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Het Dongemond college is een brede scholengemeenschap van katholieke signatuur. Onze school is samengesteld 
uit de opleidingen atheneum, havo, vmbo g/t en vmbo basis en kader met de volgende afdelingen: bouw, wonen 
en interieur; produceren installeren en energie; zorg en welzijn en tot slot economie en ondernemen. Leerlingen 
van het vmbo g/t kunnen kiezen uit een aantal intersectorale programma’s die deel uitmaken van onze afdelingen. 
Het Dongemond college heeft twee locaties. In Raamsdonksveer zijn de afdelingen vwo, havo en vmbo gevestigd. 
In Made de afdeling vmbo en van de afdeling havo de klassen 1 t/m 3. 
Als we het over het Dongemond hebben dan hebben we het over circa 2025 leerlingen en hun ouders en verzorgers 
en 255 medewerkers. Samen zijn we onze school.
Voor iedere organisatie is het belangrijk om regelmatig een pas op de plaats te maken en vooruit te kijken. Waar 
staan we? Welke uitdagingen wachten ons? Wat kunnen wij als school betekenen voor onze leerlingen en de regio? 
Waar zijn wij goed in? Hoe kunnen wij onze kracht het best inzetten voor onze leerlingen? Om hierop een antwoord 
te vinden maken we iedere vier jaar een nieuw strategisch plan. Maatwerk voor morgen is voor de komende jaren 
ons kompas.
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IDEOLOGIE: 

WAARIN WIJ
GELOVEN



Wij geloven dat mensen het recht hebben en in staat zijn om hun dromen na te jagen en waar te maken. We vinden 
het onze taak als onderwijsinstelling om kinderen daarbij te begeleiden en te faciliteren. Dat veronderstelt dat wij 
hen daadwerkelijk zien en weten te raken. Iedereen is uniek en heeft ook het recht om anders te zijn. Dat geldt voor 
onze leerlingen, voor hun ouders en voor onszelf. Wij vinden dat iedereen zichzelf mag zijn en daarom staan wij 
discriminatie – om welke reden dan ook – in geen enkel geval toe. 
      

[“Ieder mens heeft het recht en moet in staat zijn 
       om zijn of haar dromen na te jagen en waar te maken”]

Wij geloven dat kinderen in de periode dat ze bij ons zijn, steeds meer verantwoordelijkheid kunnen en moeten 
nemen voor hun ontwikkeling. Die verantwoordelijkheid kunnen en willen zij dragen, als zij worden voorzien van 
een vruchtbare bodem waarin zij kunnen gedijen. Een veilige en fijne omgeving waarin zij zich gehoord en gezien 
weten, waarin zij de juiste voeding krijgen, die aansluit op hun persoonlijke talenten, ambitie en nieuwsgierigheid. 
Een omgeving waarin het individuele kind centraal staat en geholpen wordt om zich te ontwikkelen tot een individu 
dat een betekenisvolle plek kan innemen in een groep en in de gemeenschap.



VISIE: 

WAT WIJ 
(WILLEN) ZIEN



Ieder kind heeft talenten. Het is onze opgave kinderen te helpen hun talenten te ontdekken en die tot ontwikkeling te 
brengen. Dat kunnen zij uitsluitend als zij vertrouwen hebben in zichzelf en in anderen. We zijn binnen onze moge-
lijkheden dienstbaar aan het kind en stellen de individuele leerling centraal. Wij stellen bij elke leerling de vraag wat 
hij nodig heeft om zijn talenten te ontwikkelen en faciliteren dat vervolgens ook. Om dit te bewerkstelligen geven we 
hun binnen onze onderwijsopdracht ruimte en verantwoordelijkheid om te verkennen en te experimenteren. Ruimte 
om te leren en te groeien.
      

[“Het is onze opgave kinderen te helpen hun talenten 
te ontdekken en tot ontwikkeling te brengen”]

We starten daarbij met het aanleren van basiskennis en -vaardigheden die dienen als krachtige basis voor hun 
ontwikkeling. Bij dit proces is samenwerking met ouders/verzorgers essentieel. Onze inspanningen kunnen niet tot 
succes leiden zonder medeverantwoordelijkheid van de ouders/verzorgers.



MISSIE: 

WAT WIJ WILLEN 
BETEKENEN



Het Dongemond college helpt leerlingen hun talenten te ontdekken en te 
ontplooien. Wij dagen hen uit en helpen hen zich te ontwikkelen tot even-
wichtige, weerbare en (zelf)kritische persoonlijkheden die in staat zijn, 
met een open blik, volop mee te doen aan onze samenleving en een 
betekenisvolle bijdrage te leveren aan een duurzame samenleving. Alles 
is daarop gericht. Het is onze taak om leerlingen te vormen en 
te helpen groeien. We geven hun ook de juiste bagage mee. 
Hiervoor bieden wij hun persoonlijke aandacht en begeleiding, 
een veilige en prettige leeromgeving en goed en eigentijds 
onderwijs dat gericht is op kennis, vaardigheden, zelfontplooiing 
en zelfstandigheid. 

[“Het is onze taak om leerlingen 
te vormen en te helpen groeien”]



MERKBELOFTE:

WAT WIJ 
BELOVEN



Het Dongemond college belooft leerlingen goed en eigentijds onderwijs dat leidt tot een diploma. Dit bereidt hen voor 
op een volwaardige en betekenisvolle deelname aan de samenleving. Wij beloven onze leerlingen een veilige, prettige 
en inspirerende leeromgeving, waarin iedereen wordt gehoord en gezien. Een omgeving waarin zij veel ruimte krijgen 
om zelfstandig te ontdekken en te experimenteren. Een omgeving waarin zij verantwoordelijkheid kunnen en moeten 
nemen voor hun eigen ontwikkeling.

[“Een veilige, prettige en inspirerende leeromgeving, 
waarin iedereen wordt gehoord en gezien”]

Voor ouders/verzorgers zijn wij een betrouwbare partner, met daadwerkelijk oog en oor voor hun kind. Wij beloven 
onderwijs dat zoveel mogelijk aansluit bij de talenten en interesses van hun kind en bieden daarmee een uitstekend 
vooruitzicht op een diploma. 
Wij beloven collega’s een inspirerende werkomgeving waarin iedereen zichzelf kan zijn. Een omgeving waarin zij 
zich persoonlijk en vakmatig verder ontwikkelen, passend bij datgene waar maatschappelijke ontwikkelingen om 
vragen. We verwachten van medewerkers binnen de geboden ruimte eigenaarschap, verantwoordelijkheid en 
inbreng, passend bij de ideologie en visie van onze school. 



UNIEKE KRACHT:

WAT ONS 
ONDERSCHEIDT



Het Dongemond college is een toegankelijke en laagdrempelige school. Wij staan dicht bij onze leerlingen en hun 
ouders en leggen gemakkelijk de verbinding tussen leerlingen, ouders en school. 
Op onze school geldt de menselijke maat. We hebben oprechte aandacht voor iedere individuele leerling en bieden 
hem of haar begeleiding en ondersteuning op maat. 
      

[“Op onze school geldt de menselijke maat”]

Wij prikkelen en dagen uit om ontwikkeling tot stand te brengen. Wij gaan op onze school op een professionele 
én gemoedelijke manier met elkaar om. Vanuit een open houding, met respect en oprechte interesse voor elkaar. 
Wij leveren betrouwbaar en gedegen onderwijs dat leidt tot het behalen van een diploma en hebben oog voor 
maatschappelijke trends.



KERNWAARDEN: 

WAARAAN MEN 
ONS HERKENT



• Geborgenheid
Op onze school zijn we er voor elkaar. Voor onze leerlingen, voor hun ouders, voor onze collega’s. Iedereen mag er 
zijn, in zijn of haar eigenheid. Dat veronderstelt niet alleen respect voor elkaar, maar ook interesse en betrokkenheid. 

• Vertrouwen
Wij geven onze leerlingen en collega’s vertrouwen en ruimte om zich te ontwikkelen. Tegelijkertijd hebben wij een  
principieel vertrouwen dat zij die ruimte op een verantwoorde manier benutten, binnen de kaders van de school. 

• Verwondering
Kinderen zijn van nature nieuwsgierig. Aan ons de taak om die nieuwsgierigheid te voeden en te sturen. 
Want nieuwsgierigheid leidt tot verwondering en verwondering is dé drijfveer achter leren en ontwikkelen.

• Bevlogenheid
Onze medewerkers maken het Dongemond college. Wij zijn een inspirerende school met oprechte aandacht en 
interesse voor iedere leerling. Dat vraagt om gedreven, bevlogen medewerkers met hart voor de leerlingen, het vak 
en onze school.



SPEERPUNTEN EN AMBITIES: 

WAARNAAR 
WIJ STREVEN



Het Dongemond college? Dat is een school waar je wordt gezien en gehoord. Waar je jezelf kunt zijn. Een school met 
prima, betrokken medewerkers en een uitstekend pedagogisch klimaat. Hier word je uitgedaagd en geïnspireerd om 
te experimenteren, te ontdekken en te groeien. Deze school geeft je een solide basis en maakt je sterk, weerbaar 
en kritisch, ook op jezelf. Een mooie voorbereiding op de wereld buiten. Dit is onze school en onze school zet in op 
zeven speerpunten.
      

• Individueel talent is het uitgangspunt voor leren. 
De individuele potentie van de leerling is het vertrekpunt voor de inrichting van ons onderwijs. We leiden op vanuit 
de gedachte van een maatwerkdiploma en dit betekent dat onze leerlingen onderwijs krijgen dat aansluit op hun  
mogelijkheden en talenten. Naast aandacht voor kernvakken is er ruimte voor een brede vorming en talentontwikkeling.
In ons onderwijs werken we systematisch en gedifferentieerd aan het verbeteren van resultaten. Formatief evalue-
ren wordt gebruikt als basis om te komen tot opbrengstgericht werken en gepersonaliseerd leren. Leerlingen krijgen 
goede feedback, feedup en feedforward bij hun leerproces.



• De leerling is in toenemende mate verantwoordelijk voor het eigen leerproces.
De leerling is gedurende zijn of haar schoolloopbaan in toenemende mate regisseur van het eigen leerproces. 
In het onderwijsproces is zichtbaar op welke wijze de kennis en vaardigheden worden overgedragen aan de leerling 
om het eigen denken, handelen en leren te organiseren en, dit te sturen en te controleren. De mentoren en coaches 
kennen de vragen en behoeften van leerlingen en zijn spil in de begeleiding van die leerling. De leerlingen houden 
hun ontwikkeling bij in het eigen portfolio.

• Medewerkers maken het verschil door rolmodel, inspirator en coach te zijn.
Zowel leerlingen als medewerkers voelen zich uitgedaagd en geïnspireerd om te leren. Medewerkers geven het 
goede voorbeeld en voelen zich eigenaar van de kwaliteit van hun onderwijs en begeleiding. Zij werken volgens de 
zes rollen van de docent (gastheer, presentator, didacticus, pedagoog, afsluiter, coach) en kunnen de leerling 
motiveren en inspireren om te leren. De coachende rol van de medewerker vinden we belangrijk en is zichtbaar 
in ons onderwijs. Leerlingen en ouders hebben grote waardering voor ons onderwijs en onze begeleiding. 
Onze medewerkers ervaren waardering van hun leidinggevenden.



• Ons onderwijs biedt een goede en een toekomstgerichte basis van kennis 
en vaardigheden.
We bereiden leerlingen voor op het vervolgonderwijs en/of op een passende plaats in een dynamische samenleving. 
Wij streven naar contextrijk onderwijs dat bijdraagt aan de oplossing van maatschappelijke en economische vraag-
stukken van de regio en werken samen met bedrijven en instellingen in de regio. Ons leerplan is gebaseerd op een 
gezonde basis van kennis en vaardigheden met bijzondere aandacht voor de 21ste eeuwse vaardigheden. Leerlingen 
stromen drempelloos door binnen en tussen de verschillende afdelingen van onze school. Input vanuit de omgeving 
heeft invloed op de inhoud van het onderwijs en het is voor zowel leerlingen als medewerkers mogelijk om meer 
tijd- en plaatsonafhankelijk te leren. (Wereld)burgerschap, maatschappelijke stages en bedrijfsstages hebben een 
duidelijke plaats in ons curriculum.



• Wij hebben een duurzame en inspirerende leer- en werkomgeving.
We zijn een professionele en lerende organisatie waar medewerkers en leerlingen leren van elkaar. 
Onze leeromgeving is gezond en duurzaam ingericht en leerlingen en medewerkers leren en werken graag op het 
Dongemond college. Op school kunnen leerlingen en medewerkers werken en leren in diverse studieruimtes die 
voldoen aan de eisen van een gezonde school. In alle afdelingen wordt actief gewerkt aan invulling van een 
inspirerende en duurzame leer- en werkomgeving, zowel de fysieke inrichting als de activiteiten dragen daaraan bij. 
Leerlingen en medewerkers ervaren een duurzame en inspirerende leer- en werkomgeving en onze medewerkers 
ervaren goed werkgeverschap.



• Elk individu wordt gezien en we zorgen voor elkaar.
We bieden onderwijs dat goed aansluit bij de ondersteuningsbehoefte van de leerling en ouders, leerlingen ervaren 
dat ook. We weten van iedere leerling en medewerker wie hij of zij is, wat hij of zij kan, wat hij of zij wil en wie of 
wat hij of zij nodig heeft om zich verder te kunnen ontwikkelen. Wij helpen elkaar bij de realisatie ervan. De leerpres-
taties en het welbevinden van de leerling zijn goed in beeld bij de medewerkers die betrokken zijn bij het programma 
dat de leerling volgt. De mentor is daarbij de spil in de begeleiding. De noodzakelijke informatie is up-to-date en toe-
gankelijk voor medewerkers die betrokken zijn bij de begeleiding van de leerling. Ouders en leerlingen zijn tevreden 
over de wijze waarop wij de leerlingen begeleiden.

• Een goed imago en behoud van een breed onderwijsaanbod dat is afgestemd 
op regionale behoeften.  
We blijven in de regio Amerstreek een breed onderwijsaanbod verzorgen dat is afgestemd op regionale behoeften en 
ontwikkelingen. We zetten sterk in op het behouden van aantrekkelijk en modern onderwijs en versterken ons imago 
op dit terrein. We werken samen met collega-besturen in onze regio om waar nodig de kwaliteit van afdelingen in de 
regio Amerstreek te versterken.



www.dongemondcollege.nl


