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Ontdek waar jouw talenten liggen  
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Ondernemend leren
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Bepaal je 
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Voor leerlingen 

uit groep 8:

kijk ook op 
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Ondernemende houding - Ontdek jezelf!
Weet jij al wat je wilt worden? Of nog helemaal niet?  
Als je van actie en aanpakken houdt, dan biedt het  
Oostwende College volop kansen voor jou! Het Oostwende
College is een overzichtelijke school waar ontdekken,  
ondernemen en ontwikkelen centraal staan. Handen uit 
de mouwen en aanpakken, daar leer je het meest van. 
Of je nu interesse hebt in de techniek, sport, het bedrijfs-
leven, de zorg of graag creatief bezig bent, je krijgt alle 
ruimte om te ontdekken wat jij echt wilt en kunt. Wij be-
geleiden jou en doen dat op onze persoonlijke manier.

Op het Oostwende College duren de lessen 70  
minuten: niet alleen tijd voor de lesstof, maar ook 
voor jouw vragen en huiswerk! 
Naast het volgen van vakken als Nederlands,  
Engels en wiskunde ontwikkel je zogenaamde  
‘ondernemende’ vaardigheden zoals: samenwerken, 
initiatief tonen, plannen en doorzetten. Dit leer je 
binnen, maar ook buiten de school. Je krijgt de  
ruimte om zelf ideeën in te brengen en te bepalen 
wat en hoe je leert. Dat is belangrijk voor je  
vervolgopleiding en je latere werkzaamheden.
Of je nu naar vmbo basis of kader, VMBO-TL, havo 
of vwo gaat, op het Oostwende College bepaal  
je zelf je koers!

ONDERWIJSAANBOD
VMBO BASIS, VMBO KADER,  
VMBO-TL, HAVO 1-5 & VWO 1-3

Begeleiding

Docenten op het Oostwende College weten veel 
van hun vak en zijn jouw coach. Ze geven les en 
uitleg, maar laten je ook zélf ontdekken en zélf 
leren. Natuurlijk helpen ze je daarbij. Van het 
maken van een eigen planning tot het vinden van 
een stageplek die bij jou past. Het draait tenslotte 
om jouw toekomst..!

Welk talent ben jij?

In de brugklas krijg je een uur talentontwikkeling 
in de week. Zo leer je  zelf ontdekken of je talent 
en interesse hebt voor technologie, sport of cultuur. 
Waar je hart ligt, daar ga je mee verder. 



Solliciteer via  
het uitzendbureau
Heb je interesse in management, techniek, sport 
of zorg? Het Oostwende College heeft een eigen 
uitzendbureau. Kies samen met een van onze  
begeleiders voor een leuke opdracht, bedacht 
door een bedrijf of vereniging uit de buurt.  
Zoals de stage van de leerlingen op de foto,  
op de plaatselijke botterwerf. Of heb je zelf een 
leuk idee? Ook hiermee kun je terecht bij het uit- 
zendbureau. Leerlingen op alle niveau’s maken 
zo contact met de praktijk. Zelf doen: daar leer  
je uiteindelijk toch het meeste van?

Hard werken - warme sfeer

Op het Oostwende College is het hard werken  
voor leerlingen, maar wel binnen een gezellige, 
warme sfeer. Leerlingen en docenten hebben  
aandacht voor elkaar. We gaan met elkaar  
om vanuit onze bijbelse waarden en normen.  
Daar staan we als open christelijke school voor.

80-20 leren -  
Leerwerktijd (LWT)

Ondernemend leren betekent ook LeerWerkTijd 
(LWT) op het Oostwende College, 80 procent van 
de tijd krijg je gewone lessen en 20 procent van  
de tijd is LWT. Dit noemen we ook wel 80-20 leren. 
Je wordt tijdens LWT gemotiveerd en uitgedaagd 
om zelf aan de slag te gaan met je leerwerk of 
om op onderzoek te gaan voor bijvoorbeeld een 
mooie, door jou uitgekozen, opdracht. Begeleiding 
krijg je van mensen binnen en buiten school. Tijdens 
LWT werk je aan projecten, krijg je gastlessen, doe 
je mee aan workshops, excursies, bedrijfsbezoeken  
en stages. Je neemt zelf initiatieven en  
verantwoordelijkheid.

Techniek iets  
voor jou?



School voor elk talent!

Uitzendbureau

Het LWT-Uitzendbureau is een plek waar onder- 
nemers, scholen en andere instanties opdrachten  
of vacatures plaatsen. Onze leerlingen reageren  
of solliciteren op een vacature naar keuze.  
En het mooie is… je doet praktijkervaring op  
en het levert je tegelijkertijd studiepunten op.

Persoonlijke ontwikkeling  
en eigen inbreng

Je wordt op het Oostwende College niet alleen 
beoordeeld op het resultaat van het werk, maar ook 
op de manier waarop je hebt gewerkt. Dat wordt 
vastgelegd in jouw eigen digitale portfolio. Regel-
matig spreken we met jou over jouw vorderingen, 
vooruitgang en wensen. Je kunt terecht bij de mentor 
maar ook bij andere docenten. Je mag zelfs bij de 
directeur binnenstappen als je dat leuk vindt. 

Techniek van de Toekomst

De techniek staat niet stil. Robotica, programme-
ren, domotica, 3D - printen en 3D - tekenen: deze 
technologie heeft de toekomst en kan jouw toekomst 
zijn. Op het Oostwende College verstrekken we  
het basiscertificaat 3D - ontwerp. Bij ons maak  
je kennis met de techniek van de toekomst op  
school en bij mooie bedrijven in en rondom ons 
dorp. Leren doe je niet alleen op school, maar  
juist ook in de praktijk.

Creativiteit

Muziek, tekenen, handvaardigheid maar ook  
toneel, musical en de schoolband, het gebeurt  
allemaal op het Oostwende College. In en buiten 
de les kun je kiezen wat bij jou past. Wil jij gitaar 

leren spelen of ooit optreden in een beroemde  
musical? Zet je eerste ‘podium’stappen en kom  
naar onze school waar we je helpen jouw creatieve 
talenten te ontwikkelen.

Technologie & Toepasssing 
(VMBO-TL)

Een mooi technologisch vak is Technologie &  
Toepassing. Tijdens de praktische lessen gaan  
leerlingen van klas 3 VMBO-TL aan de slag met  
echte vragen van bedrijven uit de omgeving.  
Je bedenkt moderne technische oplossingen die 
ook echt gemaakt en doorgevoerd kunnen worden! 
Denk bijvoorbeeld aan handige en technische 
woonoplossingen voor oudere mensen, zodat ze in 
hun eigen woning kunnen blijven wonen. 

Sport+ en LO2

Bunschoten-Spakenburg is de tweede topsport- 
gemeente van Nederland. Een sportieve school  
past daar helemaal bij. Wij bieden Sport+ aan  
en je kunt Lichamelijke Oefening 2 (LO2) kiezen. 
Maak kennis met verschillende sporten (bijv.  
wakeboarden, schaatsen, kickboksen en skiën)  
en ontdek waar jouw interesse ligt. Ook een diplo-
ma reanimatie/AED behoort tot de mogelijkheden.  
Ben je sportief? Onze sportleraren helpen je op  
elk niveau verder om beter te leren bewegen en  
je sportieve doelen te bereiken.

Tech Lab

Het Oostwende College krijgt een echt Tech Lab! 
Drones, robots, 3D-printers en lasercutters worden
aangeschaft. In september 2021 is het Tech Lab 
klaar voor gebruik. Het is straks echt werk in  
uitvoering op school door leerlingen die zelf testen 
en  programmeren in het Tech Lab. Ben jij een tech-
nisch talent? Dan is het Tech Lab een prachtige plek 
om jouw technische kennis in praktijk te brengen.

... En actie!

Op het Oostwende College is er naast leren ook 
veel ruimte voor sporten! Bewegen is supergezond 
en helpt bij het verbeteren van je leerprestaties. 
De leerlingen op de foto krijgen zelfverdedigings-
lessen bij lokale sportschool GirlPower. Dat zijn 
twee vliegen in een klap. Sporten en leren om 
voor jezelf op te komen. In onze eigen sportzaal 
met klimwand is ruimte voor verschillende spor-
ten. Daarnaast is er de mogelijkheid om allerlei 
unieke sportieve momenten te beleven. Bezoek  
de schaatsbaan, verbeter je techniek tijdens  
een boksclinic en roetsj de piste af in Bottrop. 



havo 4 & 5

INTERNATIONAL  
BUSINESS COLLEGE (IBC)

Speciaal voor de bovenbouw havo bieden we 
als enige school in de omgeving het International 
Business College (IBC) aan. 1 dag in de week volg 
je in plaats van ‘normale’ lessen het IBC-programma 
met activiteiten als:

•  presenteren: naast het Nederlands in  
een moderne vreemde taal.

• solliciteren
• stagelopen 
•    reflecteren en feedback geven: Je leert jezelf  

en de ander steeds beter kennen. Je weet waar  
je goed in bent en waar we samen nog aan 
moeten werken.

•  teambuilding: Je werkt samen in groepjes aan 
opdrachten. Gezellig, maar vooral leerzaam!

•  bedrijfsbezoeken: Je gaat op bedrijfsbezoek  
en er komen leuke gastsprekers.

•  Jong Ondernemen: Je start in groepsverband  
een eigen bedrijfje met een zelfgekozen  
product of dienst.

•  organiseren: Je organiseert in kleine groepen 
verschillende bijeenkomsten (van A tot Z). 
Denk aan een kerstlunch, een sporttoernooi, etc.

Je ontdekt op het IBC waar je goed in bent en  
je wordt persoonlijk begeleid om de juiste keuze  
voor een vervolgopleiding te maken. Naast je 
havo-diploma krijg je ook nog het IBC-certificaat. 

Ben je sportief of 
juist creatief?

Start je eigen bedrijf!

Creatief?

Bij ons op het Oostwende College is ruimte  
voor creativiteit en cultuur. In de eerste klas kun  
je al ontdekken of jij talent hebt voor acteren. 
Acteren is leuk om te doen, maar ook heel 
leerzaam! Daarnaast is er veel aandacht voor 
muziek. In ons muzieklokaal oefen je op veel  
instrumenten en ontdek je of er een groot  
muziektalent in jou schuilt. 



Voorbereid op de toekomst

Technische ontwikkelingen volgen elkaar ra-
zendsnel op. Het Oostwende College zet in op 
de techniek van de toekomst. Je gaat als Oost-
wendeleerling aan de slag met de 3D-printer en 
maakt kennis met programmeren. Mavoleerlingen 
volgen het nieuwe vak Technologie & Toepassing. 
We werken schoolbreed samen met technische 
bedrijven uit de omgeving. Zo is er de jaarlijkse 
Week van de Techniek, waar je nieuwe  
technische snufjes kunt uitproberen. 

Taal heeft de toekomst

Op een ondernemende school mag goed en 
versterkt taalonderwijs niet ontbreken. Je kunt niet 
zonder als je in de toekomst een passende en leuke 
baan wilt vinden. Daarom bieden we extra onder-
steuning aan voor de vakken Nederlands en Engels. 

Leren in jouw tempo

Zit je bij ons op het vmbo B/K, dan werk je vaak  
in het leercentrum. Hier krijg je begeleiding bij  
het maken van je (huis)werk. Je leert werken met 
planners en je krijgt steeds meer eigen verant- 
woordelijkheid. Natuurlijk leer je in je eigen tempo. 
Onze ervaren docenten helpen je graag op weg 
naar je eigen toekomst. 
Bij ons krijg je de kans om op te stromen naar 
een hoger niveau, als je dat wilt en kunt. Het Oost-
wende College stoomt jou klaar voor de toekomst.  
De brede richting dienstverlening & producten  
zorgt ervoor dat je vrijwel alle richtingen in het  
mbo kan kiezen! Van techniek tot zorg, van sport  
tot administratie.



Oostwende College
Plecht 1
3751 WB Bunschoten
T 033 - 299 74 00

info@oostwende.nl
www.oostwende.nl 
www.komnaaroostwende.nl

@oostwende
/oostwende
/oostwende

Voor in de agenda:

Elkaar ontmoeten?
Door de school lopen, kennismaken en de sfeer
proeven horen er normaal gesproken bij wanneer
je op zoek gaat naar een middelbare school. 

De middelbare scholen in Amersfoort en omgeving 
kunnen dit schooljaar helaas geen open lesmiddagen 
organiseren. 
We zouden het graag anders zien, maar de regels 
die gelden maken het onmogelijk dit op een veilige 
manier te realiseren. 
Wel zorgen wij voor een leuk alternatief! Het open 
(t)huis! Dit gaan wij regelen via de basisscholen en 
meer informatie komt op komnaaroostwende.nl te 
staan. Houd deze site goed in de gaten!

Webinar
Op 26, 27, 28 januari ging het webinar over  
de brugklas en het Oostwende College in het  
algemeen. Docenten, leerlingen en ouders gaven 
uitleg over verschillende onderwerpen. U kunt  
als ouder of leerling deze webinar terugkijken  
via de website komnaaroostwendel.nl.

Onderneem, ontdek, ontwikkel!

Kijk op 
komnaaroostwende.nl 
voor: 

> laatste info
> webinar terugkijken
> filmpjes
... en nog veel meer.


