Vmbo-onderwijs op het eiland

Samen uniek!

We kunnen spreken van een historisch moment: onlangs is er een samenwerkingsovereenkomst getekend door de rectoren van de RGO en CSG Prins Maurits over het
onderwijsaanbod binnen het beroepsgerichte vmbo op Goeree-Overflakkee.
Doordat beide partijen het eens zijn over het aanbieden van profielen en leerroutes
hebben vmbo-leerlingen maximale kansen gekregen om dichtbij huis goed opgeleid
te worden op de toekomstige beroepscampus aan de Langeweg.
Dankzij een intensieve samenwerking met het mbo, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties zullen deze jonge mensen een mooie doorlopende opleiding kunnen volgen en in de nabije toekomst ook een goede baan kunnen vinden op het eiland.
Op de in Middelharnis te vormen beroepscampus wordt een breed dekkend aanbod van
profielen door de scholen, in gezamenlijkheid, gerealiseerd.
•

De onderbouw wordt door beide scholen op eigen wijze vormgegeven. In klas
3 en 4 wordt voor de beroepsgerichte vakken met elkaar samengewerkt, de
AVO-vakken en de leerlingbegeleiding worden door en op de eigen school verzorgd.

•

Aandacht voor identiteit en vorming is geborgd en in de onderbouw en in de
algemeen vormende vakken. Denominatie is in de nieuwe vorm niet meer
beperkend voor het maken van keuzes in klas 3 en 4. Alle leerlingen kunnen
alle profielen volgen.

•

Leerlingen die op één van beide scholen ingeschreven staan kunnen voor
alle aangeboden profielen op de beroepscampus een diploma van de eigen school halen

Centrale ambitie
samenwerkingspartners

De beroepscampus in Middelharnis is aanbieder van kwalitatief
hoogstaand en innovatief
beroepsonderwijs, staat midden
in de samenleving van GoereeOverflakkee en de omgeving en vervult een inspirerende en verbindende
rol naar leerlingen, studenten, ouders,
bedrijfsleven en haar maatschappelijke
omgeving.

Door duurzame samenwerking van de
VO-scholen, het mbo, de gemeente, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties
borgt de beroepscampus een zo volledig beroepsgericht aanbod met doorlopende leerlijnen naar het mbo en het werkveld in de regio.
Met eigentijds onderwijs en door het centraal
stellen van de ontwikkeling van de leerling biedt
de beroepscampus maximale ontplooiingskansen
en wordt voldaan aan de vraag vanuit het werkveld naar goed opgeleide vakmensen in de regio.

