
Is school leuk of zou school leuk moeten 
zijn? Voor veel leerlingen op het CLD is 
het antwoord positief. En daar mogen 
we trots op zijn. Als leerlingen het op 
school naar hun zin hebben, komt dat 
vaak door de gezelligheid en de vriend-
schappen. Maar toch: het hoofddoel is 
en blijft leren; hoe leuk kan dat zijn?

Simon Belder, directeur mavo, havo, vwo

Leren is topsport en voor serieus leren 
moet je je altijd inspannen. In een interview 
zei Monique Volman, hoogleraar onder-
wijskunde, het als volgt: “Soms is het met 
leren: hoe pijnlijker, hoe beter.” Eigenlijk 
kennen we het idee al uit de sport: no pain,  
no gain. Als je niet hard traint, word je ook niet 
goed. Volman geeft dan ook het volgende 

recept voor goed onderwijs: maak onderwijs  
boeiender, niet leuker.

Leren gebeurt overal: thuis bij het gamen, 
op de sportclub, op de muziekschool, in 
de kerk, op het werk. Vaak is kennis en 
vaardigheid dan een bijproduct. Het doel 
is ontspanning, prestaties of geld, maar 
tegelijkertijd doe je kennis op, bijvoorbeeld 
Engels bij het gamen of harmonieleer op 
de muziekschool. Ook leer je samenwer-
ken, omgaan met gezag, discipline bij het 
trainen etc. 

Dit soort informeel leren gaat meestal spe-
lenderwijs, ook al kost het soms best moeite. 
Het geeft plezier want je hebt er zelf voor 
gekozen. Op school is het leren veel forme-
ler. Je moet er heen, de inhoud wordt door 

anderen bepaald. Dat maakt het al minder 
leuk. En de beoordelingen die je krijgt zijn 
ook geen spelletje; ze kunnen serieuze 
gevolgen hebben.

Als je overal kunt leren, wat is dan de meer-
waarde van de school? Het punt is dat er 
onderwijs gegeven wordt. Anders geformu-
leerd: de vraag is niet bepalend maar het 
aanbod. We bieden allemaal dingen aan 
waaraan een leerling uit zichzelf niet zou 
beginnen. We kunnen er dus ook niet op 
voorhand van uitgaan dat een leerling er wel 
zin in zal hebben. Oftewel: de motivatie van 
de leerling is niet het startpunt op school. 
Hopelijk wel het eindpunt!

Motivatie heb je niet op voorhand, die moet 
worden wakker gemaakt. Dat gebeurt door 
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de leraar of de lerares die je iets laat ervaren van het enthousiasme voor zijn/haar vak: een 
verwondering voor de grootsheid van de schepping en de eindeloze variatie van het leven, 
een beter begrip waarom onze maatschappij is zoals zij is, de ontroering van een mooi 
gedicht, de elegantie van een wiskundige stelling, de slimheid van techniek, de kick van 
presteren bij sport. Je kunt pas gemotiveerd zijn nadat je iets hebt ervaren.

Om die ervaring op te doen is inspanning, concentratie en uithoudingsvermogen nodig. 
Je moet feedback leren accepteren, teleurstellingen overwinnen en doorzetten. Dat is niet 
altijd gemakkelijk, maar je groeit er wel door als persoon. Als we (leerlingen en leraren) 
gezamenlijk op dat punt komen met ons onderwijs, dan hebben we veel bereikt.

Een dubbele uitdaging dus. En ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De eerste voor 
de leerlingen (en hun ouders): om te groeien als persoon moet je het aandurven om uit je 
comfortzone te komen. Dat kost soms veel moeite en inspanning. Achteroverleunen in de klas 
is vaak niet het gevolg van verveling, maar verveling is het gevolg van achteroverleunen. Wees 
actief! De andere uitdaging is voor de leraren. Daag de leerlingen uit. Laat de passie voor je 
vak zien. Onderwijzen is niet het vullen van passieve vaten maar het ontsteken van een vuur. 

Is school leuk? Nou nee, niet direct. Maar, op school spelen de leraren met vuur. En dat kan 
best spannend zijn.

Het CLD biedt opleidingen op vmbo, mavo, 
havo, atheneum en gymnasium niveau.  
Vormend en vernieuwend onderwijs, waar-
bij vertrouwen en verantwoordelijkheid  
centraal staan. 
 
Het informatiebulletin is een schoolbreed 
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een oplage van 3.500. In dit magazine wor-
den ontwikkelingen en achtergronden op het 
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Leerlingen Miriam Ahmed en Laura Havik (vwo 5) spuiten schoenen in die later getest worden 
op waterdoorlaatbaarheid. Dit is een test en experiment in de module Echt of vals?: zorgt de 
spray inderdaad voor waterafdichting op schoenen zoals de reclame belooft?

Binnen de sectie NLT wordt de specifieke 
expertise geleverd door een team van vier 
docenten en één TOA. Dit zijn Ingeborg de 
Kooter (sectie voorzitter) - scheikunde; Roel 
de Rijk - biologie en statistiek; Harry van Loon 
- natuurkunde; Chris van Schie - natuurkunde 
en Hilde la Rivière - alleskunner. 

Zelf kritisch leren denken, een van de 
belangrijkste doelstellingen van het 
CLD, staat centraal in het vak Natuur, 
Leven en Techniek (NLT). Om dit doel 
te bereiken wordt leerlingen gevraagd 
onderzoek uit te voeren op basis van 
een vast patroon waaronder initieel 
kennis verwerven, gevolgd door formu-
leren van een hypothese/onderzoeks-
vraag en pas daarna gegevens verza-
melen uit experimenten.

Roel de Rijk, docent biologie en NLT

Ingeborg de Kooter, docent scheikunde

Het verwerven van vakoverstijgende kennis 
komt in alle modules van NLT voor. Leerlin-
gen volgen hiertoe acht verschillende modu-
les voor havo 4 en 5 en tien verschillende 
modules voor vwo 4, 5 en 6. Onze school 
heeft deze gekozen uit een totaalaanbod van 
64 gecertificeerde modules. De acht modu-
les voor de havo zijn op dit moment (in volg-
orde): Forensisch onderzoek; Waterzuivering; 
Maak het verschil; De bodem leeft; Wat zeg 
je?; Glastuinbouw; Leef met je hart en de 
afsluiter Medische beeldvorming. Voor het 
vwo zijn dat: Forensisch onderzoek; Rijden 
onder invloed; Hersenen en leren; Meten 
en interpreteren; Echt of vals?; Meten aan 

melkwegstelsels; Drinkwater, lekker belang-
rijk; Medische beeldvorming; Moleculen in 
leven; Dynamische modellen en als laatste 
Hart en vaten. 
 
Twee aansluitende modules voor vwo 5, 
Meten en interpreteren en Echt of vals?, zijn 
specifiek ontworpen om een begin te maken 
met (pre)-wetenschappelijk onderzoek. 
Daarin staan “diepgaand kennis verwerven” 
en “kritisch meten” centraal.  

Onderzoek bij NLT begint met gedegen ken-
nis te verwerven van het onderwerp zodat 
helder wordt wat er onbekend of onduide-
lijk is. Daarmee kan nauwkeurig vastgesteld 
worden wat onderzocht moet worden en kan 
een specifieke hypothese worden geformu-
leerd. In de module Meten en interpreteren 
wordt ingegaan op het belang en consequen-
ties van betrouwbaar en valide onderzoek. 
Begrippen als variantie, standaard deviatie, 
T-testen en correlaties worden besproken. 
De aansluitende module Echt of vals? geeft 
de leerlingen de mogelijkheid het geleerde 
in praktijk te brengen. Het onderzoek wordt 
door de leerlingen zelf gekozen evenals de 
opzet. Voorwaarde is wel dat ons Science- 
lab op de locatie Molenhuispad genoeg 
mogelijkheden biedt voor het onderzoek. 

De onderzoeken worden getoetst en bege-
leid door zowel de docent als de TOA (Tech-
nisch Onderwijs Assistent). Enkele recente 
voorbeelden van door leerlingen gekozen 
onderzoeken betroffen het wittende effect 
van tandpasta (werkt het nu echt?), verschillen 
in levensduur van batterijen, waterafstotende 
spray versus smeer op schoenen, verschil in 
effectiviteit van wasmiddelen en het effect 
van gebruik van mobiele telefoons op aan-
dacht, concentratie en werkgeheugen. 

Een essentiële stap in onderzoek is het 
gebruik van statistiek: de wiskundige bena-
dering om de kans op een juiste uitspraak te 
kunnen bepalen. Daartoe worden de resul-
taten aan een T-test of het bestaan van een 
correlatie onderworpen. Op basis van een 
statistische uitspraak, wel of niet significant, 
kan dan de hypothese worden aangenomen 
of verworpen, zoals beschreven in de con-
clusie. Daarna volgt de discussie, met een 
reflectie op de kwaliteit van de meting en 
de conclusie ten opzichte van de literatuur.

Het onderzoek wordt afgesloten met een 
presentatie in PowerPoint gegeven voor de 
hele groep plus docent en TOA, en een ver-
slag. Dit vormt in de module Echt of vals? 
het cijfer.

Samenvattend, de in elkaar overlopende 
modules Meten en interpreteren en Echt of 
vals? vormen een basis voor het uitvoeren 
van wetenschappelijk onderzoek zoals pas-
send bij het Voorbereidend Wetenschap-
pelijk Onderwijs (VWO). Daarom onze leus: 
Wetenschap begint bij NLT.

Locatie Molenhuispad

Wetenschap begint bij NLT
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Op de locatie Molenhuispad wordt veel 
gedaan aan cultuur. Er zijn open podia, 
theaterworkshops, excursies en heel 
veel meer. Het niveau van het cultuur-
onderwijs is hoog en dat weerspiegelt 
zich in de kwaliteit van het werk van 
veel leerlingen. 

Eelke Smulders, teamleider havo 5

Al dat moois blijft echter vaak grotendeels 
binnen de muren van lokalen of de aula, met 
een enkele uitzondering zoals 38cc. Ook – of 
wellicht daardoor – is voor veel leerlingen en 
collega’s niet duidelijk wat er allemaal gebeurt 
en wat de mogelijkheden zijn. Cultuur leeft op 
het CLD, maar te veel onder de oppervlakte.

Afgelopen cursusjaar is er een aantal docen-
ten van de kunstvakken samengekomen om 
hierover te brainstormen. Een belangrijke 

conclusie is dat alles wat er al is zichtbaarder 
moet worden binnen en buiten de school. 
Door die zichtbaarheid zal het enthousiasme 
voor cultuur van leerlingen en personeels-
leden hopelijk toenemen en het draagvlak 
voor initiatieven vergroten. Het overgrote 
deel van de CLD-gemeenschap bestaat uit 
leerlingen, dus zonder leerlingen geen ver-
andering. We hebben daarom een groep 
leerlingen verzameld om mee te denken. 
Onder begeleiding van Rogier Wiertz 
(docent muziek) en ondergetekende zal deze 
groep dit cursusjaar gebruiken om ideeën 
te ontwikkelen om cultuur op het CLD op 
de kaart te zetten. Deze ‘cultuurraad’ heeft 
al een mooie naam: CLD-Cultuurshock. 
Onlangs is CLD-Cultuurshock voor het eerst 
samengekomen. Contacten binnen en bui-
ten de school zijn gelegd. De eerste plannen 
zijn gesmeed.  
U hoort nog van ons!

Locatie Molenhuispad

CLD-CultuurShock

Een nieuw jaar, een nieuw begin. Een 
bekende uitspraak die bij veel leraren 
en mentoren vanaf het begin van het 
jaar door het hoofd spookt. Voor veel 
brugklassers is de eerste week hele-
maal spannend. Een nieuwe school, een 
nieuwe klas, nieuwe mensen, nieuwe 
vakken, nieuwe lestijden en ga zo maar 
door. Geen wonder dat de meeste brug-
klassers dit wel de spannendste dagen 
van het jaar vinden. 

Ronald Wannet, brugklasmentor

Gelukkig is het ijs snel gebroken na een kort 
toespraakje van teamleider Tim van Haeften 
waarna de leerlingen met de mentor naar 
het lokaal gaan. Er worden in de lokalen 
diverse kennismakingsspelletjes gedaan 
en de leerlingen krijgen de tijd om elkaar 
te leren kennen. Ook staan de eerste lessen 
op het programma. De leerlingen worden 

deze week ondergedompeld in Positive 
Behaviour Support (PBS), een systeem waar 
ongewenst gedrag genegeerd en positief 
gedrag gewaardeerd wordt. In de men-
torlessen leren de leerlingen meer over 
PBS en wat voor rol dit bij ons op school  
heeft.

Veilig, respectvol, vertrouwen 
en betrokken!
Vanaf vorig jaar wordt er op de locatie Hof 
van Delft gewerkt met PBS. We hebben de 
vier kernwaarden van onze school bepaald 
met personeel, leerlingen en ouders. Deze 
kernwaarden zijn: veilig, respectvol, vertrou-
wen en betrokken. Tijdens de mentorlessen 
in de wenweek is hier uitvoerig bij stilgestaan 
en hebben we bekeken wat deze kernwaar-
den inhouden in het klaslokaal. Vragen als: 
“Wanneer ben je betrokken?” of “Wanneer 
voel je je veilig in de klas?” kwamen aan bod 
en daar werd over gesproken. 

De klassen 1 en 2 gingen met deze kern-
waarden creatief aan de slag. Zo werden er 
filmpjes en krijttekeningen gemaakt, t-shirts 
ontworpen, en er was een heus Instagramac-
count in het leven geroepen. Kortom: PBS 
werd levendig voor de leerlingen gemaakt. 
Het doel was om de leerlingen bezig te laten 
zijn met de kernwaarden, zodat ze deze 
waarden aan het einde van de week kon-
den benoemen. Dat doel is bereikt! Later in 
het jaar worden er tijdens de mentorlessen 
activiteiten verzonnen om PBS meer terug 
te laten komen. 

De laatste dag werd gebruikt om de wen-
week leuk af te sluiten. Op VV Full Speed was 
er een heuse zeepsopwaterglijbaan waar de 
leerlingen zich op vermaakten. Gelukkig was 
het goed weer. 

We kijken terug op een geslaagde eerste 
week!

Locatie Hof van Delft

Brugklassers beginnen het jaar positief!

Van links naar rechts: Renée van Marrewijk, Vivian van  
Dorssen, Jackie van der Heiden, Mirthe Constandse, Daan 
Koek, Yillannah Katerberg, Yvo Vis (niet op de foto)



Informatiebulletin 1     2017/2018    76    2017/2018    Informatiebulletin 1

De scholen die iets doen met het vak Ondernemen schieten 
als paddenstoelen uit de grond. Veel mavo-scholen bieden 
het vak Ondernemen aan of zijn als business-school al gespe-
cialiseerd in het vak Ondernemen. Dat is niet voor niks want 
de wereld verandert. Volgens het CBS werken ongeveer 1 
miljoen mensen als zelfstandige en dat worden er steeds 
meer. Dit is een gevolg van flexibilisering van de arbeids-
markt. De kans dat één van onze leerlingen later een eigen 
bedrijf gaat starten, wordt groter. 

Christian Leroux, docent economie en ondernemen

Juist daarom is besloten om naast de competentiegerichte vakken 
Technologie en Toepassing, Beeldend en LO2 ook Ondernemen te 
ontwikkelen. We hebben ervoor gekozen om eerst de exameneisen 
van Ondernemen erbij te pakken en daarna steeds terug te redeneren 
naar het niveau van klas 3, 2 en 1. Voor klas 1 kom je dan al snel op alge-
mene vaardigheden, zoals verkopen, presenteren en reclame maken.

De brugklassers doorlopen elke negen weken een introductiepro-
gramma van de verschillende competentiegerichte vakken. Dat bete-
kent dat leerlingen in negen weken een algemene indruk moeten 
krijgen wat ze van Ondernemen kunnen verwachten zodat ze het in 
de tweede klas ook als vrij keuzevak gaan kiezen.

We streven ernaar om de leerlingen in die negen weken een goede 
indruk te geven van de verschillende aspecten van het vak Onder-
nemen maar ook vooral praktisch bezig te zijn. Er worden gastlessen 
gegeven, bedrijfsbezoeken gepland en er wordt een cursus etaleren 
aangeboden. Het doel is dat leerlingen na die negen weken weten 
wat er onder het vak Ondernemen wordt verstaan en wat ze ermee 
kunnen doen. 

De eerste reacties zijn positief. We zullen het komende jaar hard wer-
ken aan een mooi programma voor de leerjaren 2 t/m 4, waarbij theorie 
en praktijk belangrijk zijn.

Gastlessen en bedrijfsbezoeken
Om de lessen levendiger te maken voor leerlingen, zodat leerlin-
gen ook een beeld krijgen van wat Ondernemen is en wat je er 
in de praktijk mee kan doen, zoeken we ouder(s), oud-leerlingen 
en betrokken ondernemers die het leuk vinden iets te vertellen 
over of wat te laten zien van zijn/haar bedrijf. 

Bent u geïnteresseerd of kent u iemand die wellicht wat voor 
de school kan betekenen, dan kunt u contact opnemen met de 
teamleider bovenbouw: Ineke Nieuwstraten (i.nieuwstraten@ 
chrlyceumdelft.nl).

Locatie Hof van Delft

Ondernemen: een vak voor de  
toekomst van veel leerlingen!

Het schooljaar draait weer op volle toeren; dit geldt ook 
voor onze technasiumklassen. Terwijl de tweede klas met 
robots gaat strijden op de First Lego League, ontwerpen 
de eersteklassers de auto van de toekomst. In de boven-
bouw leggen de leerlingen contact met hun opdrachtgever 
om een project te formuleren; de examenklassen (havo 5 
en vwo 6) voor hun meesterproef en vwo 5 voor hun keu-
zeproject. De vierde klas verdiept zich in het autarkisch 
wonen in “Tiny Houses” en ook de derde klas is met een 
project rondom duurzaamheid gestart. En niet zomaar een  
project!

Brigit Hoogenberk, technator

Samen met vijf andere scholen (Dalton Lyceum Barendrecht, Heli-
nium, Melanchton Bergschenhoek, Nothgo College, Walburg College 
Zwijndrecht) gaan onze leerlingen uit de derde klas aan de slag voor 
de opdrachtgevers Chris Wijsman van Nogepa (Nederlandse Olie 
en Gas Exploratie en Productie Associatie) en Pooja Poontath van de 

IRO (de toeleveranciers voor olie- en gasbedrijven). Gedurende acht 
weken ontwikkelt ieder leerlingteam een werkend prototype dat op 
een innovatieve en realistische wijze duurzame energie kan opwek-
ken in de Noordzee. Hierbij kunnen ze bijvoorbeeld gebruikmaken 
van bestaande boorplatformen. Het prototype moet onder andere 
in de vorm van een filmpje gepresenteerd worden.

Iedere deelnemende school maakt uit al deze resultaten een voor-
selectie van drie filmpjes. Uit alle voorselecties kiezen de opdracht-
gevers uiteindelijk de beste oplossingen. Deze worden vervolgens 
een jaar lang in het Maritiem Museum van Rotterdam samen met de 
ideeën van studenten van de hogescholen en universiteiten tentoon-
gesteld. De bezoekers van het museum kunnen stemmen op wat zij 
de beste oplossing vinden om duurzame energie op te wekken in 
de Noordzee. 

Een hele uitdaging dus! En wie weet komt u straks wel een oplossing 
tegen van onze technasiumleerlingen tijdens een bezoek aan het 
Maritiem Museum.

Locatie Molenhuispad

Update van het Technasium
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Op de universiteiten en hogescholen 
worden meer dan 1800 bachelorop-
leidingen en associate degrees (alleen 
hbo) gegeven. Daarnaast zijn er bijna 
1300 masteropleidingen. Welke studies 
zijn er? En welke studie past bij uw kind? 
Er is heel erg veel keuze. Misschien wel 
te veel. Gelukkig zijn er meerdere sites 
waarop ouders en aanstaande studen-
ten informatie kunnen vinden. In het 
volgende artikel legt Hermien Milten-
burg, voorlichter van de Wageningen 
University & Research, uit hoe je een 
van deze sites:  Studiekeuze123.nl, een 
onafhankelijke site van het ministerie, 
kunt gebruiken.

Leny Pet, decaan havo

Gerda Hunink, decaan vwo

Denk na over thema’s
Kiezen uit zoveel studies… ga er maar aan 
staan. Het is niet te doen om al die studies 
te leren kennen… Ik adviseer studiekie-
zers om goed na te denken over thema’s 
waar ze mee willen werken. ‘Ik wil iets met 
dieren’, ‘Techniek vind ik interessant’, ‘Het 

liefst ga ik werken in de zorg.’ Soms weten 
studiekiezers ook waar ze goed in zijn en 
willen daarmee verder. ‘Ik vind scheikunde 

interessant en ik ben er goed in, daar wil ik 
mee verder.’ Dit is een heel mooi begin van 
het zoekproces.

Zoekmachine
Welke studies zijn er? Op Studiekeuze123 
vindt u een inventarisatie van alle opleidin-
gen op hbo- of wo-niveau. Er is een zoek-
machine (‘matchfinder’) waar je een kern-
woord in kunt typen. Vul je bijvoorbeeld 
het woord ‘techniek’ in dan worden er 331 
opleidingen genoemd. Typ je het woord 
‘zorg’, dan vind je 819 opleidingen. Ook nog 
veel, maar je bent wel een stapje verder. U 
kunt ook kijken naar de Wegwijzer of de 
Studies-pagina.

De Wegwijzer en de Studies- 
pagina
In de Wegwijzer wordt wat meer uitgelegd 
wat er wordt verstaan onder een bepaalde 
studierichting (bijvoorbeeld economie & 
bedrijf, exact & informatica etc.). Heel kort 
worden alle aandachtsgebieden op een rijtje 
gezet. Op de Studies-pagina zie je per studie-
richting (bijvoorbeeld aarde & milieu) welke 
studies er allemaal zijn binnen dat thema. Het 
handige van deze pagina is dat studiekiezers 
meerdere studies zien binnen een bepaald 

aandachtsgebied. Zo ontdekken ze dat er 
eigenlijk veel meer mogelijkheden zijn op 
een bepaald aandachtsgebied.

Niveau is ook belangrijk
Haast elke opleiding kun je op meerdere 
niveaus doen. Uw kind heeft bijvoorbeeld 
interesse in dieren. Als u zoekt op de ‘match- 
finder’ ziet u opleidingen met dieren op 
hbo-niveau of op universitair niveau. Studie-
keuze123 gaat namelijk alleen over hbo- en 
vwo-opleidingen. Maar alle genoemde the-
ma’s, dieren, techniek, zorg enz. kun je ook 
op mbo-niveau studeren. Voor sommige 
leerlingen die de havo hebben gedaan 
kan dit een goede leerweg zijn. Over het 
verschil tussen hbo en universiteit staat er 
ook informatie op Studiekeuze123.

Vergelijk
Als uw zoon of dochter weet wat hij of zij 
wil gaan studeren en op welk niveau, dan is 
hij nog niet klaar met zijn zoektocht. Het is 
ook belangrijk om te kijken wáár je dat wilt 
gaan studeren.

Om ‘lekker in je vel’ te zitten tijdens je stu-
dententijd is het ook belangrijk dat je je 
goed voelt bij de andere studenten, bij je 
docenten en de sfeer van de hogeschool 
of universiteit. Ik adviseer de tijd te nemen 
om opleidingsinstituten onderling goed 
te vergelijken. Als u zich afvraagt: “Welke 
studies zijn er?” hoort daarbij ook de vraag 
of uw zoon of dochter bij de sfeer van de 
school past.
 
Vergelijken, hoe doe je dat?
Via de matchfinder kunt u meteen een 
paar belangrijke zaken zien. Er wordt ver-
teld hoeveel studenten er in het eerste 
studiejaar zitten. Dat is belangrijke infor-
matie. Heeft de student moeite met grote 
groepen of grote instellingen? Of vindt hij 
het juist prettig op een grote universiteit of 
hogeschool te studeren? Ook ziet u meteen 
het cijfer (1 tot 5) dat studenten geven aan 
deze opleiding. Heel snel vergelijken kan 
ook met de ‘vergelijkknop’.

Vergelijkknop
Bij iedere opleiding vindt u een knop 
‘bewaar’ en een knop ‘vergelijk’. Met name 
de vergelijkknop kan heel handig zijn. 
Klikt u daarop dan wordt deze opleiding 
bewaard. Rechtsboven op de pagina match-
finder vindt u ook weer een knop ‘vergelijk’. 
Als u die aanklikt ziet u alle opleidingen die 
u wilde vergelijken naast elkaar. U ziet dan 
ook meer informatie over het studenten-
oordeel. Welk cijfer geven ze bijvoorbeeld 
aan ‘voorbereiding beroepsloopbaan’ of 
‘studierooster’.

Welke studies zijn er? Korte 
omschrijving
Als u  doorklikt op de opleidingsnaam vindt 
u een korte omschrijving van de opleiding. 
Die omschrijving is aangeleverd door de 
betreffende studie. Vindt uw zoon of doch-
ter dit aansprekend? Probeer dan ook te 
achterhalen wat hij of zij interessant vindt 
en waarom. Is dit speciaal iets van deze 
opleiding? Vindt uw kind het bijvoorbeeld 
interessant dat de opleiding gaat over 
‘management’, misschien zijn er ook andere 
opleidingen waar ‘management’ een rol 
speelt.

Studie of stad?
Helaas kiezen veel aanstaande studenten 
op basis van de (studenten)stad. De vol-
gende zaken hoor ik veel: ‘Studeren is al zo 
duur, ik kies een opleiding in de buurt. Ik 
kan dan bij mijn ouders blijven wonen.’ Het 
tegengestelde hoor ik ook: ‘Ik woon nu al 
zo lang in deze omgeving, ik wil nu naar een 
bruisende stad.’ Hoe verleidelijk ook… dit 
soort afwegingen zijn niet slim. Kies eerst 
de studie, daar draait het tenslotte om.

Locatie Molenhuispad

Welke vervolgstudies zijn er? 
Welke studie past bij mijn kind?

Sinds 1 augustus heeft het vwo een 
nieuwe decaan, Gerda Hunink. Zij heeft 
deze functie overgenomen van Evelyn 
Kleine. Samen met mij, Leny Pet, is zij 
verantwoordelijk voor het proces van 
loopbaan oriëntatie (LOB) op de locatie 
Molenhuispad.

Leny Pet, decaan havo

Gerda Hunink, decaan vwo

Natuurlijk zal uw kind wat betreft zijn keuze 
het meest te maken hebben met de mentor, 
maar wij organiseren wat grotere evenemen-
ten die hierop betrekking hebben. 
Zo heeft havo 5 de hogeschool Inholland 

bezocht op 28 september, en als start en ter 
opfrissing van hun ‘hbo-kennis’ bezocht vwo 
5 op 15 september de TU Delft en de EUR 
(Erasmus Universiteit Rotterdam). 

De derde klassen starten in oktober met hun 
keuzetraject door middel van een dag die 
in het teken staat van kiezen en keuzebe-
geleiding.

Op 15 december wordt onze jaarlijkse Stu-
diemarkt (LOB-Day) gehouden, waar u als 
ouder van een leerling van klas 3 en hoger 
natuurlijk van harte welkom bent. Wij zijn 
voor de Studiemarkt en andere activiteiten 
op zoek naar ouders die wat over hun beroep 

kunnen vertellen of eventueel leerlingen wil-
len laten meelopen bij hun bedrijf. 

Als u hieraan wilt meewerken, dan kunt u een 
mail sturen naar h.pet@chrlyceumdelft.nl. 

Locatie Molenhuispad

Loopbaan Oriëntatie Begeleiding

Gerda HuninkLeny Pet
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Op woensdag 6 september zijn de 
examenklassen geschiedenis naar Den 
Haag vertrokken om wat meer te leren 
over onze democratie en politiek. Pro-
Demos organiseert dagprogramma’s 
voor zowel het basis- als middelbaar 
onderwijs. Om hun programma’s inte-
ressanter te maken, maken zij gebruik 
van een muntjessysteem. Elke leerling 
kon muntjes verdienen met het beant-
woorden van vragen of het juist uit-
voeren van opdrachten. Degenen die 
de meeste muntjes hadden aan het 
einde van de dag, kregen een mooie 
prijs. Na deze dag hebben leerlingen 
meer geleerd over de democratie en 
rechtsstaat in Nederland en hoe zij 
daar invloed op kunnen uitoefenen.  

Ronald Wannet, docent geschiedenis

Roos Weber, docent maatschappijleer 

De excursie op het Binnenhof wordt georga-
niseerd door ProDemos. Het instituut houdt 
zich bezig met de Tweede Kamer en laat jon-

geren aan de politiek snuiven door middel 
van rondleidingen en educatieve games. 
ProDemos bestaat vijf jaar en is behoorlijk 
succesvol hierin. In het afgelopen jaar heb-
ben ruim 84.000 jongeren variërend in leef-
tijd en niveau al een dagje politiek mogen 
ervaren.  

De ochtend begon met een leuke quiz over 
de Nederlandse rechtsstaat. Bij deze quiz 
konden de leerlingen individueel mun-
ten verdienen. De leerling met de meeste 
munten won een prijs. Hierna was het tijd 
voor een korte pauze. De dag kende een 
vol programma. Zo zijn we in de Ridderzaal 
geweest, en ook de Tweede Kamer en de 
Eerste Kamer werden bezocht. Tijdens dit 
programma leerden de leerlingen over de 
politiek van Nederland. Er was volop de 
gelegenheid om vragen te stellen.
 
Uiteraard gingen de leerlingen zelf ook aan 
de slag. Dit deden ze door een kamerdebat 
na te bootsen. Het kamerdebat was geheel 
interactief met een duidelijke rolverdeling. 

Zo was er een voorzitter en een secretaris. 
Het onderwerp van het debat was of vuur-
werk verboden moest worden? De leerlin-
gen probeerden hun persoonlijke mening 
achterwege te laten en te handelen naar 
wat de kiezers wilden. Daarnaast gingen de 
leerlingen, opgedeeld in diverse partijen, in 
debat met elkaar. De winnaar van het debat 
was die partij  die het meest naar de kiezers 
had geluisterd.

Terug in de les wordt er regelmatig nog 
even teruggekeken naar de excursie in Den 
Haag. Vooral de rondleiding in de Tweede 
Kamer was goed doordat leerlingen nu een 
beter beeld hebben wie nu eigenlijk waar 
zit en welke functie men heeft. Ook wordt 
er tijdens de geschiedenislessen gebruik 
gemaakt van het zogeheten ‘krachtenveld’. 
Een activerende werkvorm waarbij de leer-
lingen de staatsinrichting van vóór 1848 
moeten vergelijken met de hedendaagse. 
Een excursie naar het Binnenhof helpt om  
de staatsinrichting beter te kunnen begrij-
pen. 

Locatie Hof van Delft

Mavo-4 op het Binnenhof 
Locatie sc Delfland

Wendagen: Nieuwe Start in een 
nieuw gebouw. 

Meer dan honderd verwachtingsvolle nieuwe leerlingen zaten 
op de eerste maandag na de grote vakantie enigszins gespan-
nen op de grote theatertrap. Een aantal ouders keek vanaf 
de zijkant toe. Eigenlijk wilden onze verse brugklassers dat 
niet, maar toch ook weer wel. Het was best een beetje eng 
allemaal!
 
Simon Knot, decaan beroepsgerichte leerwegen

Het was daarna stil bij de mentoren in de klas. Voorzichtig monster-
den ze hun klasgenoten. Het rooster werd bekeken en niet altijd 
begrepen. “Hee, woensdagmiddag les!” 

Langzamerhand kwam er meer geluid en werd het gebouw verkend. 
Voorzichtig werd er in groepjes van 3 of 4  om het hoekje gekeken 
bij bijvoorbeeld de staf, bij de roostermaker, bij de zorgcoördinator. 
In de pauzes zwol het geluid aan. In de dagen erna was er bij binnen-
komst al meer zelfvertrouwen en waren er minder of geen ouders.
Op de laatste wendag werd er gesport in de Delftse Hout en was 
er geluid genoeg! Klassen bundelden zich en wonnen of verloren. 
Nieuwe vriendschappen werden gestart. 

Bij de barbecue op het schoolplein eindigden de wendagen en kon 
het schooljaar écht beginnen.
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Op het CLD proberen we zoveel mogelijk 
leerlingen onderwijs en zorg te bieden 
passend bij elk van hen. Collega’s zijn 
elke dag bezig om elke leerling te stimu-
leren het beste uit zichzelf te halen. Dat 
dit niet voor elke leerling op dezelfde 
manier gaat, is vanzelfsprekend. Daarom 
hebben we als school een heel scala  
aan mogelijkheden om zoveel mogelijk 
leerlingen tegemoet te komen in hun 
individuele leerbehoeften. 

Eelke Smulders, teamleider havo 5

Wat opvalt is dat leerlingen die goed preste-
ren soms wat onderbelicht worden. Daarom 
is er voor hen in de examenjaren van havo en 
vwo op het Molenhuispad de mogelijkheid 
om deel te nemen aan een excellentiepro-
gramma als voorbereiding op toetreding tot 

het netwerk ‘Socrates’ (www.socrateshon-
ours.org). De programma’s voor havo en vwo 
zijn verschillend omdat ook de leerlingen van 
deze groepen verschillend zijn. In dit stuk wil 
ik u informeren over het programma speci-
fiek voor de excellente leerlingen van havo 5.

Een aantal jaar geleden heeft teamleider Ria 
Heutink samen met collega’s uit het havo 
bovenbouwteam een programma opgezet 
dat in de loop der jaren flink is uitgebouwd. 
De basis ervan is dat leerlingen met een 7,5 
of hoger gemiddeld deel kunnen nemen 
aan een programma met verdiepende en 
verbredende activiteiten in hun examenjaar. 
Na de herfstvakantie is er de ‘Socratesweek’: 
leerlingen stellen hiervoor in overleg een 
buitenschools programma voor zichzelf 
samen. Verder is er een vast programma 
waarin deze leerlingen ongeveer één keer 

per maand samen op stap gaan om hun 
blik te verruimen. De excursies zijn meestal 
onder schooltijd, waardoor het de leerlingen 
geen extra tijd kost. Ook hoeven er geen 
verslagen van gemaakt te worden. De enige 
voorwaarde die we stellen is actieve deel-
name aan alle activiteiten. Via de netwer-
ken van de begeleidende docenten komen 
we vrij gemakkelijk en meestal gratis op de 
meest bijzondere plekken.

Tijdens de startavond informeren we ouders 
en leerlingen over het programma en krij-
gen we een inspirerende lezing, dit jaar van 
studenten van Remind. De eerste activiteit 
daarna gaat over autisme en leiderschap. En 
van wie anders kun je meer over leiderschap 
leren dan van een echte schaapsherder en 
zijn kudde in Midden-Delfland? Samenwer-
ken en vertrouwen op elkaar leren we in een 

Locatie Molenhuispad 

Excellentieprogramma ‘Socrates’ havo 5

gezekerde vrije val van de klimmuur. Wat er 
achter de schermen van Schiphol allemaal 
gebeurt, is voor de meeste mensen een 
raadsel, maar het blijkt reuze interessant 
om te leren wat daar allemaal geregeld is 
om reizigers veilig op en van de grond te 
krijgen. Het hart van de Nederlandse rechts-
staat bestaat sinds de Verlichting uit drie 
delen. Twee daarvan, het parlement en de 
rechtbank, bezoeken we een hele dag. Een 
theatervoorstelling wordt veel begrijpelij-

ker als je vooraf niet alleen praat met één 
van de acteurs, maar ook zelf aan de slag 
gaat in een workshop. Datzelfde geldt voor 
het bijwonen van een uitvoering van Bach’s 
Matthäus Passion: een lange zit, maar als je 
van tevoren uitgebreid van de dirigent hebt 
gehoord wat je allemaal kunt horen, blijkt 
het overweldigend te zijn. In de boardroom 
van Deltares studeren we een middag lang 
op klimaatverandering en zeespiegelstijging 
en de effecten daarvan. Bij Damen Shipyards 
ervaren we hoe reusachtige schepen worden 
gebouwd. In Amsterdam onderzoeken we 
de enorme verschillen tussen arm en rijk bij 
een daklozenopvang en een hoofdkantoor 
van een florerende grote modeketen. We 
sluiten het jaar af met een gezellig diner. 
Natuurlijk niet zo maar een etentje, maar een 
diner waar je een speech leert houden en na 
afloop de basis van de etiquetteregels aan 
tafel kent. Socrates-leerlingen gaan immers 
een toekomst tegemoet waar ze deze vaar-
digheden goed kunnen gebruiken.
 
Afgelopen cursusjaar heeft de Socrates 
International Honours Society ons pro-
gramma in havo 5 gekeurd en erkend. Eén 
van de voordelen daarvan is dat deelnemers 
aan het programma die op hun eindlijst uit-
eindelijk net iets lager dan de vereiste 7,5 
gemiddeld halen toch toe kunnen treden 
tot het Socrates-netwerk.
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Locatie Molenhuispad

Toppers behalen Goethe Zertifikat!
Even voorstellen: 
drie nieuwe teamleiders

Mijn naam is Tim van Haeften en sinds 
dit jaar ben ik de nieuwe teamleider 
van de onderbouw op de locatie 
Hof van Delft. Ik ben momenteel al 
veertien jaar verbonden aan het CLD 
waarvan twaalf jaar aan de locatie 
Hof van Delft. 
 
Tim van Haeften, teamleider onderbouw 

mavo/havo

In deze periode heb ik mij vooral bezigge-
houden met het mentoraat in de onder-
bouw, het opzetten van het competen-
tievak LO2 en het begeleiden van nieuwe 
collega’s als coach. Mijn vakgebied is Licha-
melijke Opvoeding waarin ik nog steeds 
een aantal lessen in de brugklassen geef.

Ik heb ontzettend veel zin om samen met 
alle collega’s van de locatie de leerlingen 
een fijne en leerzame schooltijd te bezorgen!

Mijn naam is Sandra Biesheuvel en 
sinds 2006 werk ik op de locatie 
Molenhuispad. Mijn wortels liggen 
in de prachtige Hoeksche Waard, 
maar inmiddels woon ik alweer een 
aantal jaar in Delft. 
 
Sandra Biesheuvel, teamleider havo 4

Een aantal ouders en leerlingen kent mij 
al als mentor havo 4/5, begeleider van een 
werkweek of uitwisseling of als docent 
Frans. De afgelopen jaren heb ik met heel 
veel plezier gewerkt in de havo-afdeling 
en ik kijk ernaar uit om mij in deze nieuwe 
functie nog nadrukkelijker bezig te houden 
met het onderwijs in de havo bovenbouw.

Ik ben Yuri Oostvriesland en ben dit 
jaar begonnen als teamleider voor 
de brugklassen op de locatie Molen-
huispad. 
 
Yuri Oostvriesland, teamleider brugklassen 

havo/vwo

Hiervoor was ik werkzaam als leerkracht 
en adjunct op de Liduina basisschool te 
Den Haag. Met veel enthousiasme en 
plezier ben ik begonnen in mijn nieuwe 
functie en kijk uit naar de samenwerking 
met collega’s, ouders en leerlingen. Naast 
mijn functie als teamleider geef ik nog een 
aantal uur Godsdienst per week.

We mogen ook dit jaar een groot deel 
van de leerlingen van het Molenhuis-
pad feliciteren die aan het Goethe  
Zertifikat deelnamen. Op woensdag 27 
september 2017 vond de certificaat- 
uitreiking plaats van de examens van 
het “Goethe Zertifikat A2: Fit in Deut-
sch” en het “Goethe Zertifikat B1”. Het 
was extra spannend, omdat we afgelo-
pen schooljaar voor het eerst deelna-
men aan het B1-certificaat. Alle B1-kan-
didaten merkten een groot verschil in 
niveau: het examen was veel complexer 
- langer - en moeilijker dan het A2-exa-
men dat ze hiervoor al behaald hadden. 
Daarnaast was ook het A2-examen in 
moeilijkheidsgraad verhoogd. 

Linda Werner-Uijl, docent Duits

Na vijf intensieve lessen geoefend te heb-
ben, maakten  de leerlingen op dinsdag 6 
juni 2017 het schriftelijk examen waarna ze 
op dinsdag 13 juni het examen met monde-
linge taalvaardigheid afsloten. Vooral tegen 
het laatste onderdeel zagen de meeste leer-
lingen erg op. Ze werden beoordeeld door 
de Goethe-Prüferin, die speciaal voor ons 
van het Goethe Institut was gekomen, en 
mevrouw Werner. 

Dit heeft geleid tot een prachtig resultaat: 
maar liefst twaalf van de dertien deelne-
mende leerlingen aan het A2-examen moch-
ten hun certificaat in ontvangst nemen. Het 
B1-certificaat bestaat uit 4 modules: Lesen, 
Hören, Schreiben en Sprechen. Vijf van de 
zes leerlingen hebben alle modules behaald 
en één leerling tenminste twee gedeeltes 
van deze modules. Een geweldige prestatie 
hebben ze geleverd!

De drie jaar dat we nu meedoen, hebben we 
elk jaar een goede afsluiting van het examen 
gehad. Sommige oud-leerlingen die aanwe-
zig waren, gaven aan dat ze zeker zouden 
hebben meegedaan als toentertijd ook de 
mogelijkheid geboden zou zijn dit certificaat 
te behalen. Gelukkig hebben we dit school-
jaar weer de kans om deel te nemen aan het 
Goethe Zertifikat. In oktober na de herfstva-
kantie start de aanmeldingsronde. We hopen 
natuurlijk na dit mooie resultaat op een grote 
deelname. 

Mevrouw Werner feliciteerde alle leerlin-
gen namens school met het afsluiten van 
dit bijzondere programma. In aanwezigheid 
van familie, docenten en de teamleider van 
het technasium werd het certificaat offici-
eel uitgereikt. Er was daarna een feestelijke 
afsluiting met “Kaffee und Kuchen”. Wij zijn  
bijzonder trots op deze toppers!!!
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???

Naam

Tekst

Tussenkop

Contact
Wij zijn geïnteresseerd in uw mening. 
Indien u suggesties of opmerkingen over 
de inhoud van het bulletin heeft, dan  
kunt u die per e-mail kenbaar maken aan 
Monique Radder (m.radder@scodelft.nl).

Mijn plan met jullie staat vast – zegt de Heer. Ik heb jullie geluk  
voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.

Jeremiah 29:11

Elke maand bidden we voor leerlingen, docenten, specifieke onderwerpen en acti-
viteiten die spelen en belangrijk zijn voor het CLD. Gelooft u ook in de kracht van 
gebed? Kom ons versterken! De gebedskringen worden gehouden op onderstaande 
maandagen van 19.30 – 20.45 uur. De locatie wisselt en kan opgevraagd worden bij 
Corine van Zanten. 

Data: 
20 november 2017
18 december 2017
22 januari 2018
19 februari 2018
19 maart 2018
16 april 2018 
28 mei 2018
18 juni 2018
9 juli 2018

Contactgegevens
Voor nadere informatie over de  
locatie of om gebedspunten door  
te geven, kunt u contact opnemen 
met Corine van Zanten  
(E: corinevz16@gmail.com   
T: 015 - 213 47 03).

Welkom bij de gebedskring

Christelijk Lyceum Delft
onderdeel van SCO Delft e.o.

E info@chrlyceumdelft.nl 
I  www.chrlyceumdelft.nl

www.chrlyceumdelft.nl

Stichting Christelijk 
Onderwijs Delft e.o.

Agenda 

Kijk regelmatig even op onze website 
bij de locatie van uw kind. U vindt daar 
bij het menu-onderdeel ouders op 
de pagina belangrijke data informa-
tie met betrekking tot ouderavonden, 
rapportuitreikingen, proefwerkweken 
etc. Ook de vakanties kunt u vinden bij 
dit onderdeel, op de pagina vakanties. 
In het geval u bijzonder verlof wilt aan-
vragen, gebruikt u dan het daartoe 
bestemde digitale formulier bijzonder 
verlof, dat eveneens bij het onderdeel 
ouders is opgenomen.


