
 

Herpositionering Kennemer College 

Klaar zijn voor de toekomst van onze leerlingen 

 

Begin dit schooljaar zijn de scholen van het Kennemer College van praktijkonderwijs tot gymnasium een 

traject gestart om te komen tot een sterk, aantrekkelijk en compleet onderwijsaanbod in Beverwijk en 

Heemskerk. Een aanbod dat aansluit bij de behoefte van leerlingen, inspeelt op maatschappelijke 

ontwikkelingen en meer in verbinding staat met de omgeving en de regio eromheen. Een regio met een 

krachtige maakindustrie en een omgeving waar ondernemerschap en creativiteit floreren.                               

 

 

 

Samen met gemeenten, basisscholen, vervolgonderwijs, bedrijven en natuurlijk samen met ouders,  

leerlingen en medewerkers is gekeken wat jongeren - nu en in de toekomst - nodig hebben aan 

voortgezet onderwijs en ondersteuning om zich kansrijk te kunnen ontwikkelen in een samenleving die 

razendsnel verandert. 

Veelvuldig genoemd zijn o.a. een brede brugperiode, meer keuze- en ontwikkelmogelijkheden voor 

mavo- en havoleerlingen, meer verdieping voor vwo- en gymnasiumleerlingen, vak- en niveau-

overstijgend werken en projectmatig samenwerken aan actuele thema’s, een praktijkgericht 

programma op alle niveaus, brede ontwikkeling binnen het beroepsonderwijs en meer aandacht voor 

talentontwikkeling. 

 

 

 

De herpositionering van het Kennemer College staat voor drie scholen die samenwerken vanuit 

aansprekende profielen waarmee de diversiteit aan aanbod in de regio behouden en verrijkt kan 

worden. Scholen die intensief samenwerken om ervoor te zorgen dat de afstemming in het 

onderwijsaanbod voor leerlingen optimaal geregeld is. Het is essentieel dat leerlingen kunnen kiezen, 

bij de start of in de latere leerjaren, voor een leerweg die aansluit bij hun eigen leerstrategie. Daarbij is 

een gevarieerd en onderscheidend aanbod aan praktisch en theoretisch onderwijs noodzakelijk. Wij zijn 

blij dat de deelraden van de scholen onlangs hebben ingestemd met deze profielen. Graag delen we 

hieronder de eerste contouren.  

Kennemer College beroepsgericht 

Het Kennemer College beroepsgericht is dé school voor leerlingen die op basis- en kaderniveau praktisch 

willen worden opgeleid in de richting van Techniek, Zorg en Welzijn, Economie en Ondernemen en uniek 

in de regio: Horeca, Bakkerij & Recreatie. Ook wordt gestart met de richting ICT, Media en Vormgeving 

(in keuzevakken). Leerlingen volgen uitdagend onderwijs in een innovatieve leeromgeving, zoals in het 

nieuw ontwikkelde Techlab. Het brede scala aan keuzevakken vergroot de aantrekkelijkheid van het 

onderwijsaanbod. Leerlingen worden uitgenodigd het beste uit zichzelf te halen, zodat zij uitstekend 

zijn voorbereid op hun toekomst en op een eventueel vervolg in het MBO. 

Kennemer College mavo  

Het Kennemer College mavo gaat haar aanbod uitbreiden met een brede havo, met in beide opleidingen 

een praktisch georiënteerd profiel. Het onderwijsaanbod zal erop gericht zijn de talenten en 

vaardigheden van de leerlingen optimaal tot uiting te laten komen, waarbij de theorie al vanaf de 

Toekomstbestendig onderwijs 

Aansprekende profielen 



brugklas zal worden aangevuld met praktische programma’s. Deze programma’s richten zich op 

techniek, design, innovatie, duurzaamheid, horeca en sport. Uiteraard blijft de visie van 

gepersonaliseerd leren (individuele coaching, vakken op diverse niveaus, etc.) gehandhaafd. 

 

Samenwerking 

Om de praktische programma’s optimaal tot uitwerking te laten komen zullen de school voor het 

beroepsgericht onderwijs en de school voor mavo/havo onderwijs gezamenlijk innovatieve labs 

inrichten en daarin samenwerken om zo te zorgen voor een uitdagende leeromgeving. Deze labs 

moeten dé plek worden waar leerlingen leren, onderzoeken en samenwerken aan projecten en waar ze 

leren omgaan met de toepassing van nieuwe technologieën als Internet of Things (IoT), Artificial 

Intelligence (AI), Virtual Reality (VR), robotica en sensoren. Zo is er volop ruimte voor techniek, 

technologie, design en innovatie. In het nieuwe Techlab zullen de leerlingen praktisch leren omgaan 

met de toepassing van nieuwe technologieën en hun eigen ontwerpen aan de praktijk kunnen toetsen.  

 

Kennemer College havo-atheneum-gymnasium 

 

Deze school gaat een brede opleiding aanbieden van mavo t/m gymnasium, gericht op het doen van 

onderzoek met een koppeling van theorie en praktijk, creatief ontwerpen en ondernemen. De opleiding 

staat voor verdieping, uitdaging en duurzaamheid en heeft de ambitie leerlingen zich te laten 

ontwikkelen tot zelfbewuste en kritische wereldburgers die hun eigen keuzes leren maken. 

Komend schooljaar werkt de school voor de volledige onderbouw aan een breed gedragen pedagogisch-

didactische aanpak. Vanuit de reguliere vakken worden de eerste stappen gezet gericht op de 

ontwikkeling van een vakoverstijgend en niveau-doorbrekend modulair programma voor verdieping 

(+programma), verrijking (talentontwikkeling) en ondersteuning. Leerlingen leren in de school, maar 

doen ook buiten de school onderzoek en werken mee aan regionale en (inter)nationale projecten.  

 

Leerlingen worden voorbereid om in de bovenbouw een bewuste keus te maken voor een specifiek 

examenprofiel gekoppeld aan een aantal nieuwe en uitdagende eindexamenvakken. Dit gebeurt op 

basis van vier onderwijsstromen met als voorlopige ‘werktitels’ Business, Science, Art & Design en  

Health & Lifestyle.  

 

De Kennemer Praktijkschool behoudt zijn huidige profiel en werkt verder aan individuele leerroutes in 

samenwerking met verschillende onderwijspartners. 

 

 

 

Volgend schooljaar gaan werkgroepen aan de slag met de inhoudelijke invulling van het 

onderwijsaanbod. Wij zullen u hier regelmatig over informeren. Het streven is dat leerlingen vanaf 

schooljaar 2022-2023 geleidelijk kunnen kennismaken met een aantal nieuwe onderdelen. 
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