
RECTOR ROEL SCHEEPENS VAN HET MAARTENSCOLLEGE IN HAREN

‘Tweetalig internationaal onderwijs 
als basis voor een betere wereld’
Onderwijs dat een 
brug slaat naar 
de samenleving. 
Dat de basis legt 
voor een betere 
wereld. Tweetalig 
en internationaal. 
Dat onderwijs 
vind je op het 
Maartenscollege 
in Haren.

‘Al bijna 75 jaar is het 
Maartenscollege een 
vertrouwde naam voor 
het voortgezet onder

wijs in Haren.’, zegt rector Roel 
Scheepens. ‘De samenleving is in 
die 75 jaar enorm veranderd. Voor 
ons betekent dat, dat we kritisch 
moeten blijven kijken naar ons 
onderwijsaanbod. Past het onder
wijs bij de samenleving waarin we 
leven? En sluit ons onderwijs nog 
aan bij onze visie? Daarom bieden 
we met ingang van het komende 
schooljaar tweetalig inter nationaal 
onderwijs aan op mavo/havoni
veau en op havo/vwoniveau, vol
gens het IB World School principe. 
Omdat we zien dat de samenleving 
steeds internationaler georiënteerd 
is. En omdat we geloven dat we met 
ons onderwijs de basis leggen voor 
een betere wereld.’

De nieuwe onderwijsvorm waar 
‘het Maartens’ voor heeft gekozen, 
slaat een grote brug naar de snel 
veranderende samenleving. ‘In de 
toekomst moeten onze leerlingen 
kunnen ondernemen, zelf oplos
singen kunnen bedenken, kunnen 
reflecteren, kunnen samenwerken, 
elkaars taal spreken en elkaars per
spectief kunnen zien. Daar richten 
we ons in het onderwijs op.’

Wereldburgers
‘We leiden onze leerlingen op tot 
wereldburgers. Daarvoor werken we 
in een speciaal onderwijsprogramma 
dat uit het buitenland komt: het 
‘Middle Years Programme’ van het 
International Baccalaureate (IB). Het 
draait in dit onderwijsconcept om 
het grote geheel, om ‘conceptueel 
begrip’: begrijpen hoe ieder feit in een 
groter geheel past. Het gaat dus niet 
alleen om het stampen van feiten, 
maar vooral ook om het begrijpen 
hoe alles met elkaar samenhangt. 
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Dat leer je bij wiskunde maar ook 
bij de talen en ook bij alle andere 
vakken. Het MYP maakt gebruik 
van hele algemene vakoverstijgende 
kernbegrippen maar ook van kern
begrippen binnen ieder vakgebied.’ 
Een mooie bijkomstigheid is dat 
deze nieuwe onderwijsvorm goed 
aansluit op het vervolgonderwijs. 
Want ook op het mbo, het hbo of 
de universiteit is kennis alleen niet 
meer genoeg.

Engels
Vanaf het schooljaar 2020/2021 
wordt al het onderwijs deels in 
het Nederlands en deels in het 
Engels aangeboden. ‘In de mavo/
havoklassen is straks minimaal 
30 procent van alle lessen in het 
Engels, in havo/vwoklassen is dat 
minimaal 50 procent. Zo leren we 
onze leerlingen om zowel Nederlands 
als Engels vloeiend te spreken en te 
schrijven. Ook de leerlingen die bij 
binnenkomst nog geen woord Engels 
spreken. We leggen de nadruk op 
spreekvaardigheid, want zo pikt 
iedereen de taal snel op.’

Betere resultaten
Het Middle Years Programme 
is niet compleet nieuw voor het 
Maartenscollege. ‘Op de tweetalige 
opleiding werken we al jaren met 
het MYP, met veel succes. Nu blijkt 
dat de leerlingen die dit programma 

volgen betere resultaten halen op het 
eindexamen dan de andere leerlingen, 
besloten we om vanaf het schooljaar 
2020/2021 al ons onderwijs op deze 
manier aan te bieden.’

Dakpanklassen
Ook nieuw op het Maartens is dat 
alle nieuwe leerlingen drie jaar bij 
elkaar in de klas blijven in zoge
naamde ‘dakpanklassen’. ‘Dat zijn 
combinatieklassen. We hebben de 
dakpanklas mavo/havo en havo/
vwo. Daarna kunnen de leerlingen 
zich voorbereiden op een Nederlands 
mavo, havo of vwodiploma. Ook 
kunnen ze kiezen voor het Engels
talige IBdiploma.’

Voor iedereen
Uniek in NoordNederland is dat 
het internationale onderwijs wordt 
aangeboden op mavo, havo én 
vwoniveau. ‘Vaak wordt er gedacht 
dat internationaal onderwijs alleen 
voor vwo’ers interessant is. Maar we 
zien steeds meer beroepen waarvoor 
je een mbo of hbodiploma nodig 
hebt én waar het belangrijk is om 
Engels te spreken. Denk aan werk 
op de bloemenveiling, in de horeca 
en in de reisbranche. Door al in het 
voortgezet onderwijs lessen te vol
gen in zowel Engels als Nederlands, 
zien we dat leerlingen veel vrijer 
zijn om zich in een andere taal uit 
te drukken.’
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Wie nieuwsgierig is, is 
welkom op de voorlichtings
avond op 15 januari of de 
Open Dag op 29 januari 
(14.00 – 20.00 uur). 
Wie liever op een andere dag 
een kijkje wil komen nemen, 
kan altijd even bellen voor 
een persoonlijk bezoek. Kijk 
ook op maartenscollege.nl.


