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Zorg dat iedere
stap telt!
Met een toekomst in
het groen onderwijs

Kom naar onze Open Dagen op [TIJD EN DATUM]
en [TIJD EN DATUM]. Ook kunt u terecht op onze website:
www.ozhwgroencollege.nl

Zorg dat iedere
stap telt!
Met het doorlezen van deze brochure zet je de eerste stap in
een nieuwe richting. De richting van het Groen Onderwijs. Een
dynamische richting waarmee je op weg bent naar bijvoorbeeld
een baan als dierenartsassistent, milieufunctionaris of hovenier.
Welke kant je ook kiest, je bent met jouw eerste stap op weg
naar misschien wel jouw droombaan. Wij gaan je hierbij helpen
door je te ondersteunen met kennis, aandacht en motivatie. Per
slot van rekening leggen we de toekomst in jouw handen. We
helpen je niet alleen in je eigen persoonlijke ontwikkeling maar
helpen je ook bij je persoonlijke burgerschap. Hoe kan jij als individu nu bijdragen aan het verbeteren van de maatschappij.
Dit doen we door je te onderwijzen in interessante en eigentijdse
vakken en een mix van theorie en praktijk. Door deze brede en
gevarieerde opleiding kun je moeiteloos doorstromen naar talloze middelbare beroepsopleidingen.
Welke opleiding je hierna ook kiest,
zorg dat iedere stap telt!

E. van Dijk
Directeur

“Wij hebben een gezellige
en sfeervolle school”
Met 275 leerlingen en een kleinschalig team leert iedereen
elkaar snel kennen.

De School
Het OZHW Groen College is een gezellige en sfeervolle school met 275 leerlingen.
Wij werken met een kleinschalig team, waardoor de leerlingen en het personeel
elkaar snel leren kennen. Onze docenten spannen zich in voor het wel en wee
van ieder kind. Zij geven vakkundig onderwijs en begeleiding. Elke leerling heeft
een mentor als vaste begeleider. De mentor is voor jou en je ouders het eerste
aanspreekpunt. De diversiteit aan leerwegen op het OZHW Groen College geeft
ons de mogelijkheid jouw talenten optimaal te ontwikkelen. Naast de lessen maak
je gedurende je loopbaan hier op school ook kennis met andere activiteiten, zoals
een werkweek, sportdag en een culturele activiteit.
Met een opleiding op onze school leg je een stevige basis voor elke vervolgopleiding
in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) in de groene sector, maar ook in de
beroepssectoren techniek, zorg en welzijn of economie.

Onderwijsgroep Zuid Hollandse Waarden
Het OZHW Groen College is onderdeel van Onderwijsgroep Zuid Hollandse Waarden. OZHW voor primair- en voortgezet onderwijs is een schoolbestuur dat op de
achtergrond 22 openbare scholen ondersteunt in hun dagelijks werk en bij onderwijsontwikkelingen. OZHW stimuleert samenwerking tussen deze scholen en zorgt
o.a. voor goede gebouwen waarin het prettig leren en werken is. De scholen die
aangesloten zijn bij OZHW hebben allemaal hun eigen karakter. En dat blijft ook zo.

Ons open karakter komt terug in de inrichting van onze school
die door de lichte en ruime opzet van het gebouw je al snel een
thuisgevoel geeft.

Kies de leerweg die bij je past
Heb je interesse in een opleiding bij het OZHW Groen College? Kies dan de juiste
leerweg. De eerste stap is het schooladvies. Aan de hand van het advies van de
basisschool en het onderwijskundig rapport wordt vervolgens gekeken of je wel
op je plaats bent in het groen onderwijs. Indien dit het geval is kunnen je ouders je
inschrijven bij ons op school en kan er worden overgegaan tot plaatsing.
Warme overdracht
Ben je geplaatst bij ons ontvangen wij van de basisschool alle informatie die wij
nodig hebben om jou optimaal te kunnen begeleiden. Ook zijn er nog gesprekken
met jouw groep 8 leerkracht. Dit noemen wij de warme overdracht.
Onderbouw
Bij ons start je in de onderbouw. Dit zijn twee jaren waarbij we jou kennis laten
maken met een aantal beroepenvelden:
•

Bloem en styling

•

Handel

•

Dier

•

Techniek

•

Groen

•

Verwerking agrarische producten

“Een van de beroepenvelden is Dier. Ideaal
voor als je droombaan is om later iets in
de dierverzorging te gaan doen”

De kennismaking met deze beroepenvelden gebeurt in een aantrekkelijke mix van
theorie- en praktijklessen. Naast deze vakken volg je verplichte algemene vakken
waaronder Nederlands, Wiskunde en Engels. Ook bij deze vakken ga je actief met
de leerstof aan de slag. De docent geeft hulp, maar daagt je ook uit om veel dingen zelf te ontdekken. Heb je de twee jaar succesvol doorlopen dan ga je in het
derde jaar naar de bovenbouw.

“Door de brede opleiding kun je
moeiteloos doorstromen naar talloze
middelbare beroepsopleidingen”
Bovenbouw
In het derde en vierde leerjaar krijg je steeds meer verantwoordelijkheid voor je
eigen prestaties. Elk leerjaar is opgedeeld in drie periodes van ongeveer twaalf
weken. De perioden worden vervolgens afgesloten met een of meer toetsweken.
Naast de verplichte vakken zoals Nederlands, Wiskunde en Engels krijg je voor de
praktijkvakken een vastgesteld kerndeel en de keuze uit een aantal keuzevakken.
Het kerndeel vormt de basis voor het eindexamen. In de keuzevakken doe je uiteindelijk schoolexamen. Deze keuzevakken sluiten aan bij het groen onderwijs en
geven de mogelijkheid door te stromen naar andere opleidingen. Zo ontdek jij
welke richting jou het meest aanspreekt! Door deze brede opleiding kun je moeiteloos doorstromen naar talloze middelbare beroepsopleidingen. Zowel in het derde
als vierde leerjaar wordt de leerling begeleid in de keuze naar een vervolgopleiding in het mbo. Aan het eind van het vierde jaar doe je centraal eindexamen in
een van de volgende drie leerwegen:
•

De gemengde leerweg;

•

De kaderberoepsgerichte leerweg;

•

De basisberoepsgerichte leerweg.   

De leerling in het middelpunt
Het vmbo van het OZHW Groen College is een school voor voorbereidend
middelbaar beroepsonderwijs. Bij ons staat de leerling en zijn directe
omgeving centraal. Dit betekent dat wij goed kijken naar jouw mogelijkheden, capaciteiten en belangstelling.

De opleidingen
De gemengde leerweg (GL)
De gemengde leerweg is ideaal als je vooral gericht bent op de theorie en je
advies van de basisschool gemengde leerweg is. Bij de gemengde leerweg volg
je naast de algemene vakken het profiel groen. De gemengde leerweg is geschikt
voor leerlingen die de capaciteit hebben om examen te doen in vijf algemene
vakken. Met de gemengde leerweg word je prima voorbereid op een beroepsopleiding op het hoogste niveau binnen het middelbaar beroepsonderwijs.

“Met de gemengde leerweg word je
prima voorbereid op een beroepsopleiding op het hoogste niveau”
De gemengde leerweg plus (GLPlus)
Je kunt de GLplus-variant met een extra theorievak volgen in de bovenbouw. Hiermee krijg je zowel een diploma gemengde leerweg als een diploma theoretische
leerweg (mavo). Zo heb je de mogelijkheid om door te stromen naar de havo. Om
in aanmerking te komen voor de GLplus-variant dien je voor de gemengde leerweg gemiddeld een 7,5 en voor het extra vak minimaal een 7 te staan.

Kaderberoepsgerichte leerweg (KB)
Als het advies van de basisschool kaderberoepsgerichte leerweg is, doe je examen in het profiel groen. Met een diploma van de kaderberoepsgerichte leerweg
kun je doorstromen naar een beroepsopleiding op het niveau 3 in het middelbaar
beroepsonderwijs.

Basisberoepsgerichte leerweg (BB)
Als het advies van de basisschool basisberoepsgerichte leerweg is, doe je examen
in vier algemene vakken en het profiel groen In de basisberoepsgerichte leerweg
loop je in het vierde jaar minstens één dagdeel in de week stage. Met het diploma van de basisberoepsgerichte leerweg kun je verder leren op niveau 2 van het
middelbaar beroepsonderwijs.

Basisberoepsgerichte leerweg + LWT
Voor individuele leerlingen die vastlopen in het reguliere traject, bieden wij het
Leerwerk Traject aan vanaf klas 3. Dat is een basisberoepsgerichte opleiding,
waarbij examen gedaan wordt in Nederlandse taal, het profiel groen, rekenen,
lichamelijke opvoeding, maatschappijleer en stage waarbij werkervaring wordt
opgedaan, zijn belangrijke onderdelen van het leerwerktraject.

“Met een diploma van de
kaderberoepsgerichte leerweg kun
je doorstromen naar een beroepsopleiding op het niveau 3 in het
middelbaar beroepsonderwijs”

De extra mogelijkheden
Paardenklas
Wil je meer leren over paarden, of wil je later gaan werken in de paardenbranche? Dan is de Paardenklas van het OZHW Groen College echt iets voor jou!

Wij bieden leerlingen in de onderbouw een lesprogramma waarbij omgang en het
welzijn van het paard centraal staat. In de Paardenklas krijg je naast de paardrijlessen ook lessen over verzorging, opzadelen, veiligheid en nog veel meer.

Je bent niet alleen veel bezig met paarden, maar je krijg ook theorielessen over
bijvoorbeeld de geschiedenis en gezondheid van paarden om je kennis te vergroten. De praktijklessen volg je in de dierenverblijven op school. Met een manege in
de regio is het OZHW Groen College samenwerkingsverbanden aangegaan. Ook
hier volg je praktijklessen, doe je nog meer praktijkervaring op en leer je meer over
paard(rijden).
Naast de normale schoolkosten, zal er voor de Paardenklas een extra bijdrage
worden gevraagd. De hoogte hiervan wordt na januari 2019 vastgesteld.
Wereldkeukenklas
Vind je het leuk om in de keuken te werken en wil je meer weten over voeding en
de bereiding van bijzondere recepten? Schrijf je dan in voor de Wereldkeukenklas
van het OZHW Groen College.

Wij bieden leerlingen in de onderbouw een lesprogramma aan waarbij je vanaf de
eerste dag aan de slag gaat met koken en voeding. Ook leer je alles over eetgewoonten van andere culturen en voedselproducten uit alle werelddelen. Dit alles
doe je onder leiding van ervaren docenten en instructeurs.

Wat kun je met je diploma?
Het OZHW Groen College is een school voor vmbo. Omdat het vmbo geen
eindonderwijs is, volgen bijna alle leerlingen een vervolgopleiding in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Door de brede opleiding die wij bieden stromen
onze leerlingen moeiteloos door naar bijvoorbeeld:

•

middelbaar agrarische opleidingen (AOC);

•

middelbaar beroepsonderwijs sector techniek (ROC);

•

middelbaar beroepsonderwijs sector economie (ROC);

•

middelbaar beroepsonderwijs sector zorg en welzijn (ROC);

De vervolgmogelijkheden en -niveaus zijn afhankelijk van jouw interesses en capaciteiten. Wij doen in het overzicht hieronder slechts een greep uit de enorme
hoeveelheid aan beroepsmogelijkheden.
Met een beroepsopleiding op een AOC:
Dierverzorger, verkoper dierbenodigdheden, dierenartsassistent, medewerker paardenhouderij, bloembinder, bloemist, arrangeur, bloemstylist, vormgever, operator
voedingsindustrie, loonwerker, tuinder, werkbegeleider zorgbedrijf, medewerker recreatiebedrijf, functionaris natuur en leefomgeving, medewerker hoveniersbedrijf,
medewerker groenvoorziening, medewerker bos- en natuurbeheer, medewerker
land, water en milieutechniek, milieufunctionaris.

Met een technische opleiding op een ROC:
Wegenwerker, straatmaker, waterbouwer, metselaar, timmerman, chemisch fysisch
analist, applicatie ontwikkelaar, dakbedekkingsmonteur, installatiemonteur, verwarmingsmonteur, autotechnicus, lasser, ICT-beheerder, installatiemonteur, stuurman,
monteur communicatienetten, elektrotechnisch monteur, onderhoudsmonteur,
plaat- en constructiewerker, machinist.

Met een economische opleiding op een ROC:
Boekhoudkundig medewerker, administratief medewerker, telefonist/receptionist,
directiesecretaresse, managementassistent, juridisch medewerker commercieel
medewerker, medewerker bank- en verzekeringswezen, ﬁliaalmanager, ondernemer detailhandel, verkoopspecialist detailhandel, bakker, kapper, bedrijfsleider,
slager, magazijnmedewerker, logistiek medewerker, vertegenwoordiger, salesmanager, winkel assistent.
Met een opleiding op het gebied van zorg en welzijn op een ROC:
Cultureel werker, doktersassistent, sport- en bewegingsbegeleider, pedicure,
schoonheidsspecialist, tandartsassistent, verpleegkundige, verzorgende, helpende
welzijn, gastheer/gastvrouw, horeca medewerker, kok, hospitality manager, luchtvaartdienstverlener, medewerker recreatiepark, medisch secretaresse, onderwijsassistent, kinderopvangleidster.
Een AOC is een Agrarisch Opleiding Centrum, waar de nadruk op beroepen in de
‘groene sector’ ligt. Een ROC is Regionaal Opleiding Centrum, waar allerlei beroepsopleidingen gevolgd kunnen worden.

“Ondersteuning
en optimale
aandacht”
Op het OZHW Groen College
willen wij je laten slagen. Met een
veelheid aan ondersteuning
zorgen wij voor optimale aandacht voor de vorderingen van
iedere leerling.

Onderwijsteam
Het onderwijsteam bestaat uit enthousiaste docenten met veel praktijkervaring. Zo
zorgen wij voor optimale aandacht voor de vorderingen van iedere leerling.
Huiswerkuur
Naast de uitleg en begeleiding in de lessen krijgen leerlingen, in speciaal daarvoor
gereserveerde huiswerkuren, extra tijd om huiswerk te maken met ondersteuning
van de mentor. Deelname hieraan is verplicht.
Magister
Op onze website houden wij een digitaal volgsysteem (Magister) bij. Daarin staat
informatie over huiswerk, toetsen, cijfers en stages. Je ouders/verzorgers krijgen een
persoonlijke inlogcode zodat zij jouw ontwikkelingen kunnen volgen.

Leerlingenbegeleiding
Leerlingen met sociale en of emotionele problemen kunnen begeleid worden
door onze interne zorg coördinator maar ook rechtstreeks worden doorverwezen
naar externe hulpverleners.

De zorgcoördinator
De zorgcoördinator bepaalt de ondersteuningsbehoefte van leerlingen. Daarbij
adviseert hij de mentoren en docenten en monitort de afgesproken ondersteuning
met daarbij alle voorkomende werkzaamheden.
Mentor/mentrix
De mentor is verantwoordelijk voor een groep leerlingen in hun ontwikkeling, hun
voortgang en hun welzijn. Hij/ zij monitort de ontwikkelingen ten aanzien van gedrag, verzuim en resultaat. Verder is de mentor verantwoordelijk voor de communicatie met ouders/verzorgers en legt op tijd contact. Daarnaast reageert hij/ zij
adequaat op vragen en signalen van de ouders/verzorgers.

Decaan
De decaan begeleidt de leerlingen bij de keuze voor een studie of beroep.
Vertrouwenspersoon
Onze school beschikt over een vertrouwenspersoon. Leerlingen kunnen zelf een
afspraak maken, maar ook je ouders/verzorgers en het schoolpersoneel kunnen bij
deze vertrouwenspersoon terecht. De vertrouwenspersoon gaat zorgvuldig met informatie om en als het nodig is schakelt hij/ zij externe hulpverleners in.
Schoolcontactpersoon
Indien noodzakelijk kunnen we gebruik maken van ons schoolcontactpersoon.
Zorgadviesteam (ZAT)
Om ervoor te zorgen dat problemen voldoende aandacht krijgen, is er een ZAT aan
het OZHW Groen College verbonden. Dit team bestaat uit:

•   de teamleider
•   de zorgcoördinatoren,
•   de vertegenwoordiger van schoolmaatschappelijkwerk;
•   een vertegenwoordiger van de CJG;
•   een leerplichtambtenaar;
•   een vertegenwoordiger van Politie Rotterdam-Rijnmond.

Rots en Water
Op het OZHW Groen College verzorgen we de zogenaamde ‘Rots en Water’-training. Dit is een sociale weerbaarheidstraining waarbij leerlingen leren om op een
goede manier voor zichzelf op te komen in de omgang met anderen. Tijdens de
training is er veel aandacht voor sociale competenties, het voorkomen en aanpakken van pesten, weerbaarheid en seksueel geweld. ‘Rots en Water’ is een wetenschappelijk bewezen effectieve methodiek.

MR
Er is voor geheel OZHW één Medezeggenschapsraad, die wordt gevuld met leden
uit de Deelraden van de afzonderlijke scholen van OZHW. De deelraad van het
OZHW Groen College bestaat uit docenten, ouders en leerlingen.
Kosten
De schoolboeken worden door de school gratis aan de leerlingen verstrekt. Toch
vragen wij van de ouders een bijdrage in de kosten van de opleiding. Denk hierbij
aan kosten voor de excursies, de werkweek en indien gewenst, de kluishuur. Leerlingen moeten zelf een schoolagenda, schrijfwaren en schriften, een rekenmachine
en multomappen aanschaffen.

Meer informatie
Rondleiding
Een afspraak maken voor een individuele rondleiding door de school is mogelijk.
Bel 0180-642040 of mail naar info@ozhwgroencollege.nl
Bezoek met de basisschool
Het is ook mogelijk om met de basisschool een bezoek aan het OZHW Groen College te brengen. Meer informatie hierover is verkrijgbaar bij de leerkracht van groep
8 of bij de directeur van de basisschool.
Aanmelding
Aanmelden voor het nieuwe cursusjaar is mogelijk door op een van de infomiddagen, de open avond en de aanmeldavond de school te bezoeken. Ook kun je
telefonisch (0180- 642040), via de website www.ozhwgroencollege.nl of per e-mail
info@ozhwgroencollege.nl contact opnemen met OZHW Groen College. Leerlingen met een lwoo-indicatie (leerwegondersteuning) bij voorkeur aanmelden
voor 1 februari. Andere leerlingen voor het eerste leerjaar kunnen zich in principe
aanmelden tot 15 april.
Schoolgids
Ieder jaar verschijnt bij aanvang van het schooljaar de nieuwe schoolgids van het
OZHW Groen College. Deze schoolgids te downloaden van de website.
Openbaar vervoer
Er zijn verschillende manieren om het OZHW Groen College te bereiken. Natuurlijk
is het mogelijk om op de fiets naar school te komen. Ook de bus komt bij ons in de
buurt. Vlakbij de school is een bushalte (viaduct A15). Meer informatie over het
openbaar vervoer vind je op www.9292ov.nl

“Investeer in een groene
toekomst”
Kom naar het OZHW Groen College in Barendrecht
Adresgegevens
Locatie
Dierensteinweg 2
2991 XJ BARENDRECHT
Postbus 115
2990 AC BARENDRECHT
t 0180-642040
f 0180-642041
e info@ozhwgroencollege.nl
i www.ozhwgroencollege.nl

