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“Ons hoofddoel is: zorgen dat leerlingen kunnen en willen leren. De mindset is dat we  
geloven in de groei van leerlingen en medewerkers. We willen stimuleren dat leerlingen 
zelfstandige burgers worden, maar ook anderen helpen om dat te kunnen zijn. 
Daarbij hecht ik waarde aan burgerschapsvorming. Natuurlijk moeten onze leerlingen een 
goed diploma halen, maar het opvoedende, vormende aspect blijft vanuit onze identiteit en 
mensbeeld belangrijk. We willen laten zien dat we het met elkaar doen en daardoor 
tegenwicht bieden aan individualisering.” 
 
“Onze Katholieke identiteit komt tot uiting in ons motto: ‘Samen op weg’. Verbinding is een 
rode draad. Het gemeenschapsgevoel is sterk ontwikkeld op school. Zo volgen onze 
leerlingen nog steeds een maatschappelijke stage, ook al is dat geen verplichting meer vanuit 
de overheid. Wij hebben gezien hoe waardevol die stage was voor onze leerlingen en we zijn 
ermee doorgegaan. We vormen ook een lerende organisatie met elkaar. Daarbij werken we 
niet vanuit een autoritaire gezagsverhouding, maar zoeken we meer de dialoog met 
leerlingen, medewerkers en ouders. Minder top-down. Dat zit in het DNA.” 
 
“Natuurlijk willen we graag dat onze leerlingen goed presteren. Maar we weten heel goed 
dat dat vooral lukt als je goed in je vel zit. We stoppen dan ook veel tijd en energie in de zorg  



  
 
 
voor onze leerlingen. Naast het feit dat alle medewerkers daar aan bijdragen hebben we een 
uitgebreid zorgteam. We zijn gelukkig ook een veilige school. Dat lukt  door duidelijk te zijn 
op het gebied van regels, waarden en normen, maar het lukt vooral door met elkaar voor een 
warme en prettige sfeer te zorgen. Elkaar kennen en respecteren is de basis voor een veilige 
school.” 
 
“Het Emmauscollege is een school waar leerlingen het over het algemeen heel erg naar hun 
zin hebben. Bezoek een open dag. Laat je rondleiden door een leerling en je proeft het. Je 
krijgt hier van je docenten de tools aangeleverd die je nodig hebt om goed te kunnen leren en 
die je ook naar jezelf laten kijken. Naast het opdoen van veel nuttige kennis, is leren hoe je 
het beste kunt leren en er plezier in krijgen misschien wel het meest waardevolle dat je kan 
meekrijgen op school.” 
 
 
 
 


