
PEDAGOGISCH PROJECT VISO 
1 We zien het als kerntaak om al onze leerlingen een stevige basis mee te 

geven en iedereen grondig voor te bereiden op het werkveld of het hoger 
onderwijs.  

2 Door toekomstgericht en vernieuwend onderwijs aan te bieden, 
ontwikkelen we bij onze leerlingen de vereiste kennis en vaardigheden. Zo 
worden ze vakbekwame mensen. 

3 Vanuit deze stevige basis kunnen leerlingen ook realistische keuzes 
maken, onder meer op studie- en beroepsvlak. We hopen onze leerlingen 
zo aan te zetten tot levenslang leren. 

4 We zoeken aansluiting bij de leefwereld van onze leerlingen en zorgen voor 
een stimulerende leeromgeving en een positief opvoedingsklimaat om 
hen graag te laten leren. 

5 Om in onze samenleving, in het werkveld en in persoonlijke relaties goed te 
kunnen functioneren, vinden we het heel belangrijk om aan onze leerlingen 
een stijlvolle opvoeding te bieden en hen te leren omgaan met 
afspraken. We stellen grenzen en gaan ze consequent bewaken, zodat 
jongeren hun grenzen leren kennen. 

6 We streven er naar om de creativiteit en elk talent te waarderen en te 
stimuleren. We hebben vertrouwen in onze leerlingen en geloven in hun 
groeimogelijkheden. Door aanmoediging willen we iedereen 
zelfvertrouwen geven en de motivatie vergroten. Jongeren krijgen de kans 
om te leren uit fouten.  

7 Een belangrijk doel is het geven van kansen aan elke leerling van onze 
school. We geven persoonlijke begeleiding aan leerlingen die meer zorg 
nodig hebben en hebben extra aandacht voor wie het moeilijk heeft. 

8 We kiezen tegelijk voor het meegeven van weerbaarheid: we willen 
jongeren opvoeden tot gelukkige en zelfstandige volwassenen die tegen 
een stootje kunnen. We brengen hen een gezonde levensstijl bij zodat ze 
positief kritisch staan tegenover uitdagingen van het leven in onze 
samenleving. Ook de ontwikkeling van taalvaardigheid (zowel mondeling 
als schriftelijk) vinden we heel belangrijk in onze maatschappij. 

9 Om deze mondigheid te oefenen, bieden we ruimte voor initiatief van 
leerlingen en ouders en geven we hen graag een stem. Iedereen is 
belangrijk en voelt dit ook. 

10 We engageren ons om onze leerlingen op te voeden tot solidariteit en 
verbondenheid en hen verantwoordelijkheid te leren opnemen in onze 
samenleving. We willen hen vooral leren om respectvol om te gaan met 
elkaar en anderen, met zichzelf en met hun leefomgeving. Zo kunnen we 
samen bouwen aan een menswaardige en rechtvaardige samenleving. 

 

 

 

 STAM CONTEXT (zie volgende dia) 

1 Verantwoordelijkheid – creativiteit 
 
 

Socio-economische context – leren 
leren 

2 Doorzettingsvermogen – initiatief – 
exploreren – kritisch denken 
 

Leren leren – ict-doelen 

3 Exploren – creativiteit – kritisch 
denken – samenwerken 
 

Leren leren 

4 Empathie – exploreren – open en 
constructieve houding – zelfbeeld – 
zorgzaamheid 

Leren leren  

5 Communicatief vermogen – 
empathie – open en constructieve 
houding – verantwoordelijkheid – 
zorgvuldigheid – samenwerken – 
respect 

Sociorelationele ontwikkeling 

6 Creativiteit – doorzettingsvermogen 
– esthetische bekwaamheid – 
flexibiliteit – esthetische 
bekwaamheid 
 

Socio-culturele samenleving 

7 Zelfredzaamheid – empathie – open 
en constructieve houding – zelfbeeld 
– zorgzaamheid 

Mentale gezondheid 

8 Communicatief vermogen – media-
wijsheid – verantwoordelijkheid – 
zelfbeeld – zelfredzaamheid – 
zorgzaamheid 
 
 

Lichamelijke gezondheid en 
veiligheid – mentale gezondheid – 
politiek-juridische samenleving 

9 Creativiteit – flexibiliteit – open en 
constructieve houding – 
zelfredzaamheid – zorgzaamheid 

Politiek-juridische samenleving 

10 Communicatief vermogen – 
zorgvuldigheid – zorgzaamheid – 
verantwoordelijkheid - respect 

Sociorelationele ontwikkeling – 
socioculturele samenleving – politiek 
juridische samenleving – omgeving 
en duurzame ontwikkeling 
 

 

 

 



Link tussen pedagogisch project en de contexten (VOET) 

 

Het meegeven van een stevige basis zien we als onze kerntaak. De vakoverstijgende eindtermen zijn, naast de vakspecifieke, een belangrijk 

onderdeel van die sterke basis. Daarom zijn alle contexten dus belangrijk. Toch leggen we vanuit de eigenheid van de school enkele accenten. 

 

Het streefdoel om onze leerlingen op te voeden tot gelukkige en zelfstandige volwassenen die tegen een stootje kunnen en een gezonde 

levensstijl volgen, verwoordt het belang dat we aan de eerste en tweede context willen schenken. Lichamelijke en mentale gezondheid en 

veiligheid zijn nu eenmaal essentiële elementen in een school waar de zachte sector centraal staan. 

 

Het sociale aspect van onze opleidingen zorgt er ook voor dat we aandacht besteden aan solidariteit, verbondenheid en respect in het omgaan 

met elkaar en anderen. De sociorelationele ontwikkeling is hier dan ook een belangrijke context en dit in combinatie met de aandacht voor de 

socioculturele samenleving. 

 

Naast deze vier contexten komen ook de overige drie regelmatig aan bod. Zo houdt respectvol omgaan met jezelf en de ander automatisch ook 

in dat je respectvol omgaat met je omgeving en de duurzame ontwikkeling ervan. De socio-economische context verdient onder andere binnen 

klantgerichte opleidingen als Mode en verkoop, Haarzorg en Schoonheidsverzorging die extra aandacht die nodig is om onze leerlingen voor te 

bereiden op een meer economisch gerichte arbeidsmarkt. En tot slot komt ook de context politiek-juridische samenleving aan bod. De aandacht 

voor de taalvaardigheid gecombineerd met de ruimte voor initiatief van leerlingen in o.a. de leerlingenraden zijn hiervan een mooi voorbeeld. 

 

Zowel tijdens als naast de lessen aandacht besteden aan leren leren en de ict-doelen, behoort eveneens tot onze taak. Onze motivatie hiervoor 

halen we uit het feit dat we leerlingen willen aanzetten tot levenslang leren door onder meer te zorgen voor een stimulerende leeromgeving met 

aandacht voor ict-ondersteuning. 

Het mag duidelijk zijn vanuit ons pedagogische project en de opleidingen die we aanbieden dat we zowel binnen de vakken als vakoverstijgend 

veel aandacht besteden aan lichamelijke gezondheid en veiligheid, mentale gezondheid, sociorelationele ontwikkeling en sociorelationele 

samenleving. De specifieke aandacht voor deze contexten betekent echter niet dat de contexten omgeving en duurzame ontwikkeling, socio-

economische context en politiek-juridische samenleving achterwege gelaten worden. Onze kerntaak is immers een stevige basis meegeven, en in 

het kader hiervan, verdienen ook deze contexten onze aandacht. 


