
“Ik doe kader, maar ik volg 

wiskunde op mavo-niveau. 

Vorig jaar kon dat nog niet. 

Toen verveelde ik me een 

beetje. Nu heb ik veel meer 

uitdaging en kan ik echt 

laten zien wat ik kan!”

Oriënteren of rond kijken op de onderwijsmarkt
Woont u buiten Apeldoorn? Dan kan het de moeite waard 
zijn om een onderwijsmarkt te bezoeken. Op 10 oktober 
kunt u ons ontmoeten in Eerbeek en op 8 november in 
Twello. Op de onderwijsmarkt vertellen we u graag van 
alles over onze school. Daarnaast geven we u infor-
matie materiaal mee dat u thuis op uw gemak kunt 
doorlezen.

Alles zien? 
Kom naar de Open Dag!

Op vrijdag 19 januari 2018 van 15.30 – 19.30 uur zetten 
we alle deuren van het Edison College wijd open. Iedereen 
die wil rondkijken, activiteiten doen of met leerlingen en 
docenten wil praten, is van harte welkom!

Inschrijven talent
We hopen natuurlijk dat uw kind zo enthousiast wordt 
dat hij in 2018-2019 kiest voor het Edison College. 
Inschrijven kan via het formulier op de website www.
edisoncollege.nl

Meer informatie
Social media
Via verschillende kanalen houden we u op de hoogte van 
de ontwikkelingen op onze school.  

Website:  www.edisoncollege.nl 
Facebook: Edison College Apeldoorn
Twitter: @EdisonCollegeNL

Bellen of mailen
Brugklascoördinator Jolanda Barelds beantwoordt graag 
al uw vragen. U kunt haar bereiken via telefoonnummer: 
055 533 24 92 of per e-mail: info@edisoncollege.nl

Een belangrijk motto van onze school is Samen 
Leren Doen. Ouders horen nadrukkelijk bij dat 
Samen. Het is belangrijk dat u goed op de hoogte 
bent van alle ontwikkelingen, zodat u uw kind kunt 
ondersteunen. Wij zorgen daarvoor, maar uw kind 
doet dat ook zelf! 

Misschien bent u gewend dat tijdens een ouder-
gesprek de docent het voortouw neemt en vertelt 
over de vorderingen van uw kind. Dat doen we 
niet (meer). Uw kind vertelt samen met de coach 
hoe het op school gaat. U zult merken dat er dan 
een heel ander soort gesprek ontstaat.

Cijfers spelen daarbij een rol, maar zijn niet het 
allerbelangrijkst. Een cijfer zegt wel iets, maar 
zeker niet alles over hoe een talent zich ontwik-
kelt. We hebben daarvoor een mooi systeem 
(RTTI, zie voor meer informatie onze website) én 
natuurlijk de indrukken en verhalen van docen-
ten, coach, ouders en de leerling zelf!

Projectweken
Drie of vier keer per jaar is er een projectweek. 
Voor leerlingen zijn dit heel aantrekkelijke weken 
aan het eind van een lesperiode. Ze kunnen dan 
meedoen aan allerlei activiteiten. Bijvoorbeeld 
een bedrijfs bezoek, een excursie naar een mu-
seum, een nachtwandeling op het strand, een 
sportevenement of een musical. In de derde klas 
gaan leerlingen bovendien op reis naar een aan-
sprekende plek in het binnen- of buitenland. 

Maatschappelijke stage
Ons motto Samen Leren Doen houdt niet op binnen 
de muren van de school. We vinden het belangrijk 
dat leerlingen zich verbonden voelen met de maat-
schappij. Dat ze leren hun bijdrage te leveren en 
ervaren dat ze echt van betekenis zijn! Daarom 
doen ze in het tweede jaar maatschappelijke sta-
ge. Meestal is dat een vorm van vrijwilligerswerk, 
maar leerlingen mogen ook zelf een activiteit be-
denken. 

Een fantastische schooltijd!
Het gaat niet alleen om wat je allemaal leert en 
waar je precies naar toe wilt. We vinden het ook heel 
belangrijk dat jij het nú naar je zin hebt. Dus los van 
alle vakken, cijfers, beroepskeuzes… dat elk kind 
een fantastische schooltijd beleeft op het Edison 
College. Dat je je ontspannen en op je gemak voelt. 
Dat je positief naar jezelf kijkt en kunt vertrouwen 
op de mensen om je heen. 

Op het Edison College is niemand hetzelfde, maar 
iedereen gelijkwaardig! Waar je ook vandaan komt, 
welke huidskleur je ook hebt, wat je ook gelooft, wat 
je seksuele voorkeur ook is, je mag zijn wie je bent.
 

De voordelen op een rijtje
•  Talent centraal

•  Aantrekkelijke leeromgeving

•  Vast lesrooster, vaste tijden

•  Veilige, vertrouwde sfeer

•  Afwisseling theorie en praktijk

•  Veel variatie in werkvormen

•  Persoonlijke begeleiding

•  Niet meer zitten blijven

•  Minder lesuitval

•  Diploma op maat!

Jij mag zijn wie je bent 
en je laat anderen in 

hún waarde!

Ouders zijn 
belangrijk

Kennismaken, 
inschrijven, 
informatie

Ervaren op de 
Talent-middagen
Wat is nu de beste en leukste kennismaking met het 
Edison College? Volgens onze leerlingen: de Talent-
middagen! Die organiseren we in november 2017. Hier 
kan uw kind zélf ervaren hoe het is om les te krijgen op 
het Edison College. 

Via de website www.edisoncollege.nl kan uw kind zich 
inschrijven voor drie middagen. 

•  Middag 1 is op 1, 8 óf 15 november. Hier maakt uw 
kind kennis met de opleidingen mavo plus en vak-
college, de Leerstraat én met de verschillende rich-
tingen die we aanbieden op het Edison College. 

  
•  Middag 2 en 3 zijn op 22 en 29 november. Hier kan 

uw kind uitgebreid kennismaken met de richting die 
hem of haar het leukst lijkt! 

Kom naar de 
Talent-middagen!

Schrijf je in op 
www.edisoncollege.nl

www.edisoncollege.nl

Wij helpen uw 

kind te ontdekken 

wie hij is, wat 

hij wil en wat hij 

allemaal kan!   

Jezelf uitvinden
op het Edison

Jezelf uitvinden
op het Edison



Onze school is vernoemd naar Thomas Alva 

Edison (1847-1931), de beroemde Amerikaanse 

uitvinder en zakenman. Edison was een echte 

doener en ook een doorzetter. Op twaalfjarige 

leeftijd werkte hij als krantenjongen in de trein, 

waar hij kranten, broodjes en snoep verkocht. 

Via een baan als telegraafbediende kwam hij 

terecht in de wereld van de techniek. Door zijn 

nieuwsgierigheid verbeterde hij al snel appara-

ten en werd daarmee heel succesvol.  

Een uitspraak van Edison die 

wij prachtig vinden, is deze: 

“Als we alle dingen zouden 

doen waartoe we in staat zijn, 

zouden we letterlijk versteld 

staan over onszelf.”

Dat gunnen wij elke leerling. Wij geloven dat elk 

kind een talent is én heeft! En wij beloven u dat 

we er als school alles aan doen om uw kind te 

helpen ontdekken wie hij is, wat hij wil en wat 

hij allemaal kan. Dat doen we met een unieke 

metho de: de Leerstraat. Hier kan elke leerling op 

zijn niveau uitblinken en een diploma op maat 

halen… eentje waar hij misschien zelf wel ver-

steld van staat! 

Leerstraat
We werken al een aantal jaren op een manier die 
succes vol is. In de Leerstraat gaan we een stap verder. 
Daar doen we iets dat we al langer wilden doen, maar 
dat nog niet kon. Met de nieuwe wetgeving kan het wél. 
Dat is een kans die we met beide handen aanpakken!

Examen op maat
Voortaan mogen leerlingen examen doen op verschil-
lende niveaus. Als het gemiddelde niveau van uw kind 
bijvoorbeeld op kader ligt, maar hij blinkt uit in wis-
kunde, dan kan hij dat vak op mavo niveau doen. Dat 
geeft een kick. Niet alleen voor uw kind, ook voor onze 
docenten. Want die willen niets liever dan elke leer-
ling op zijn of haar eigen niveau laten schitteren.

Veilige sfeer, veel variatie
In de Leerstraat is uw kind het grootste deel van de 
dag met dezelfde groep leerlingen en docenten. Dat 
voelt vertrouwd; het is goed voor de sfeer, de samen-
werking en de resultaten. We werken met lesblokken 
van 90 minuten en we zorgen voor veel variatie en 
goede begeleiding. Zodat elke leerling op zijn manier 
kan leren. De leerling krijgt de kans om veel uit te pro-
beren. Zo ontdekt hij wat voor hem het best werkt. 

Gaandeweg krijgt de leerling zelf steeds meer de 
touwtjes in handen. Dat doen we niet alleen omdat 
veel leerlingen dat fijn vinden, maar vooral ook om-
dat we ze daarmee goed voorbereiden op hun vervolg-
opleiding, op de samenleving en de beroepspraktijk. 
Daar wordt veel van hun zelfstandigheid gevraagd. 

Hoe ziet die Leerstraat eruit?
De Leerstraat is één gang van de school met verschil-
lende ruimtes die allemaal met elkaar in verbinding 
staan. Leerlingen zitten niet meer in een vaste basis-, 
kader- of mavo plus groep, maar steeds in een groep 
die past bij hun eigen niveau. Uw kind kan dus bijvoor-
beeld in het eerste blokuur biologie volgen op kader-
niveau en in het volgende blok Engels met een mavo 
plus groep. 

Elke les begint met een instructie op het niveau waar 
je op dat moment zit. Daarna gaat een deel van de 
leerlingen aan de slag, terwijl anderen nog wat ex-
tra instructie krijgen. De ene leerling werkt aan een 
‘standaard’ opdracht, de andere aan een verdiepings-
opdracht. En soms is een leerling zo ver dat hij zelfs 
met een ander vak bezig mag. 

In de Leerstraat zijn altijd twee klassen die op het-
zelfde moment hetzelfde vak hebben. De lokalen zijn 
onderling met elkaar verbonden door openslaande 
deuren. Daardoor zijn er veel mogelijkheden om te 
wisselen van groep of van docent. 

‘s Ochtends zijn de theorielessen, de praktijklessen 
plannen we zoveel mogelijk ‘s middags. Ook daar 
gaan we steeds individueler werken.

Naast ons vakonderwijs, vinden we het belang-
rijk om aandacht te besteden aan bewegen, een 
gezonde leefstijl en creatieve ontwikkeling.

In september 2017 hebben we het Kunstplein 
geopend. Dit is één grote ruimte waar leerlingen 
zelf kunnen kiezen met welke creatieve opdracht 
ze aan de slag gaan. 

Ook bij sport maken leerlingen steeds meer zelf 
de keus wat ze vandaag willen leren. Het Edison 
College vindt beweging belangrijk en heeft goede 
sportfaciliteiten. Heeft u de Toro al gezien?

Talent gaat 
bloeien op het 
Edison

Kunst en Sport 

Coach

Mavo plus of 
vakcollege

Rustig verkennen, 
dan bewust kiezen

Heeft uw kind het advies vmbo TL gekregen? Dan start 
het op mavo plus. Dit is een uitdagende mix van theo rie 
en een plus die staat voor praktijk. Uw kind leert niet al-
leen de theorievakken als Nederlands, Engels, wiskunde 
en geschiedenis, maar maakt ook kennis met de beroe-
penwereld. Naast mavo plus bieden we het vmbo vak-
college. Hier starten leerlingen met het advies kader- of 
basisberoepsgerichte leerweg. Bij hen staat de praktijk 
centraal. Logisch, want zij worden de vakmensen van 
de toekomst!  

Doen! Zodat je weet waarvoor je het doet!
Of je nu mavo plus doet of vakcollege, alle leerlingen 
krijgen vanaf dag 1 lessen in vakmanschap. Voor onze 
leerlingen werkt dat goed. De meeste leren het best en 
het liefst door te doen. Bijvoorbeeld brood bakken in de 
bakkerij, een verkoopgesprek voeren of sleutelen aan 
een zonnepaneel in het technieklokaal.

Door te ervaren gaat een vak leven en krijgen ze een 
goed beeld van verschillende beroepen. We merken 
dat ‘hun eigen motor’ dan vanzelf op gang komt. Er 
is niets mooier dan de glinstering in de ogen van een 
leerling die bezig is met iets dat hij leuk vindt. Waar 
hij nieuwsgierig naar is. Waar hij meer over wil weten. 
Dan hoef je hem niet aan te sporen tot leren, maar 
doet hij het uit zichzelf! Zo gaat talent bloeien.

Er is nog een ander voordeel. Doordat we er zo vroeg 
mee beginnen, krijgt elke leerling ruim de tijd om ver-
schillende richtingen te verkennen. ‘Wat komt er alle-
maal bij kijken? Wat vind ik leuk? Waar ben ik goed in?’ 
Als je hier pas in het derde jaar mee begint, heb je maar 
weinig tijd om een goede keus te maken. En heb je een-
maal gekozen, dan is switchen bijna niet meer mogelijk. 
In de eerste of tweede klas kan dat nog prima.

Leerlingen maken in de eerste klas kennis met twee 
richtingen: Horeca, Diensten en Producten (HDP) en 
Techniek (PIE). Dat begint speels en eenvoudig; staps-
gewijs worden de taken en opdrachten steeds uit-
dagender. Je leert op je gemak wat je leuk vindt en 
waar je goed in bent, zodat je in het derde jaar een 
keus kunt maken waar je helemaal achter staat.

In het derde jaar kiest uw kind uit een van deze drie 
profielen. 
 
HBR: Horeca, Bakkerij en Recreatie
Dit is een breed profiel waar je veel kanten mee op 
kunt. Je kunt bijvoorbeeld als kok of ober in een res-
taurant gaan werken, brood- of banketbakker worden, 
of gaan werken bij een reisbureau of in een recreatie-
park. Leerlingen die voor dit profiel kiezen, vinden het 
vaak leuk om met mensen om te gaan en te zorgen 
dat anderen het naar hun zin hebben.  

PIE: Produceren, Installeren en Energie
Leerlingen die voor dit profiel kiezen, houden van tech-
niek. Het zijn bouwers die graag werken met gereed-
schappen, machines en met hun handen. Ze zijn 
nieuwsgierig naar hoe dingen in elkaar zitten en willen 
graag leren hoe je dingen maakt, aansluit, monteert, 
repareert of installeert. 

D&P: Diensten en Producten
D&P is heel geschikt voor leerlingen die nog niet voor 
één bepaalde beroepsrichting willen kiezen, maar zich 
zo breed mogelijk willen oriënteren. Die kans krijgen ze 
volop. Binnen dit profiel leer je bijvoorbeeld activiteiten 
te organiseren, producten te ontwerpen, te promoten 
of te verkopen, een website te maken, noem maar op. 

“Ik vind het heel fijn dat ik in de 

Leerstraat in mijn eigen tempo mag werken. 

Als er een moeilijk onderdeel is, hoef ik niet 

meer zenuwachtig te worden, 

of bang te zijn dat ik blijf zitten. 

Want dat kan niet. Daardoor voel ik 

me zekerder en ga ik juist extra 

mijn best doen.”

Kom naar de 
Talent-middagen!

Schrijf je in op 
www.edisoncollege.nl
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Elke leerling heeft een persoonlijke coach. Die be-
spreekt samen met de leerling hoe het gaat. Niet 
alleen met je cijfers, maar ook met jou als persoon. 
‘Lukt het allemaal een beetje… heb je het naar de 
zin tussen je klasgenoten? Kun je het niveau aan, of 
vind je vakken te moeilijk of juist te gemakkelijk?’ 

De coach kijkt ook met de leerling naar de toekomst. 
‘Wat wil je straks gaan doen nadat je hier je diploma 
hebt behaald? Welke keuzes moet je dan nu maken? 
Dat heet Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB).

De coach zorgt voor persoonlijke aandacht, zodat je 
goed in je vel zit en gemotiveerd blijft om je doelen 
te bereiken. 

Soms gaat de begeleiding nog verder. bijvoorbeeld 
als je door dyslectie of autisme wat extra ondersteu-
ning nodig hebt. Of als er thuis iets aan de hand is 
waardoor je je niet zo goed kunt concentreren. Daar 
hebben we onze mensen van het Expertisepunt voor 
die ook stand-by staan in de Leerstraat. 


