
Het komt helaas vaak voor dat leerlingen kiezen 
voor een vervolgstudie of een beroepsrichting die 
niet bij hen past. Ze haken af of ze wisselen van 
opleiding. De studievertraging die ze zo oplopen 
kost miljarden per jaar. Eén op de vier studenten 
overkomt dat op het hbo, één op de drie op de 
universiteit en ook nog eens één op de drie op het 
mbo. Dat is te veel, vinden Richard van Ommen 
(directeur Locatie Stadion), Tom van den Brink 
(afdelingsdirecteur Mondriaan College) en Tom 
Brocks (rector Titus Brandsmalyceum). Deze en 
alle andere locaties van Het Hooghuis zijn zich 
ervan bewust dat zij een maatschappelijke ver-
antwoordelijkheid hebben. Daarom wordt loop-
baanoriëntatie vanaf het schooljaar 2015-2016 een 
vast onderdeel van het basisonderwijsprogramma 

op alle scholen van Het Hooghuis. Richard van 
Ommen: “Zo bereiden we leerlingen al tijdens hun 
middelbare schooltijd voor op hun vervolgstu-
die of latere beroep om een verkeerde studie- of 
beroepskeuze te voorkomen.”

Locatie De Singel van Het Hooghuis heeft hier al 
jaren ervaring mee. De Singel biedt praktijkonderwijs 
en leidt toe naar werk. Leerlingen leren er de vaardig-
heden die ze nodig hebben om zelfstandig te kunnen 
werken en leven. Ze leren vooral door te doen. Na 
de vijfjarige opleiding in het praktijkonderwijs zijn 
ze klaar voor de arbeidsmarkt. De andere locaties 
van Het Hooghuis geven ieder op hun eigen manier 
invulling aan de voorbereiding op een vervolgstudie 
en de arbeidsmarkt. 

Met loopbaanoriëntatie 
van Het Hooghuis 

gericht de toekomst in 

Coverstory

Aansluiting op het hbo
Op Locatie Mondriaan College, dat vanaf 1 januari 
2015 ook deel uitmaakt van Het Hooghuis, worden 
leerlingen voorbereid op het hbo. Tom van den Brink: 
“Ons havo-onderwijs richt zich sterk op de ontwikke-
ling van de leerlingen zelf. Als zij hun zelfkennis ver-
groten, hun talenten leren herkennen en benoemen, 
dan kunnen ze ontdekken wat ze leuk en interessant 
vinden én waar ze goed in zijn. We helpen onze 
havo-leerlingen bij het maken van de juiste studie-
keuze door ze in de bovenbouw ervaringsgerichte 
opdrachten te laten doen binnen het door hun geko-
zen profiel. Ze komen in contact met het beroeps-
leven en bijbehorende studies. Daarvoor werken we 
nauw samen met hbo-scholen en bedrijven. Zo zor-
gen we voor een naadloze aansluiting op het hbo.”

Technologieroute
Havo is op Locatie Mondriaan niet de enige weg naar 
het hbo. Tom van den Brink vervolgt: “We bieden 
onze vmbo-t leerlingen die geïnteresseerd zijn in 
techniek ‘T-Science’ ofwel ‘de technologieroute’ aan. 
Door een slimme afstemming van de programma’s 
behalen leerlingen tijdwinst en kunnen zij in zeven 
jaar in plaats van acht hun vmbo-t én mbo-opleiding 
(niveau 4) afronden. Deze technologieroute is interes-

sant voor bedrijven die behoefte hebben aan goed 
geschoold technisch personeel. Er is op dit moment 
namelijk een fors tekort aan technisch opgeleide 
mensen vanuit het mbo. Omdat leerlingen al tijdens 
hun opleiding kennismaken met het bedrijfsleven, 
kunnen zij bewust kiezen voor een passende baan.” 
T-Science heeft nog andere voordelen. Tom van den 
Brink: “Bij T-Science halen leerlingen onderweg al 
diploma’s, waardoor ze startgekwalificeerd zijn. Dat 
betekent dat ze met deze diploma’s terechtkunnen op 
de arbeidsmarkt. Met alleen een vmbo-t diploma heb 
je deze startkwalificatie niet en ben je ‘kansloos’ op 
de arbeidsmarkt.”

Talentklassen
Het Hooghuis maakt het dus voor leerlingen inte-
ressant om al in een vroeg stadium na te denken 
over een vervolgstudie of werk. Op Locatie Stadion 
hebben ze in samenwerking met Locatie ZuidWest 
zogenaamde ‘talentklassen’. Richard van Ommen: 
“Leerlingen van de onderbouw kiezen uit de natuur-
klas, de sportklas, de theaterklas, de mens & gezond-
heidklas, de creativiteitsklas en de wetenschap & 
techniekklas. Ze volgen die talentklas één middag per 
week en ze kunnen vier keer per jaar wisselen om te 
ontdekken waar hun talent ligt. Locatie Stadion 

Tom van den Brink:
“We helpen onze havo-leerlingen 
bij het maken van de juiste studie-
keuze door ze in de bovenbouw 
ervaringsgerichte opdrachten te 
laten doen binnen het door hun 
gekozen profiel. Ze komen in con-
tact met het beroepsleven en bijbe-
horende studies.”

Richard van Ommen:
“De Talentencampus zorgt voor 
verbindingen tussen overheid, 
ondernemers, onderwijs én niet te 
vergeten de Ossenaren. Dankzij de 
Talentencampus zal het onderwijs 
en het bedrijfsleven straks beter op 
elkaar afgestemd zijn.”

Tom Brocks:
“We helpen onze leerlingen al vanaf 
de eerste klas vaardigheden te ont-
wikkelen die ze kunnen toepassen 
op de universiteit. Als universum-
school stimuleert het TBL jongeren 
te kiezen voor een bètatechnische 
vervolgopleiding. In Oss is er 
genoeg te doen in deze richting.”

>>>
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Op 1 januari gaan Het Hooghuis en Het Mondriaan College samen verder.
Het Mondriaan College wordt een locatie van Het Hooghuis. Samen zijn we nog beter in staat om een gevarieerd onderwijsaanbod
te bieden voor de jeugd van deze regio. Via onze website www.hethooghuis.nl kunt u de ontwikkelingen volgen. We zijn blij om met
de collega's van beide scholen een uitgebreid onderwijsaanbod te kunnen presenteren dat vanaf 1 augustus 2015 wordt ingevoerd.

Kleurt je leven

Nieuwe Hescheweg 11, Postbus 384, 5340 AJ  Oss, 0412 - 224100, voor meer informatie jvdveer@hethooghuis.nl
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werkt ook samen met ROC de Leijgraaf en tal 
van ondernemingen in en om Oss, met de gemeente 
Oss en sportorganisatie FC Oss.” 
Talentencampus

En natuurlijk is er de Talentencampus, die van grote 
invloed zal zijn op onder andere het bedrijfsleven van 
Oss en omgeving. Richard van Ommen is verbonden 
aan de Talentencampus als projectleider onderwijs: 
“De Talentencampus zorgt voor verbindingen tussen 
overheid, ondernemers, onderwijs én niet te vergeten 
de Ossenaren. Ik noem dat ook wel de vier O’s. De 
Talentencampus is zeker niet alleen bedoeld voor 
middelbare scholieren. We richten ons op talenten 
van 6 tot 60 jaar! Dankzij de Talentencampus zal het 
onderwijs en het bedrijfsleven straks beter op elkaar 
afgestemd zijn. Dat begint al met loopbaanoriëntatie 
op school, gevolgd door stage bij een bedrijf en later 
een baan.”

Aansluiting op het bedrijfsleven
Bij de Talentencampus staan vier programmalijnen 
centraal: vakmanschap, ondernemerschap, kennisde-
ling en innovatie. Het Hooghuis is partner van de 
Talentencampus. Richard van Ommen vertelt meer 
over de rol van Het Hooghuis: “Het onderwijs is de 
dragende kracht binnen de Talentencampus, de con-
tinue factor. Het bedrijfsleven is grilliger. Bedrijven 
groeien, krimpen of gaan soms failliet, maar onder-
wijs gaat altijd door. We willen het onderwijs beter 
afstemmen op de vraag die bedrijven hebben, maar 
dat kost tijd. Bedrijven hebben vaak op korte termijn 
iemand nodig, iemand opleiden duurt langer. Met 
de Talentencampus spelen we in op de vraag van de 
Osse samenleving en creëren daar op een duurzame 
manier een aanbod voor.” 

Voorbereiden op het wo
Het Titus Brandsmalyceum richt zich vooral 
op het voorbereiden van leerlingen op het 
Wetenschappelijk Onderwijs. Tom Brocks: “Om te 
slagen in een vervolgstudie of toekomstig beroep is 
het belangrijk dat je verwachtingen van die studie of 
dat beroep aansluiten bij wie je bent. We stimuleren 
onze leerlingen daarom te ontdekken wat echt bij 
hen past, bij wie ze zijn. We bieden onze leerlingen 
bijvoorbeeld de mogelijkheid om mee te lopen in 
een beroepsrichting die ze interessant vinden, zoals 
de medische sector of accountancy. Daarnaast hel-
pen we onze leerlingen al vanaf de eerste klas vaar-
digheden te ontwikkelen die ze kunnen toepassen 
op de universiteit. Als universumschool stimuleert 

het TBL jongeren te kiezen voor een bètatechnische 
vervolgopleiding. In Oss is er genoeg te doen in 
deze richting.”

Voordelen voor bedrijfsleven
Het Hooghuis streeft ernaar om in de toekomst 
steeds meer jong opgeleide mensen bij bedrijven 
in het Osse aan het werk te krijgen. Richard van 
Ommen: “We willen met de Talentencampus de 
mogelijkheden creëren voor hbo’ers om een deel 
van hun opleiding hier te volgen, bijvoorbeeld door 
samenwerking met Fontys en Avans Hogeschool. 
Voor havo en vwo willen we in de onderbouw de 
beroepswereld van het vmbo openstellen om leerlin-
gen van havo en vwo te laten ervaren welke studie- 
en beroepsrichting bij hen past. Wat Het Hooghuis 
kan bieden is uniek! Er is geen opleiding denkbaar die 
we niet kunnen realiseren.” Een beroep kies je tegen-
woordig niet meer voor het leven. Het is daarom de 
kunst om vaardigheden te leren die je helpen mee 
te gaan met de ontwikkelingen in de samenleving. 
Flexibel zijn met oog voor je talenten, nooit stop-
pen met leren, voldoening (blijven) halen uit je werk. 
Leerlingen daarvoor klaarstomen, zodat zij succesvol 
zullen zijn in hun vervolgstudie en latere beroep, 
daar zet Het Hooghuis zich voor in. En daar plukt u 
als bedrijf mede de vruchten van.
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