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Koning Willem I College: een community college, waarbij betrokkenheid van ouders een 

expliciet doel is 

Een Regionaal Onderwijs Centrum dat met leerlingen, ouders, bedrijven, medewerkers, 

management, bestuur en community voortbouwt aan een inspirerende organisatie, waar de 

persoonlijke ontwikkeling van studenten optimaal tot haar recht kan komen. Ouders hebben een 

expliciete rol om dit doel mede te realiseren. 

 

College, community, communicatie 

Onderwijs vormt niet alleen het bestaansrecht van het Koning Willem I College, maar het is ook 

zijn inspiratiebron. Dit wordt verbeeld in het logo: de drie C’s van College, Community en 

Communicatie, gesymboliseerd in drie wegen die versmelten tot één snelweg. 

 

 

Vernieuwende elementen 

1. Het koning Willem I College beschouwt ouders als een van de belangrijkste stakeholders. 

Onderwijs, opgroeien en opvoeden raken steeds meer verweven en vragen om grote 

betrokkenheid en begrip in de samenwerking tussen jeugd, ouders en school.  In de 

onderwijsovereenkomst die met elke leerling wordt gesloten, wordt nadrukkelijk gesproken 

over wederzijdse informatieplicht.  

 

Artikel 6. Informatieplicht  
1. Zowel het Koning Willem I College, de leerling als de ouders/verzorgers, die de overeenkomst 

ondertekenen hebben een informatieplicht.  
2. Het Koning Willem I College informeert de ouders/verzorgers regelmatig over de studievoortgang 

van hun zoon/dochter. Dit gebeurt niet (meer) indien een leerling schriftelijk aan de directeur van 
het Studenten Succes Centrum heeft laten weten dit niet op prijs te stellen en de leerling 18 jaar of 
ouder is.  

3. Het Koning Willem I College verwacht van de ouders/verzorgers een actief belangstellende houding 
in het belang van hun kind. Zij worden geacht contact te onderhouden met de begeleiders van hun 
zoon/dochter en deel te nemen aan de door het Koning Willem I College georganiseerde 
ouderavonden en voorlichtingsbijeenkomsten.  

4. Het Koning Willem I College informeert de werkgever regelmatig over de studievoortgang van zijn 
werknemer, die BBL-leerling van het Koning Willem I College is.   

 

 

2. Elke afdeling betrekt ouders bij het ontwikkeltraject van hun kind door middel van 

communicatie over de vorderingen (binnenkort digitaal beschikbaar) en gesprekken over de 

voortgang. 

3. Er zijn collegebreed en per afdeling activiteiten waar ouders expliciet bij worden 

uitgenodigd. Er zijn afdelingen met een eigen ouderraad en specifieke activiteiten voor 

ouderbetrokkenheid. Bijvoorbeeld ‘Ouders in de klas’; ouders lopen dan een dagje mee met 

hun kind. 

 

Ouders in de klas 

Medio maart organiseert het College jaarlijks ‘ouders in de klas’. Ouders worden uitgenodigd 

om die dag zelf plaats te nemen in de schoolbanken om samen met hun kind het 

lesprogramma te volgen. Een docent Sociaal Maatschappelijke Studies: ´Er heerste een leuke 

sfeer. Ik zag leerlingen druk vertellen aan de meegekomen ouder wat waar was of waarvoor 

http://www.leraar24.nl/leraar24-portlets/servlet/document?id=906bdee8-6ca3-4556-840f-8b7e9e513b2e
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het diende. Soms ook gezellig gegiebel. Deze dag werd erg gewaardeerd door leerlingen en 

ouders.´ Een docent Kinderopvang & Onderwijs: ´De meegekomen ouders vonden het leuk om 

mee te draaien, maar enkelen waren verbaasd over de negatieve houding van sommige 

leerlingen naar sommige docenten. Ouders beseffen nu dat er erg veel activiteiten zijn op een 

dag, zowel voor leerling als docent. Ze gaven daarvoor een compliment aan alle docenten 

omdat er veel van hen gevraagd wordt.´ 

 

 

4. Het College houdt rekening met de mogelijkheden van sociale media en nieuwe 

technieken. Het ontwikkelde een nieuwe visie op onderwijs en opleidingen voor de 21e 

eeuw. Een visie die tot uitdrukking komt in het concept School voor de Toekomst. 

 

School voor de Toekomst 

School voor de Toekomst is de kraamkamer van de leerprocessen, de linker en rechter 

hersenhelft van het Koning Willem I College. Logisch en analytisch denkwerk aan de ene kant. 

Creativiteit en meervoudige intelligenties aan de andere kant. Gebundelde professionaliteit van 

onderzoek, ontwikkeling en uitvoering van innovatieve, betekenisvolle leerprocessen in een 

eigentijdse, dynamische leer- en werkomgeving. 

School voor de Toekomst combineert op inspirerende wijze de drie ruimtes van het digitale 

tijdperk: de fysieke ruimte, de mentale ruimte (de wereld van de verbeelding en het denken) en 

de digitale ruimte: cyberspace. Cyberspace is te karakteriseren als een gemeenschappelijke, 

grensoverschrijdende, virtuele leer- en werkomgeving.  

 

 

 

Tips en tops 

a. Social media vormen een onlosmakelijk onderdeel van de huidige samenleving en de 

leefomgeving van studenten, hun ouders en andere belanghebbenden. Zet actief beleid op 

het binden en informeren van stakeholders door middel van Facebook, Twitter en Youtube. 

b. Betrek ouders bij ontwikkeltrajecten. Voorwaarde hierbij is goede communicatie. 

c. Het KW1C is een groot ROC met vele MBO-opleidingen. Juist de diversiteit aan 

mogelijkheden om ouderbetrokkenheid gestalte te geven, vormt de kracht vanuit het 

centraal gestelde speerpunt ouderbetrokkenheid. 

 

 

Kenmerken 

- Het Koning Willem I College is een Regionaal Onderwijscentrum voor beroepsonderwijs 

(community college), volwassenenonderwijs (vavo en educatie) en online leren. Tot het 

Koning Willem I College behoort ook de Jenaplanschool Antonius Abt (basisonderwijs). 

- Volgens het Jaarverslag 2011 zijn er 600 leerlingen basisonderwijs, 11.815 studenten en 

1.012 cursisten. Er zijn 1.076 personeelsleden, 890 fte.  

- Het Koning Willem I College beschikt over een campus en negen locaties. 

- De opleidingen zijn ingedeeld in drie stromen: middelbaar vakonderwijs (MVO), middelbaar 

beroepsonderwijs (MBO) en funderend beroepsonderwijs (FBO). 

- De opleidingen vallen binnen de domeinen Economie en Cultuur, Mens en Gezondheid en 

Techniek en Technologie. 

Deze beschrijving van de praktijk focust verder op het beroepsonderwijs. 

 

 

 

http://www.svdt.org/
http://www.kw1c.nl/
http://www.kw1c.nl/
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Visie, beleid en praktijk 

Het Koning Willem I College heeft een uitgesproken opvatting over wat ertoe doet en wat het 

zelf kan doen om verschil te maken. Met het oog daarop positioneert het zichzelf nadrukkelijk in 

de samenleving, de community.  

 

Missie, visie en kernwaarden 

 

Missie: Het succes van de leerling is de reden van ons bestaan 

 

Visie: Gewoon een goede school 

 

Kernwaarden 

- Wij zijn een community college 

- Wij spreken alle talenten aan 

- Wij voeden creatief denken 

- Wij verleggen grenzen 

- Wij gaan voor een betere wereld 

 

 

 

Community College 

Het Koning Willem I College is een echt Community College, geen educatief eiland, maar een 

bruisend middelpunt van binnen- en buitenschoolse activiteiten die het leren bevorderen. 

Constant in beweging en met een grote maatschappelijke betrokkenheid die meteen ook de 

belangrijkste drijfveer is: alles in dienst van de community, de samenleving. Het College 

beschikt over een groot netwerk in de regio en daarbuiten van contacten met bedrijven en 

maatschappelijke organisaties. Die zijn direct of indirect allemaal van belang voor de loopbaan 

van de studenten. Mede door dit netwerk kunnen studenten zinvolle stageplekken vinden, zodat 

de opleiding uiteindelijk een springplank is naar een succesvolle loopbaan. 

Het College organiseert ieder jaar een Community Week,  

waar 500 studenten een week lang hun talenten ter beschikking stellen aan de maatschappij.  

 

http://www.youtube.com/watch?v=IxybvaPp_VE&feature=endscreen&NR=1
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Community Week 

Het College heeft meer dan 200 opleidingen en leidt studenten op van meubelmaker tot 

kapper, van activiteitenbegeleider tot bouwkundige, van cameraman tot sociaal werker. De 

maatschappij kan al deze talenten goed gebruiken. Eenmaal per jaar stelt het College ze ter 

beschikking. Het wil hiermee een echt Community College zijn. 

Bijna 500 leerlingen zetten eind mei 2012 hun talenten in binnen uitdagende projecten. Ze 

gingen zaken opknappen, websites maken, meehelpen met toneelproducties, dagen 

organiseren, filmpjes maken, ontwerpen, monteren enz. voor dagverblijven, scholen, 

sportverenigingen, zorginstellingen, scouting, zeeverkenners, wereldwinkels, agrariërs, 

jeugdcentra, maneges, bedrijven, enzovoort. Een groep van 40 studenten ging in Bosnië 

meewerken aan de wederopbouw.  

 

 

Daarnaast organiseert het college een Community Dag. Het is een leuk, feestelijk dagje uit; een 

informele, laagdrempelige manier om kennis te maken met het Koning Willem I College. 

 

Community Dag 

Deze jaarlijkse dag is een andere manier om kennis te maken met het Koning Willem I College. 

Er is een ‘kermis van vroeger’, een terras waar bezoekers lekker kunnen zitten en genieten van 

een drankje. Er zijn sport- en spelwedstrijden voor jong en oud, dansen, fashion & beauty, een 

kappersshow, gezondheidstips, een quiz, een tekenworkshop, een beroepentest, een 

korenfestival, een proeverij en nog veel meer. Al deze activiteiten zijn gratis en worden 

gepresenteerd en begeleid door studenten, daarbij ondersteund door medewerkers. Dit jaar 

waren er ongeveer 2.000 gasten, onder wie veel ouders.  

 

 

Ouders in de branding 

In de periode maart/april organiseert het College jaarlijks de conferentie Ouders in de branding. 

Bij de organisatie hiervan zijn ook ouders betrokken. In gesprekken, presentaties en interactieve 

workshops komen onderwerpen aan de orde, die op school, in de opvoeding en in de 

belevingswereld van ouder en kind actueel zijn. In 2011 was het thema ‘het puberbrein’. 

Geïnspireerd door twee keynote sprekers gaan ouders (van leerlingen uit het vo en mbo) onder 

leiding van een bekende dagvoorzitter op zoek naar antwoorden op vragen als: 

- Hoe begrijp ik het puberbrein van mijn kind? 

- Hoe word ik als ouder mediawijs? 

- Hoe kan ik mijn kind helpen al zijn talenten te benutten? 

- Hoe bereiden we onze kinderen voor op hun toekomst en niet op ons verleden? 

Deze dag werd door de ouders als zeer positief ervaren. Eén reactie op de workshop Puber 

provocaties als bron voor creativiteit: ‘Out of the box denken, ik ga het uitproberen thuis.’ Uit de 

evaluatie van het totale programma komt naar voren dat men erg te spreken was over de 

keynotes en de acts van de studenten. Een ouder geeft de tip om ouders meer te betrekken en 

meer gebruik te maken van hun ideeën. Een ander: ‘Door praktisch oefenen zouden zaken 

mogelijk wat duidelijker worden, zodat de drempel om het thuis toe te passen lager wordt.´ Over 

het algemeen had het voor de meeste deelnemers langer mogen duren.  

 

Overgang vo-mbo: Sectorwerkstuk, Competition en Zomerschool 

Om de vierdejaars leerlingen van het vmbo beter voor te bereiden op de doorstroom naar het 

Koning Willem I College, organiseert het jaarlijks het Sectorwerkstuk in samenwerking met 14 

vmbo’s. Bij de uitvoering van het sectorwerkstuk is ook een 20-tal bedrijven betrokken. Het 

sectorwerkstuk laat leerlingen kennis maken met het Koning Willem I College en de door hen 

gekozen afdeling en opleiding. De beoordeling vindt plaats op de eigen school, waar de 

leerlingen hun werkstuk presenteren voor ouders en derdejaars leerlingen. 

http://www.youtube.com/watch?v=t9IG8qAAkVM
http://www.leraar24.nl/leraar24-portlets/servlet/document?id=92cc760c-a028-4e4f-9ef0-bd8fca061f07
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Het sectorwerkstuk  

Meer dan 1.000 vmbo-leerlingen met hun ouders meldden zich voor informatie over de invulling 

van het Sectorwerkstuk. De informatie ging vooral over het karakter van de Sectorwerkstuk-

opdracht en over de mbo-opleiding. Deze vorm van informatieverstrekking past binnen een 

loopbaanoriëntatie-voorbereidingstraject. 

 

 

Het Koning Willem I College organiseert ieder jaar een feestelijke avond, De Competition, rond 

de verkiezing van het beste Sectorwerkstuk. De beste presentatie per deelnemende school 

wordt voor De Competition genomineerd. De genomineerden worden gekoppeld aan een 

gerenommeerd bedrijf/persoon uit de betrokken branches zodat de presentaties ook namens 

het bedrijf plaatsvinden. Een jury uit onderwijs, overheid en bedrijfsleven beoordeelt de 

presentaties.  

 

Zomerschool – appèl op ouders 

Vmbo’ers die naar het Koning Willem I College in Den Bosch gaan, maar moeite hebben met 

taal en rekenen kunnen daar in de zomervakantie naar de Zomerschool gaan. Nederlands en 

rekenen zijn verplichte examenvakken op het mbo. De Zomerschool duurt twee weken. De 

lessen bestaan uit Nederlands, rekenen, denkvaardigheden, mediawijsheid en Engels. 

Ongeveer 200 leerlingen hebben de Zomerschool succesvol afgesloten. Een leerling: ‘Ik heb 

veel geleerd en ik heb ook leuke mensen leren kennen. Ik ben blij dat ik naar de Zomerschool 

ben gegaan.’ Ouders werden genoemd als stimulerende kracht voor leerlingen om naar de 

Zomerschool te blijven gaan. Een ouder in een ingezonden brief: ‘Mijn dochter heeft het heel 

goed naar haar zin gehad en heeft heel veel opgestoken in die twee weken. Ook heeft ze leuke 

contacten opgedaan en een mooi certificaat gekregen! Een pluim voor de goede begeleiding 

door gemotiveerde en enthousiaste leraren.´ 

 

Veiligheid 

Voor het Koning Willem I college is veiligheid meer dan beveiliging. Het betekent ook dat het 

college voldoet aan de Arbowetgeving, een officieel anti-racismestatuut kent, dat het sociale 

controle een grote rol toekent, dat het uiterst alert is op pesten in welke vorm dan ook, dat het 

passend onderwijs grote aandacht geeft, dat het roken zoveel als mogelijk ontmoedigt en 

gezonde voeding promoot en dat het duurzaamheid voortdurend onder de aandacht brengt. Het 

Koning Willem I College hanteert bij drugsgebruik en vandalisme een lik op stuk beleid.  

Het College gaat uit van het principe dat een school aan alle betrokkenen niet alleen een veilige 

leer- en werkruimte biedt, maar ook dat een veilige school ieders verantwoordelijkheid is, dus 

van medewerkers en van studenten. Ouders worden hier op afdelingsniveau bij betrokken / op 

aangesproken. Medewerkers en studenten kennen elkaar. Er heerst een veilig klimaat waar 

studenten hun cognitieve, creatieve en sociale vaardigheden ontwikkelen in samenwerking met 

elkaar en met hun docenten en overige medewerkers. Dit is met name in een ROC van belang, 

waar immers sprake is van grote sociale en culturele verschillen. 

Er is een collegebrede leerlingenraad. Op afdelingsniveau is er een ouderadviesraad. 

 

http://www.leraar24.nl/leraar24-portlets/servlet/document?id=7b1c0ccf-bd07-418c-ab91-a948ad9ccbdd
http://www.leraar24.nl/leraar24-portlets/servlet/document?id=b9969643-bcfc-4d5f-96d0-e0e8b4270159
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Verzuim- en preventiebeleid 

Het Koning Willem I College kan de beste cijfers overleggen van alle ROC’s in Nederland als 

het gaat om het terugdringen van voortijdig schoolverlaten. De school heeft het probleem van 

steeds toenemende aantallen voortijdige schoolverlaters dan ook doeltreffend aangepakt. 

Middelen die daarbij ingezet worden zijn: het Toekomst-Loket (advies en hulp bij wens tot 

uitschrijven), Succesklas (leerlingen bij verkeerde opleidingskeuze begeleiden naar goede 

keuze), Suc6punt (aanpak van ongeoorloofd schoolverzuim in vroeg stadium), Project Mentor 

Maatjes (speciale begeleiding van allochtone leerlingen), Flexklassen (speciale begeleiding van 

probleemleerlingen), Koersklas (begeleiding van niveau 2-leerlingen naar een keuze van de 

meest geschikte studierichting) en een Startklas (voor leerlingen die nog niet in een niveau 3 of 

4 opleiding kunnen starten). 

 

Suc6punt 

Bij het Suc6punt werken medewerkers van het Koning Willem I College en 

leerplichtambtenaren van diverse gemeenten samen. Zij houden zich bezig met verzuim en 

voortijdig schoolverlaten. Een melding bij het Suc6punt komt automatisch bij de 

leerplichtambtenaar van de gemeente van de student. Er is ook een leerplichtambtenaar 

aanwezig op school. Onlangs is een project gestart waarbij huisbezoek plaatsvindt bij 

afwezigheid van een student. Van dit project zijn nog geen resultaten beschikbaar. 

 

 

 

Schoolprofiel 

Einstein4All 

Met het oog op een optimalisering van de overgang vmbo-mbo is een programma voor 

loopbaanoriëntatie ontwikkeld voor en met het vmbo. Dit programma, Einstein4All, helpt 

leerlingen bij de keuze van een vervolgopleiding en het ontwikkelen van vaardigheden die nodig 

zijn om succesvol te kunnen starten op de uiteindelijk gekozen beroepsopleiding. Op die manier 

probeert het college, in samenspel met de toeleverende vmbo-scholen, de kansen op een 

succesvolle doorstroom te vergroten en voortijdige uitval te voorkomen. Binnen dit programma 

maken leerlingen opdrachten, bezoeken ze bedrijven, vullen ze algemene en beroepsspecifieke 

competentiewijzers in en schrijven ze een keuzemotivatie waarom ze voor een opleiding kiezen. 

 

Community College 

Het Koning Willem I College zet zijn deuren open voor de community: 

- Het opleidingsrestaurant is toegankelijk voor mensen uit Den Bosch en omgeving. Zij maken 

er dankbaar gebruik van (eten tegen kostprijs). In het restaurant staat de filosofie van de 

Nieuwe Nederlandse Keuken centraal: de gerechten zijn bereid met verse ingrediënten van 

eigen bodem, volgens de seizoenen, op basis van oude recepten en moderne technieken. 

- Het fitnesscentrum is voor leerlingen, medewerkers en ouders vanaf 15.00 uur ’s middags 

gratis toegankelijk. In de avonduren kan iedereen komen sporten tegen een gereduceerd 

tarief. 

- In de Salon kan iedereen zijn kapsel onder handen laten nemen door studenten.  

- In samenwerking met de Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch en het Stadsarchief 

organiseert het Koning Willem I College voor geïnteresseerden uit de community Boschlogie 

(www.boschlogie.nl). Boschlogie biedt cursussen over de geschiedenis en ontwikkeling van 

’s-Hertogenbosch. Er zijn ook cursussen voor speciale groepen, zoals Jeugdboschlogie 

voor groepen 8 van basisscholen. 

 

http://www.boschlogie.nl/
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UNESCO-school 

Het  Koning Willem I College is een UNESCO-school. Deze scholen maken deel uit van een 

wereldwijd netwerk met meer dan 8.000 scholen. Al deze scholen doen hun best om de thema’s 

van UNESCO in hun programma’s te verwerken. 

 

UNESCO-school 

Thema’s van UNESCO zijn vrede en mensenrechten; intercultureel leren; wereldburgerschap; 

duurzaamheid. Een UNESCO-school biedt daarnaast: 

- een schoolklimaat waarin leerlingen en leraren in harmonie kunnen samenwerken; 

- een breed scala aan activiteiten, gebaseerd op de filosofie van UNESCO; 

- aansprekend onderwijs met aandacht voor ontwikkelingen op lokale, regionale en 

wereldwijde schaal; 

- deelname aan een netwerk van scholen, zowel in Nederland als internationaal. 

(www.unescoscholen.nl) 

 

 

 

Contact 

Voor nadere informatie: mevrouw J. Bours, directeur van de Academie voor Teaching & 

Learning. Zie voor contactgegevens de website van de school. 

 

 

(redactie: december 2012) 

http://www.unescoscholen.nl/

