bij de ondersteuning die ouders kunnen krijgen bij het 

begeleiden van hun kinderen thuis voor het maken van huiswerk. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=THKRGa8erFQ&feature=player_embedded
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Kennen, vertrouwen en samen bouwen 

Het Cosmicus College vindt het belangrijk om alle ouders goed te kennen en een 

vertrouwensrelatie tussen de school en ouders te creëren. Op basis van deze 

vertrouwensrelatie kan er door de school en de ouders gewerkt worden aan de 

schoolsuccessen en het welzijn van hun kind. Eerst elkaar leren kennen, dan bouwen aan 

vertrouwen en op deze basis bouwen aan succes! Belangrijke activiteiten daarbij zijn het 

huisbezoek en de ouderactiviteiten.  

 

Medewerkers over ouderbetrokkenheid 

- ´De ouderbetrokkenheid is een van onze pilaren. We hechten veel waarde aan de gouden 

dynamische driehoek (leerling, ouder en school). Een actieve houding, o.a. gestimuleerd 

door de school is nodig voor een succesvolle schoolloopbaan van het kind.´ 

- ´We proberen met z’n allen steeds meer ouders te betrekken en onze visie waar te 

maken.´ 

- ´Bij elk stap is de eerste vraag of de ouders al op de hoogte zijn, of we ouders erbij 

hebben betrokken. De ouderraad is hierin ook actief en ondersteunt de school in bijv. 

activiteiten.´ 

- ´Wij hebben als medewerkers een grote rol gehad in de totstandkoming van de visie met 

betrekking tot ouders. Er is voortdurend contact met de ouders. De ouders worden 

gemotiveerd en gestimuleerd om ook in contact te blijven met de school.´ 

- Over partnerschap met ouders: ´Een partnerschap is te vergelijken met een onderdeel 

van de ruggenmerg. Is het beschadigd en/of niet aanwezig, dan zal een deel van het 

lichaam (ledematen) niet functioneren (verlamming). Als gevolg hiervan zal het lichaam 

hieraan chronisch lijden en dit zal leiden tot een fataal einde.´ 

- Over ambitie: ´Een vogel kan niet vliegen met maar één vleugel. De leerlingen verlaten 

het Cosmicus College met twee vleugels. De ene vleugel is de kennis en wijsheid die ze 

aan de hand van de inhoud van het onderwijs gedoceerd krijgen. De andere vleugel is 

een betrokken, actieve wereldburger met kennis over zijn nabije en verre medemens. Dit 

wordt schoolbreed herkend en erkend! We zijn lid van UNESCO en dat speelt een grote 

rol binnen het Cosmicus College. De medewerkers weten het en worden daarop 

aangenomen.´ 

 

 

Schoolprofiel 

- Het Cosmicus College biedt onderwijs op HAVO-, VWO- en VWO+ niveau en heeft een 

algemeen bijzondere grondslag. Het onderwijskundige en pedagogische ideaal: alleen wat 

werkt voor de leerlingen telt! En wat wereldwijd telt, is een diploma van het voortgezet 

onderwijs met hoge cijfers en een passende vervolgopleiding. Het Cosmicus College 

streeft ernaar dat zijn leerlingen hun opleiding aan het Cosmicus College glansrijk zullen 

afronden. Hierdoor zullen zij goed voorbereid zijn op hun vervolgopleiding in het hoger 

beroeps onderwijs (HBO) of op de universiteit (WO) en zullen zij goed presteren. Het 

Cosmicus College richt zich echter niet alleen op educatieve aspecten, maar biedt de 

leerlingen ook andere activiteiten van vormende waarde. Niet alleen het verwerven van 

kennis staat centraal, maar ook de sociaal-emotionele, creatieve en motorische 

ontwikkeling van alle leerlingen krijgt een belangrijke plaats binnen het onderwijs. 

- De school maakt een ontwikkeling door van traditioneel naar een school met meer actieve 

werkvormen. Naast de klassikale lessen wordt er ook projectonderwijs gegeven. Doel is de 

leerlingen goed voor te bereiden op het hoger onderwijs en de vaardigheden aan te leren 

die zij daar nodig hebben zoals onderzoeken, samenwerken, schrijven en presenteren. 
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Het Technasium in het kort 

Het Technasium is een vrij nieuw format voor havo en vwo. Het Cosmicus College zit samen 

met vier andere middelbare scholen in het Technasiumnetwerk Rijnmond, zodat het vanaf 

schooljaar 2012-2013 op havo én vwo mogelijk is om voor het Technasium op het Cosmicus 

College te kiezen. Het meest in het oog springende kenmerk is het vak O&O (onderzoek en 

ontwerp). Vier uur per week, 10 weken lang, werkt de leerling in groepsverband aan een 

project. De opdrachten komen van echte opdrachtgevers buiten de school, bijvoorbeeld het 

bedrijfsleven, de gemeente of een non-profit organisatie. Na afloop van het project presenteert 

de leerling zijn resultaat dus niet alleen aan de docent, maar ook aan de opdrachtgever. 

Beiden spelen een rol in de beoordeling.                                                                                                                             

 

Wat heeft de leerling eraan? 

De manier van denken op een Technasium is net even anders dan normaal. Het is niet de 

docent die zijn/haar kennis overdraagt, de leerling is zelf degene die met klasgenoten door een 

combinatie van onderzoek en het maken van ontwerpen een oplossing zoekt en vindt voor een 

vraagstuk. Hij leert dus samenwerken, plannen en organiseren, zelfstandig werken, 

oplossingen zoeken, informatie verzamelen en een werkproces overzien. Kortom: 

competenties die de leerling in de toekomst altijd en bij elke studie goed kan gebruiken! 

 

Kan de leerling eindexamen doen op het Technasium? 

Als het vak O&O de leerling bevalt, kan hij dat vak tot de eindexamenklas blijven volgen, zowel 

op havo- als vwo niveau. Er bestaat geen centraal eindexamen voor, wel zijn er afsluitende 

schoolexamens. Als de leerling zijn eindexamen heeft gehaald, krijgt hij naast zijn havo- of 

vwo-diploma ook een Technasiumcertificaat. Een mooie binnenkomer bij de vervolgopleiding! 

 

 

Entreprenasium 

Misschien heeft een leerling wel zin in projectonderwijs, maar zijn er onderwerpen die beter bij 

hem passen dan wetenschap en techniek. In dat geval kan hij op het Cosmicus College kiezen 

voor het Entreprenasium. Dit is een richting waarin hij leert ondernemen en leidinggeven. Niet 

iedereen die dit profiel kiest wil overigens later een eigen bedrijf starten; het is een profiel 

waarin hij zichzelf leert ontwikkelen in sociaal opzicht, initiatief leert nemen, timemanagement 

en delegeren onder de knie krijgt, kortom een aanvulling op het reguliere onderwijs die nooit 

weg is! 

 

Hoe werkt het? 

Zoals een leerling op het Technasium het vak Onderzoek en Ontwerp (O&O) volgt, zo volgt hij 

op het Entreprenasium het vak Ondernemerschap & Leiderschap (O&L). In dit vak leert hij stap 

voor stap de competenties te ontwikkelen die nodig zijn voor leiding geven. Ook hier is het niet 

de docent die de kennis overdraagt, maar leert de leerling zelf, in zijn eigen tempo en zijn eigen 

volgorde, wat zijn sterke kanten en ontwikkelpunten zijn. Het geleerde past hij toe en ontwikkelt 

hij verder in de praktijk: hij leert hoe hij ideeën kan omzetten naar haalbare en uitvoerbare 

plannen door bijvoorbeeld een mini-onderneming op te zetten. Ook in het Entreprenasium 

wordt er samengewerkt met bedrijven, instellingen en organisaties van buiten school die 

opdrachten verstrekken om mee aan de slag te gaan. School en (bedrijfs)leven komen zo wel 

heel dicht bij elkaar! 
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Contact 

Voor nadere informatie: mevr. A Volgers, medewerker kwaliteitszorg. Zie voor contactgegevens 

de website van de school. 

 

 

 

(redactie, december 2012) 


