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‘Samen voor goed
onderwijs’

Ons onderwijs…
...is kleinschalig en betrokken
...haalt het beste uit jezelf
...maken we samen
...heeft impact op de toekomst

Wij zijn COG
Dé onderwijsstichting in Vallei en Gelderland-Midden
met scholen in het voortgezet onderwijs, praktijkonderwijs, mbo en praktijkopleidingen voor (niet)
werkende volwassenen. Bovendien stimuleren we
de instroom in techniekopleidingen.
COG is volop in ontwikkeling. Technologische en
demografische veranderingen hebben op verschillende manieren effect op ons onderwijs. We bereiden ons hierop voor door onderlinge samenwerking
te versterken en onze bedrijfsvoering efficiënter te
maken. We hebben onze planning & control-cyclus
aangescherpt en een nieuwe strategie op huisvesting
geformuleerd, voor meer flexibiliteit. Ook zijn we
in 2019 gestart met de invoering van een nieuw
studenteninformatiesysteem (Osiris). Het zijn onder
andere deze projecten, die stuk voor stuk bijdragen
aan onze doelstelling: samen voor goed onderwijs!
Jan Jacob van Dijk en Pauline Satter
College van bestuur
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Vo 2019
Titus Brandsma opnieuw
predicaat Excellente School
Levensechte opdrachten in
vernieuwende tl+ opleiding
Op Het Perron is de vmbo-tl+ route met succes
geïmplementeerd. Dit is een uitdagende,
vernieuwende opleiding, waarin leerlingen
onderzoekend aan het werk gaan met levensechte
opdrachten. De opleiding tl+ staat voor een
volwaardig tl-diploma mét een beroepsgericht
vak. De plus staat voor de beroepsgerichte
vaardigheden die worden aangeleerd en het
beroepsgerichte vak waar de leerling examen in
doet. Met een uitgebreid vakkenpakket oriënteren
leerlingen zich breed in de wereld van mens,
techniek en ondernemen.

Van de Inspectie van het Onderwijs mogen we
Titus Brandsma een Excellente School noemen. In
2019 is hiervoor een kwaliteitsonderzoek uitgevoerd,
met het gewenste resultaat. Op 20 januari 2020
mochten we voor de tweede keer op rij het predicaat
Excellente School in ontvangst nemen. Hier zijn we
trots op, want het betekent dat leerlingen bij ons
gewoon goed onderwijs krijgen. En dat we méér
doen dan dat. Zo zorgen we bijvoorbeeld voor
een prima aansluiting tussen de basisschool en het
voortgezet onderwijs, zijn we een Unesco-school
en bieden we verschillende keuzemogelijkheden.
Bekijk het laatste juryrapport.

Leerpark Presikhaaf viert
10-jarig jubileum
Tien jaar geleden kwamen in dit nieuwe gebouw
drie scholen samen: Praktijkschool Arentheem,
Vmbo+ Baken Warnsborn en Vmbo IJssellaan.
De leerlingen en medewerkers genoten van een
jubileumweek en maakten vol trots een swingend
Lipdub-filmpje.

Maatwerk en differentiatie op
Leerpark Presikhaaf
In 2019 zijn keuzewerktijduren (KWT-uren)
ingevoerd op het vmbo. Leerlingen kiezen zelf,
in overleg met hun mentor, welk vak zij in dat
uur willen volgen. Ze werken met weekplanners
en krijgen feedback van hun docenten. Dit geeft
de leerlingen een beter overzicht van hun eigen
leerproces. Binnen de onderbouw vmbo worden
basis- en kaderleerlingen gezamenlijk in klassen
ingedeeld. Hierdoor heeft 12% van de leerlingen
een vak op een hoger niveau gevolgd.

CSV Het Perron heet per
1 augustus Het Perron
In de media: Thomas a Kempis
krijgt gouden schaal voor
gezonde schoolkantine
“Op dinsdag 16 april is de jaarlijkse Dag van de
Gezonde Schoolkantine gevierd. Het Voedingscentrum
vraagt met deze dag extra aandacht voor gezonde
voeding op scholen. Thomas a Kempis in Arnhem
heeft een gouden schaal uitgereikt gekregen.
In een paar maanden tijd zijn zij gegroeid van
zilveren naar gouden schaal. Door het hele land
werden168 Schoolkantine Schalen uitgereikt aan
scholen met een gezondere schoolkantine.”

De positionering van Het Perron is in een nieuw
jasje gestoken, met een nieuw logo en de
pay-off ‘Het Perron brengt je praktisch overal’.
Bekijk hoe leerlingen op Het Perron leren door
te dóen.

Uitgelicht: Spaak biedt extra
uitdaging aan jong talent
“Begonnen met een handjevol leerlingen,
nu uitverkochte zalen”

Spaak biedt extra
uitdaging aan jong talent
Spaak is de naam van de muziektheatergroep van
Arentheem College. Een groep die jaarlijks een
fantastische voorstelling vol acteerwerk, dans, muziek
en zang verzorgt. Allemaal uitgevoerd door onze eigen
leerlingen!
In 1993 begon Spaak met een handjevol leerlingen en
driehonderd bezoekers. Inmiddels zijn de voorstellingen
zo populair dat leerlingen auditie doen en de
voorstellingen een week lang uitverkocht zijn. Spaak is
niet alleen maar leuk. Je leert:
•	je talenten op het gebied van toneel, dans, muziek,
zang en vormgeving te ontplooien
•	op topniveau te presteren: Spaak werkt met
professionele begeleiders (zoals een regisseur,
dansdocente, orkestleider, koordirigent en beeldend
kunstenaar), waardoor je extra veel leert
•	samenwerken met andere leerlingen uit verschillende
jaarlagen
•	belangrijke theaterstukken en toneelliteratuur kennen
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Vo 2019 in cijfers

1673

doorstroom onderbouw, doorstroom bovenbouw en
gemiddelde examencijfer.
Bekijk alle cijfers op scholenopdekaart.nl of ga naar
ons jaarverslag (www.cog.nl/documenten).
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In de media: Technova College
innoveert binnen en buiten de
muren

Bootcamp Robotica:
op zoek naar prikkels
Robots die militairen ondersteunen bij hun werk.
Het kan, maar hoe? Dat is de vraag waar 56
leerlingen van Christelijke Hogeschool Ede (CHE)
en Technova College zich over bogen tijdens
de Bootcamp Robotica op de Soldaat Ketting
Olivier Kazerne in Soesterberg. Dit is een van de
bootcamps die in de afgelopen jaren zijn ontwikkeld
en uitgevoerd in nauwe samenwerking met
Knooppunt Techniek. In deze opleidingsoverstijgende
bootcamps komen studenten techniek uit diverse
disciplines en (regionale) bedrijven samen. Door
middel van intensieve en creatieve sessies worden
de deelnemende teams uitgedaagd om technische
vraagstukken integraal te benaderen, op zoek naar
werkbare oplossingen.

“Het borrelt en bruist op het Technova College in
Ede. Succesvolle events, nauwere lijntjes met de
HAN, meer samenwerking met het bedrijfsleven:
ze zetten het innovatieve techniekgebouw en
daarmee het mbo in de regio gerichter op de kaart.
Een goede zaak, vindt directeur Ad van Dijk, die
met ‘zijn’ opleidingen de vakmensen van morgen
moet leveren. Ruim een jaar na de officiële opening
van het Technova College is directeur Ad van Dijk
naar eigen zeggen nog steeds trots als hij door het
hypermoderne gebouw aan de Bovenbuurtweg
in Ede loopt: “Ons vorige gebouw was nogal
mistroostig. We hadden mooie werkplaatsen, maar
die zag je niet. Hoe anders is het nu? Techniek is hier
zichtbaar, bijna voelbaar; precies wat we willen.”

Goud voor studenten
handhavers in Skills the Finals
In een Skills Heroes vakwedstrijd laten studenten
ter plekke zien hoe ze presteren tijdens een
(echte) beroepsopdracht. Er zijn wedstrijden
op schoolniveau, op regionaal, nationaal en
internationaal niveau. Studenten van ROC A12
streden o.a. mee voor de titel beste handhaver
2019 waarvan twee studenten van Dulon College
de gouden medaille in ontvangst mochten nemen.
De opdrachten zijn beoordeeld door juryleden uit
onderwijs en bedrijfsleven. Deze vakwedstrijden
worden ook wel een kweekvijver voor de
arbeidsmarkt genoemd, omdat bedrijven hier goed
opgeleide vakmensen kunnen werven. Skills maken
onderdeel uit van het excellentietraject.

Horeca met twee
topopleidingen in mbo
keuzegids
Volgens de Keuzegids mbo 2019 behoren
ze tot de beste van Nederland. Onze horecaopleidingen Zelfstandig werkend kok niveau 3 en
Leidinggevende keuken niveau 4. Birgit van den
Dries en Monique van den Berg, docenten van
Astrum College, zijn vereerd met deze beoordeling.
Keuzegids mbo is de onafhankelijke vergelijker
van alle mbo-opleidingen, die zich onder andere
baseert op de waardering van studenten. Onze
docenten zijn voortdurend bezig met het bijstellen
en verbeteren van de opleidingen, en dat werpt
zijn vruchten af. Locatiedirecteur Ruud Peters:
“Het is een bevestiging dat we op de goede weg
zijn. De horeca zit te springen om goede mensen.
Die kunnen wij leveren.” ROC A12 is gestegen in
de Keuzegids mbo, met vermelding van
19 topleidingen.

Uitgelicht: Studenten mechatronica
ontwikkelen Smart Industry-lijn

Betere doorstroom mbo-hbo
door samenwerking RxH
RxH is een regionaal samenwerkingsverband tussen
3 hogescholen en 7 ROC’s in de regio ArnhemNijmegen, waar ROC A12 onderdeel van uit maakt.
RxH is opgericht om te zorgen voor een soepele
overgang van het mbo naar de HAN, onder meer
door het ontwikkelen van doorlopende leerwegen
en keuzedelen doorstroom mbo-hbo. In 2019 zijn
verschillende afspraken gemaakt over maatregelen
om het studiesucces van onze afgestudeerden te
vergroten.

Studenten mechatronica ontwikkelen Smart Industry-lijn

“Dit project vraagt om andere
manieren van begeleiden en
lesgeven”
Studenten, docenten, bedrijfsleven en familie waren aanwezig bij de presentatie
van een intensief samenwerkingsproject. Het was een boeiend project voor
bedrijven, studenten én docenten. Het vergde namelijk een andere manieren
van lesgeven en begeleiden. Samen met bedrijven met verschillende expertises
bedachten zij samen oplossingen om een zichtbare innovatie (Smart Industry
Productielijn) in te zetten in het onderwijs.

Verdieping naar interesse
De lessen werden vooral Just in time (JIT) gegeven, wat betekent dat de
lesonderwerpen werden afgestemd op datgene dat op dat moment nodig was.
Daarnaast werd door de lessen het minimum niveau van de student bewaakt en
heeft elke student basiskennis opgedaan. Door deze opzet konden studenten
verdieping zoeken naar interesse. Docenten stemden hun nieuwe rol nog beter
op elkaar af. Hierdoor kregen ze meer respect voor elkaars expertise.
Johan Crielaard, Coördinator Onderwijs vond het project in één woord genieten!
“Het heeft veel opgeleverd, bijvoorbeeld dat het zweet op de ruggen van
de studenten kwam te liggen, dat was vroeger wel anders... Veel collega’s
ontwikkelden nieuwe skills en zijn zeer enthousiast om verder te gaan met de
innovaties.”
Opvallend vond Pauline Satter, lid college van bestuur COG, het moment tijdens
de presentatie waarop de machine niet deed wat het moest doen. “De studenten
bleven rustig en voerden ter plekke snel overleg. De docenten bleven van een
afstandje kijken en begeleidden de studenten, zonder het over te nemen.
Natuurlijk vonden de studenten een oplossing voor het probleem. Een mooi
staaltje ‘slimme industrie’, waarbij zichtbaar werd hoe deze studenten zich
eigenaar voelen van hún project.”
Kiezen voor de specialisatie smart industry?
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uitgevoerd, dit resultaat volgt in 2020.

84%

85%

85%

jongeren van 12 tot 23 jaar die zonder
startkwalificatie het onderwijs verlaten.
Entree

32,3%

Niveau 2

11,5%

Niveau 3

4,8%

Niveau 4

4,2%

UPGRADE, opleidingen voor
een leven lang ontwikkelen
Als praktijkopleider legt UPGRADE doorlopend de verbinding met
de arbeidsmarkt. We kijken nadrukkelijk naar de behoeften in de
regio en onderhouden de contacten met de publieke sector zoals
gemeenten, UWV, Leren en Werken en het Werkgeverservicepunt.
Dit leidt tot mooie samenwerkingsverbanden en de ontwikkeling
van een breder opleidingsaanbod voor o.a. de zorg- en technische
sector. Zo vergroot UPGRADE de inzetbaarheid van cursisten en
zorgt voor meer verbinding op de arbeidsmarkt.

Dé manier om de mismatch
binnen de arbeidsmarkt op te lossen
De werkervaring en opleiding van werkzoekenden in de zorgen welzijnssector sluiten vaak niet aan. Dat terwijl er genoeg
werkzoekenden zijn die gemotiveerd zijn om te leren. Daarom
bundelen elf zorgorganisaties, het Leerwerkloket, Zorg en Welzijn
(WZW), het WerkgeversServicepunt en Dulon College hun
krachten. In september 2019 tekenden deze partners symbolisch
de samenwerking, om kwaliteit en toegankelijkheid van zorg
en maatschappelijke dienstverlening te bieden. Speciaal voor
‘zorgswitchers’ die al werk- en levenservaring hebben, ontwikkelden
UPGRADE en Dulon College een versnelde zorgopleiding.
Over anderhalf jaar kunnen de studenten een landelijk erkend
mbo-diploma niveau 3 in ontvangst nemen.

Werkervaring en opleiding
sluiten vaak niet aan, door
samenwerking vergroten
we de inzetbaarheid

Knooppunt Techniek
verbindt onderwijs en
bedrijfsleven
In juni 2019 vierde Knooppunt Techniek haar eerste lustrum, en
verworven positie in de regio FoodValley. Met activiteiten gericht
op meer instroom en innovaties in het technisch beroepsonderwijs,
verstevigt Knooppunt Techniek de verbinding tussen onderwijs en
(regionaal) bedrijfsleven. Sinds 2015 heeft de netwerkorganisatie
een publiek-private samenwerking opgezet, met financiering van
het Regionaal Investeringsfonds. Rondom de aandachtsvelden
circulaire economie, 3D-technieken en Smart Industry, hebben
de aangesloten partners verschillende initiatieven ontwikkeld.
Er werd geëxperimenteerd met hybride onderwijsvormen en
loopbaanoriëntatie in het voortgezet onderwijs. Het werk van
Knooppunt Techniek is geslaagd als een project na afloop een
logische plek krijgt in het onderwijs.

Kiezen voor
techniek start al in
het basisonderwijs,
dan ontstaan beelden
bij leerlingen

Ontdekken, ervaren en leren, in de zeven
werelden van techniek
Knooppunt Techniek voert het programmamanagement van diverse
projecten. TechnoDiscovery is zo’n project, dat in het najaar van
2019 de Kenniscampus in Ede heeft verrijkt met een nieuwe, fysieke
leer- en ontdekplek in het schoolgebouw van Technova College.
Kiezen voor techniek start al in het basisonderwijs. Dan ontstaan
beelden bij leerlingen, niet pas bij de keuze voor een profiel in het
voortgezet onderwijs. Daarom richt Stichting TechnoDiscovery zich
op het primair onderwijs, dat ook de opdracht heeft om vanaf 2020
aandacht te geven aan Wetenschap & Technologie in de klas.
In oktober ging de eerste groep basisschoolkinderen aan de slag
met een missie!

Colofon
Dit is de digitale publieksversie van het jaarverslag 2019.
Ons uitgebreide jaarverslag is beschikbaar op cog.nl/
documenten. Reacties op de digitale publieksversie kunt
u richten aan de redactie.

Christelijke OnderwijsGroep Vallei en GelderlandMidden (COG) is de overkoepelende stichting
van het Arentheem College, Het Perron,
ROC A12, UPGRADE, Knooppunt Techniek
en het organisatieonderdeel Bestuur en
Bedrijfsvoering. Ons onderwijs leidt op voor
het leven. Biedt perspectief en daagt leerlingen
en studenten uit om met zelfvertrouwen en
verantwoordelijkheidsbesef in de wereld te staan.
Sterk verbonden met de omgeving, werken we
samen met andere scholen, werkgevers, overheden
en natuurlijk ouders. Samen leiden we op voor een
succesvolle toekomst.
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