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“Er heerst een sfeer op het Emmauscollege die dingen mogelijk maakt. Dat heb ik geleerd 
door de jaren heen. Onze kinderen gingen hier naartoe omdat er duidelijkheid is. En dat er 
daarom heel veel meer mogelijk is, dat is een ervaring.” 
 
“Mijn oudere zoon heeft hier zijn middelbare school afgerond. Ik heb de hele cyclus 
meegemaakt. Van de bruggers die op een open dag met trots en enthousiasme mensen 
rondleiden, tot aan de warmte die de diploma-uitreiking in het Luxor meeneemt. Dat is heel 
bijzondere ervaring. Alle leraren die er staan, die toewijding, trots op die gasten, 
verbondenheid. Heel erg mooi!” 
 
“Dat maakt de school uniek. Maar dat leer je, ervaar je door de jaren heen. Het mooie van de 
school is ook dat je niet altijd overal aan mee hoeft te doen. Je mag ook ongemerkt op school 
zitten. Het is geen statussymbool. Het is allemaal goed. Het trekt ook de leraren aan die erbij 
passen. Die zijn goed. Allemaal een eigen signatuur, maar allemaal betrokken, passend in die 
sfeer van warmte, verbondenheid en trots.” 
 
“Het slagingspercentage zal rond het gemiddelde liggen. Waar het mij om gaat is de vraag: 
hoe wil je kinderen afleveren. Daarin kijkt het Emmauscollege verder. Leerlingen zetten na de  



  
 
 
school met een goede bagage (niet alleen kennis) de volgende stap. Niet alleen als leerling, 
maar zeker als mens hebben ze zich kunnen ontwikkelen. In persoonlijke werkstukken, in 
presentaties, commissies, debatten, kunstzinnige vorming, omgang met leerlingen uit andere 
landen, in samenwerking en ga zo maar door. Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid wordt 
je ook bijgebracht.”  
 
“Vertrouwen, veiligheid, … wat ik aan de kinderen meegeef, krijgen ze in het verlengde op 
school mee. Het is een prettig idee, dat ik me daar niet mee bezig hoef te houden. Ik hoef het 
niet te controleren. Het wordt opgelost, kinderen worden niet aan hun lot overgelaten, het is 
niet rommelig, de waarden passen bij me. De school biedt de uitdaging. Als je wilt, is het er 
allemaal, als je niet wilt, val je er ook niet buiten.” 
 
“Iets filosofischer, ik denk dat het Emmaus per jaar veel zelfstandige, kritisch denkende, 
verantwoordelijke jong volwassenen aflevert. Die klaar staan om de wereld te veroveren. 
Kinderen die niet alles voetstoots aannemen, maar hebben leren denken. Dat is meer dan 
een school die je naar je papiertje brengt. Als je op het Emmauscollege je diploma haalt, ben 
je een stap verder.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


