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UITGELICHT
Onze brede onderbouw staat 
garant voor leerlinggericht, 
eigentijds en uitdagend onder-
wijs. Dankzij het programma 
‘gepersonaliseerd leren’ volg je 
bij ons vakken op verschillende 
niveaus. Hiermee borgen wij een 
optimale doorstroom naar onze 
bovenbouw én dat jij het leuk 
blijft vinden om naar school te 
gaan.WELKOM!

K-M EN M-H
Lees hier alles over de  
leerroutes vmbo-k - mavo 
(K-M) en mavo - havo (M-H). 

VWO
Benut al je talenten! Je leert 
kritisch te denken en ontwik-
kelt je onderzoeksvaardig-
heden. We bereiden je voor 
op een vervolgstudie aan de 
universiteit.

VMBO-B
Jij leert met je hoofd én met je 
handen. Je ontwikkelt allerlei 
vaardigheden die je later goed 
in de praktijk kunt toepassen.

14
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TALENT-
PROFIELEN
Wat past bij jou? Waar liggen 
jouw talenten? En wat vind je 
leuk? Lees hier alles over onze 
talentprofielen!

16
KOM VERDER!
Hier vind je alles over de open 
dag, de informatieavond en de 
minilessen.

18

www.hpc-zetten.nl

Dit is de brochure van het Hendrik Pierson College,  
waarin je kort kennismaakt met onze school. Ben je klaar 
met lezen en wil je nog meer weten? Bezoek dan onze 
website                               of kom gewoon een keer langs!
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WELKOM!
Het HPC is een brede school 
met alle niveaus onder één 
dak: vwo, havo, mavo, vmbo-k 
en vmbo-b.

EEN BREDE SCHOOL:  
ALLES ONDER ÉÉN DAK 

Ontdek het HPC!
Op het HPC willen we jou nieuwsgie-
rig maken, uitdagen en boeien met 
interessant en persoonlijk onderwijs. 
We hebben een brede onderbouw met 
onderwijs voor alle niveaus!  
In elke leerroute kun je bij elk vak op 
jouw eigen niveau werken. Zo krijg jij 
alle ruimte om jouw talenten en inte-
resses te ontdekken. We organiseren 
bovendien vele activiteiten en bieden 
diverse programma’s aan. Daarnaast 
zijn we zeer actief op cultureel- en 
sportief gebied en bieden we een 
uitdagend plus-programma aan voor 
excellente leerlingen.

Schooladvies en aanmelden 
Om te kunnen bepalen welke leerroute 
en welk niveau het meest geschikt zijn 
voor jou, overleggen we altijd eerst 
met je basisschool. Daar kennen ze 
je namelijk heel goed. De basisschool 
geeft jou vóór 1 maart een schoolad-
vies. Dit advies is het uitgangspunt 
voor het bepalen van jouw leerrou-
te. De eindtoets wordt in april/mei 
afgenomen en kan de uiteindelijke 
plaatsing nog beïnvloeden. Een aan-
melding is pas compleet wanneer het 
aanmeldformulier, het originele en 
ondertekende adviesformulier en het 
overstapdossier van de basisschool 

(waaronder het onderwijskundig rap-
port) volledig ingevuld en ingeleverd 
zijn. Voor meer informatie: zie website 
en aanmeldformulier.

Talentprofielen
Op het HPC zijn wij ervan overtuigd 
dat je meer leert wanneer je grip krijgt 
op je eigen leerproces. Daarom kun 
je bij ons kiezen voor een talentpro-
fiel. Je volgt dan een aantal speciale 
lessen. Er zijn vier mogelijkheden: het 
talentprofiel ‘Sport en Bewegen’, het 
talentprofiel ‘Kunst en Cultuur’ en 
het talentprofiel ‘Technologie Breed’. 
Vwo-ers kunnen daarnaast kiezen voor 
‘Vwo-plus’. In deze brochure lees je uit-
gebreid wat dit inhoudt.

HPC: CultuurProfielSchool
Het HPC is CultuurProfielSchool. Dit 
betekent dat er extra aandacht is voor 
kunst en cultuur en we op zeer hoog 
niveau kunst- en cultuuronderwijs bie-
den. Er zijn altijd voldoende mogelijk-
heden om je hierin verder te ontwikke-
len, bijvoorbeeld via het talentprofiel 
‘Kunst en Cultuur’.

Het Hendrik Pierson College - ook bekend als het HPC - bestaat uit een brede 

onderbouw voor alle niveaus van vmbo-b tot aan vwo gevolgd door de bovenbouw 

met de afdelingen vwo, havo, mavo, vmbo-k, en vmbo-b. We zijn de meest 

complete school in de regio. Op welk niveau je ook zit, je komt elkaar altijd tegen. 

Bij de talentprofiel-uren, de musical, de werkweek, een project, een sportclinic of 

een andere activiteit. We zijn één gemeenschap, toch werken de afdelingen ook 

apart met hun eigen klassen, coaches en docenten.



4 HPC ZETTEN    SCHOOLJAAR 2023-2024 HPC ZETTEN    SCHOOLJAAR 2023-2024   5

HOOGST-
PERSOONLIJK

“Je mag  
hier zijn wie 

je bent!”

Jouw mening telt 
Bij ons op school vinden we dat leerlingen, docenten en 
de directie van elkaar kunnen leren. Daarom hebben we 
teams van leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) die met 
ons meedenken over de school. De leerlingenkring en de 
klankbordgroep voor ouder(s)/verzorger(s) kunnen altijd 
een frisse blik of nieuwe mening gebruiken. Wie weet is 
het wel iets voor jou of voor jouw ouder(s)/verzorger(s)? 

Waarom het HPC? 
We vroegen een aantal leerlingen waarom ze juist voor 
het HPC hebben gekozen. Dit zijn hun antwoorden:  

De leraren zijn aardig.
Het is hier gewoon gezellig!
Ik hoorde veel goede verhalen over deze school.
Ik kende al veel kinderen die hier op school zaten.
De school is overzichtelijk, ruim en licht.
Er is hier van alles te kiezen.
Leuke excursies en toernooien!

Onderwijs = kennis + vaardigheden 
Dat onderwijs niet alleen draait om het opdoen van kennis, 
is ons op het HPC allang duidelijk. Wij werken daarom ook 
aan de ontwikkeling van vaardigheden: de zogenaamde 
21e-eeuwse vaardigheden. Wij willen jonge mensen graag 
voorbereiden op de maatschappij van de toekomst en zet-
ten daar breed op in!

Oog voor elkaar 
De middelbare school is een hele verandering. Wij 
vinden het belangrijk dat jij je snel thuis voelt bij ons op 
school. Vaak gaat het goed op school, maar soms zit het 
even tegen. Dat kan iedereen gebeuren. Bijvoorbeeld als je 
moeite hebt met het leren voor proefwerken of als het maken 
van vrienden wat lastiger gaat. Heb je vragen of zit je ergens mee? 
Dan kun je altijd terecht bij je eigen coach. Ook andere docenten hel-
pen je graag verder. Daarnaast is het mogelijk dat we de hulp van een 
andere leerling inschakelen, een zogenaamde tutor. Die helpt jou bijvoor-
beeld met wiskunde of Frans of met studeren, plannen en huiswerk. Kortom: 
op het HPC sta je er nooit alleen voor.

Uitjes 
Op het HPC gaan we er regel-
matig op uit. Zo hebben wij de 
introductieweek en zijn er geregeld leuke 
activiteiten met betrekking tot de talent-
profielen. In klas 2 gaan leerlingen naar 
Amsterdam en in klas 3 naar Duitsland. 
In de bovenbouw zijn er Europese ste-
dentrips. Dit soort activiteiten zijn leer-
zaam én ook nog eens gezellig.
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Bovenbouw 
Aan het einde van klas 2 stroom je door naar 
de bovenbouw. We zorgen ervoor dat je dan 

een goed beeld hebt van waar je goed in 
bent en wat je leuk vindt!

“Je leert op jouw 
niveau!”Jouw schooldag

Je start de dag gezamenlijk in onze zogenaamde ‘dag-
start’. Hier leer je je eigen werk te plannen en ga je 
samen met je klasgenoten de actualiteiten bespreken. 
Ook bespreek je dingen die in jouw klas spelen met  de 
klassendocent. Daarna ga je op je eigen niveau aan de 
slag om je eigen leerdoelen te realiseren. Dat kan per vak 
verschillen. Je werkt veel op je laptop (hierop vind je al 
het lesmateriaal per leerniveau) maar soms werk je ook 
met een boek. Iedereen krijgt voor elk vak dezelfde basi-
sinstructie. Wanneer dat nodig is krijg je extra uitleg of 
juist meer uitdaging.

HPC-talentprofielen
We zijn er van overtuigd dat je het 
meest leert, wanneer je grip hebt 
op je eigen leren. Als je zelf keuzes 
mag maken draagt dat bovendien 
bij aan een fijne schooltijd! Daarom 
kies je bij ons voor een talentprofiel. 
Nieuwsgierig? Kijk op blz. 16.

Hoe leer jij?
Binnen de brede onderbouw van het 
HPC werk je aan allerlei verschillende 
opdrachten. Je gaat aan de slag als 
onderzoeker, uitvinder of ontwerper. Je 
maakt onderzoeksplannen, voert ze uit 
en doet verslag. Je leert ook buiten de 
school. Op deze manier leer je samen 
te werken, kritisch en creatief te den-
ken, te discussiëren, zelf oplossingen 
te zoeken en initiatief te nemen. Deze 

vaardigheden komen je later goed van 
pas. Door op verschillende manieren te 
leren zie je bovendien hoe jij het beste 
leert.

Op maat
Zit je voor de meeste vakken op mavoni-
veau maar blink je uit in wiskunde? Dan 
kun je dat vak zelfs op vwoniveau volgen. 
Wil je meer talenten ontdekken? Dat kan 
in onze keuzemodules! Kies voor ‘Koken 
met sterren’, ‘Fashion en mode’, ‘Dans’,  
‘Grimeren’ of voor één van de vele andere 
mogelijkheden. 
 
Kortom: in onze brede onderbouw den-
ken we in kansen en mogelijkheden en 
volg je onderwijs op maat.

Jouw leerplan
Iedere leerling heeft een eigen leerplan. 
Hierin staat onder meer op welk niveau 
je een bepaald vak volgt. Het eerste leer-
plan stel je direct na de zomervakantie op, 
samen met je coach. Per vak nemen we 
het basisschooladvies als uitgangspunt, 
maar misschien wil je je verdiepen of 
verbreden. Wekelijks heb je een coachge-
sprek. Je bepaalt dan samen met je coach 
aan welke leerdoelen je gaat werken en 
wat je daarvoor moet doen. Daarbij kijk je 
ook terug: heb ik mijn vorige leerdoelen 
behaald of heb ik daar nog extra uitleg of 
oefening voor nodig? Beetje bij beetje heb 
jij vaker de touwtjes in handen en doorzie 
je zelf wat je leuk vindt, waar je goed in 
bent en waar je naartoe wilt.
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BREDE 
ONDERBOUW
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   Joey

“Iedere leer ling heeft een 
coach, met hem of haar heb je een 

keer in de week een coachgesprek. In 
dat gesprek kun je al les kwijt. Er wordt 
gevraagd hoe het met je gaat en ook hoe het op school 

gaat. Vooraf bereid je dit gesprek voor met een ‘ref lectie’. 
Dit betekent dat je v ooraf opschrijft wat goed ging en 
wat beter kan die week, wat heb je af gekregen en wat 

nog niet? Vervolgens schrijf je op wat je gaat 
verbeteren de volgende keer, dit doe je  

in een ‘verslag’.”

   Joey
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gevraagd hoe het met je gaat en ook hoe het op school 

gaat. Vooraf bereid je dit gesprek voor met een ‘ref lectie’. 
Dit betekent dat je v ooraf opschrijft wat goed ging en 
wat beter kan die week, wat heb je af gekregen en wat 

nog niet? Vervolgens schrijf je op wat je gaat 
verbeteren de volgende keer, dit doe je  

in een ‘verslag’.”

   Joey

“Iedere leer ling heeft een 
coach, met hem of haar heb je een 

keer in de week een coachgesprek. In 
dat gesprek kun je al les kwijt. Er wordt 
gevraagd hoe het met je gaat en ook hoe het op school 

gaat. Vooraf bereid je dit gesprek voor met een ‘ref lectie’. 
Dit betekent dat je v ooraf opschrijft wat goed ging en 
wat beter kan die week, wat heb je af gekregen en wat 

nog niet? Vervolgens schrijf je op wat je gaat 
verbeteren de volgende keer, dit doe je  

in een ‘verslag’.”

Je eigen coach
In alle onderbouwklassen leer je door 
leerdoelgericht te leren. Elke leerling 
heeft een coach. Samen met hem of 
haar word je eigenaar van je eigen 
leerproces. Je leert je eigen leerdoelen 
te stellen en wat je moet doen om 
deze te behalen.

Naar de bovenbouw
Het uitgangspunt van onze brede 
onderbouw is dat leerlingen niet direct 
voor een niveau kiezen. Deze periode 
is er juist op gericht om leerlingen hun 
eigen talenten en de opleiding die bij 
hen past te laten ontdekken. Alle leer-
lingen stromen vanuit de brede onder-
bouw door naar de derde klas in de 
bovenbouw van een afdeling: vmbo-b, 
vmbo-k, mavo, havo of vwo. 

LEERROUTE

DE OVERSTAP ACHTERGROND 
Sinds het schooljaar 2019-2020 geven wij les volgens het onderwijscon-
cept ‘De Overstap’,  een vorm van 10-14 onderwijs. Het uitgangspunt van 
De Overstap is dat leerlingen die starten op het Voortgezet Onderwijs niet 
direct voor een niveau kiezen. Zowel het onderwijs als de begeleiding van 
de kinderen zet zich in één lijn voort. Wetenschappelijk onderzoek leert 
dat kinderen bij de overstap van de Primair Onderwijs naar het Voortgezet 
Onderwijs vaak nog niet genoeg toegerust zijn om de juiste niveaukeuze 
te maken. Hun ontwikkeling kan per leergebied nog heel verschillend zijn. 
Binnen de onderbouw van het HPC ontdekt de leerling zijn eigen talenten 
en welke opleiding daar het best bij past.

Bij de start op het HPC sluiten wij aan bij de beoordelingen van de leer-
kracht van groep 8. Deze scores van de leerling zijn ons startpunt voor 
de doorlopende leerlijn. We plaatsen de leerling in een leerroute die 
het beste aansluit bij dit advies, maar de leerling kan de vakken wel op 
verschillende niveaus volgen. Praktisch kan dit betekenen dat de leer-
ling voor het ene vak op vmbo-k en voor een ander vak op havoniveau 
werkt. Onder begeleiding van coaches leert de leerling eigen doelen te 
formuleren, krijgt de leerling feedback op eigen leerprestaties en het 
leerproces en leert de leerling eigen doelen te realiseren.

Leerroute vwo
In de leerroute vwo ga je op 
onderzoek uit. Leren is voor jou 
leuk en uitdagend en je laat je 
graag door ons onderwijs prik-
kelen. Je bereidt je voor op de 
universiteit. Latijn en Grieks zijn 
keuzevakken en daarmee kun je 
zelfs een Gymnasiumdiploma 
behalen!

Leerroute vmbo-b
In de leerroute vmbo-basis (bbl) 
leer je door dingen te doen en te 
ervaren: het praktische leren. Het 
is fijn als je wat meer tijd krijgt 
en je in alle rust kunt leren. Je 
stroomt door naar klas 3 van het 
vmbo-b en uiteindelijk naar het 
middelbaar beroepsonderwijs 
(mbo).

Leerroute  
vmbo-k - mavo
In de leerroute vmbo-k – mavo 
(K-M) ben je praktisch ingesteld en 
ook theoretisch bezig. Je leert door 
te lezen en te ervaren. Je stroomt 
door naar klas 3 van het vmbo-k 
of van de mavo en je bereidt 
je voor op het middelbaar 
beroepsonderwijs (mbo). 

Leerroute mavo - havo
In de leerroute mavo – havo (M-H) 
ben je vooral theoretisch bezig: je 
leert door te studeren. Je werkt toe 
naar het mavo- of havodiploma,  
met als doel: toegang tot het 
hoger beroepsonderwijs. De 
mavoleerlingen in deze groep 
vinden havo een mooie uitda-
ging en willen ontdekken of 
ze dat kunnen. Alle leerlingen 
in deze leerroute volgen de 
vakken Frans en Cambridge 
English.

LAAT AL JOUW 
TALENTEN TOT 
BLOEI KOMEN!
In onze onderbouw (ook bekend als De Overstap, een 
vorm van 10-14 onderwijs) leer je op jouw eigen niveau 
en zit je met leerlingen van verschillende niveaus in een 
leerroute. Het basisschooladvies is hierin leidend. Per 
vak ontwikkel je kennis en vaardigheden die bij jou pas-
sen. Het kan zijn dat je rekent op havoniveau en voor de 
talen les krijgt op mavo- of vmbo-k-niveau. Leren doe 
je met behulp van digitale middelen. Je werkt met een 
laptop in een speciale portal aan de door jou opgestelde 
leerdoelen. De mentor noemen we hier coach en die 
begeleidt jou in dit leerproces. 

Onze onderbouw  
bestaat uit de  
volgende leerroutes: 
 VMBO-B
 VMBO-K - MAVO (K-M)
 MAVO - HAVO (M-H)
 VWO

De onderbouw duurt twee jaar, daarna  
stroom je door naar de bovenbouw. 
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“Kies Latijn en behaal je 
Gymnasiumdiploma!”
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Op het vwo dagen we je graag uit om al je talenten te benutten. We bereiden je 
voor op een vervolgstudie aan de universiteit. We houden ons bezig met allerlei 
onderwerpen die een beroep doen op jouw denkvermogen. Tevens ontwikkel je 
onderzoeksvaardig heden en leer je kritisch en creatief om te gaan met vraag-
stukken. Daarbij werk je veel samen en leer je te presenteren.

Leerroute vwo - ook voor havo/vwo leerlingen! 
Omdat we ervan overtuigd zijn dat leerlingen doorgroeien, is onze leerroute vwo ook 
toegankelijk voor havo/vwo- leerlingen!

We dagen de leerlingen uit om kritisch te kijken naar de wereld. Wij leren je om vra-
gen te stellen, onderzoeksvaardigheden te ontwikkelen en zaken van verschillende 
kanten te belichten. Je leert keuzes te maken in je eigen leerproces. Naast het uitda-
gende curriculum maak je ook kennis met wetenschapsoriëntatie (WO): we laten jou 
kiezen uit verschillende WO-modules.

Door deze aanpak raak je vertrouwd met de academische manier van werken en 
ontwikkel je een onderzoekende en zelfsturende houding. Daardoor ben je na het 
behalen van je vwo-diploma goed voorbereid op een wetenschappelijke opleiding 
aan de universiteit.

Ook in de leerroute vwo leer je met behulp van een digitale portal. Jouw boeken ruilen 
we in voor een laptop waarin alle leerstof te vinden is. Je krijgt keuzemogelijkheden om 
speciale modules te volgen. Als je voorloopt bij een vak krijg je ruimte om je te verdie-
pen of je met andere vakken bezig te houden. Zo blijf je baas over jouw eigen leren!

BENUT AL JE TALENTEN! 

Talentprofiel Vwo-plus 
Vind jij het leuk om te leren? Ben je 
slim en nieuwsgierig? Dan kun jij 
de uitdaging aan van Vwo-plus. Bij 
Vwo-plus krijg je de vakken Latijn, 
Grieks, science en wetenschapsori-
entatie. We verdiepen en verbreden. 
Bij die vakken horen ook interessante 
excursies, bijvoorbeeld naar Xanten 
en Trier. Daarnaast organiseren we 
speciale projecten (o.a. CSI!), waarbij 
je jouw onderzoeksvaardigheden 
ontwikkelt en aan de slag gaat met 
wat je in de verschillende vakken 
hebt geleerd.

Gymnasiumdiploma 
Kies je voor Latijn en/of Grieks als 
extra vak? Dan til je jouw taalontwik-
keling naar een hoger niveau en kom 
je veel te weten over de klassieke cul-
tuur en oudheid. Met als kers op de 
taart een reis naar Rome in vwo 5! In 
de eerste t/m de derde klas zijn Latijn 
en Grieks verplicht, in de bovenbouw 
is Latijn een keuzevak. Slaag je voor je 
examens met Latijn in je pakket, dan 
krijg je een gymnasiumdiploma.

Cambridge English 
Bij Cambridge English dat aan vwo-leerlingen wordt gegeven, werk je toe naar 
een officieel Cambridge examen. Dit examen wordt in de hele wereld erkend. 
Dat komt goed van pas als je later gaat studeren. Om goede resultaten te beha-
len en je taalvaardigheid te verbeteren, spreken we veel Engels met elkaar en 
lezen we Engelse teksten.

Science en technologie 
Ben je gek op techniek en denk je erover om daar straks verder in te studeren? 
Dan geven wij je nu al een voorsprong. De vakken science en technologie zor-
gen voor een goede aansluiting op technische vervolgopleidingen. We dagen 
je uit om technologische vraagstukken kritisch te bekijken en creatief op te 
lossen.

HPC-talentprofielen 
We zijn ervan overtuigd dat je het meest leert, wanneer je grip hebt op je eigen 
leren. Als je zelf keuzes mag maken draagt dat bovendien bij aan een fijne school-
tijd! Daarom kies je bij ons voor een talentprofiel. Nieuwsgierig? Kijk op blz. 16.



K-M EN M-H 

De Overstap
HPC

De Overstap
LvB - HPC

SAMEN BOUWEN AAN JOUW 
EIGEN(TIJDSE) ONDERWIJS! 
Elke leerroute biedt jou een unieke, persoonlijke kans om je verder te ontwikke-
len. Zo ook onze leerroutes vmbo-k - mavo (K-M) en mavo - havo (M-H). Je leert 
op verschillende manieren en je ontdekt wat je kunt en wat je wilt. Zo heb je 
invloed op je eigen leren. Aan het einde van klas 2 maak je een keuze die 100% 
bij jou past. Kortom: je bent aan het bouwen 
aan jouw eigen(tijdse) onderwijs!

Cambridge English
Met het Cambridge English 
dat aan M-H leerlingen wordt 
gegeven, werk je toe naar het 
officiële Cambridge examen. 
Dit examen wordt in de hele 
wereld erkend. Dat komt goed 
van pas als je later gaat stude-
ren. Om goede resultaten te 
behalen en je taalvaardigheid 
te verbeteren, spreken we veel 
Engels met elkaar en lezen we 
Engelse teksten.
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Eigen niveau 
In de leerroutes K-M en M-H krijg 
je onderwijs met leerlingen van 

twee niveaus, namelijk: vmbo-k en 
mavo of mavo en havo. 

Leerroute M-H  
Kun jij naar een havo-niveau door-
groeien? Dat is de vraag waar wij  
in deze leerroute antwoord op wil-
len geven.

Je bent op M-H vooral theoretisch 
bezig: je leert door te studeren. De 
mavoleerlingen in deze groep wer-
ken ook naar het havoniveau toe. 

Het havodiploma geeft je toegang  
tot het hoger beroepsonderwijs 
(hbo). Alle leerlingen van de leer-
route M-H volgen de vakken Frans 
en Cambridge English.                >>>

Leerroute K-M
Je bent in deze leerroute zowel praktisch als theoretisch bezig. Je leert door 
te lezen en te ervaren. Van daaruit zal duidelijk worden of het mavo-diploma 
jouw doelstelling wordt. In klas 3 stroom je namelijk door naar het vmbo-k of 
de mavo. In beide gevallen bereiden we je voor op het middelbaar beroepson-
derwijs (mbo). 

Lissy

“Je krijgt op het HP C de kans 
om op je eigen niveau te werken. Ik 

zat eerst in de leerr oute K-M (vmbo-k en 
mavo), nu zit ik in de leerr oute M-H (mavo-havo). Ik 
merkte in K-M dat ik de uit leg niet meer interessant 
vond en dat de uitdaging een beetje weg was. Ik ben 

vervolgens overgestapt , ook omdat ik veel vakken 
op havoniveau aan het doen was.”
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LEREN DOOR TE DOEN! 
Vmbo-b leerlingen komen bij ons in de leerroute vmbo-b. We willen vmbo-b 
leerlingen de rust en de ruimte geven om te leren. Leren door te doen! Als je 
zaken kunt uitzoeken én uitproberen heeft dat het beste effect. Onze lessen 
sluiten goed aan op hoe het er in het echte leven aan toegaat. In speciale 
praktijklokalen kom je erachter wat bij je past en waar je goed in bent. 

Op het vmbo leer je met je hoofd én met je handen. Je ontwikkelt 
vaardigheden waar je later veel aan hebt. De leerroute vmbo-b duurt 
twee jaar en in die tijd blijf je bij elkaar in dezelfde klas. Op het vmbo-b 
krijg je les van een kleine groep docenten. Dat is wel zo prettig, rustig en 
overzichtelijk.

“Op het vmbo-b 
krijg je les van 
een kleine groep 

docenten.”

BE
GE
LE
ID
IN
G VMBO-B
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HPC-talentprofielen 
We zijn er van overtuigd dat je het meest leert, wanneer je grip hebt op 
je eigen leren. Als je zelf keuzes mag maken draagt dat bij aan een fijne 
schooltijd! Daarom kies je bij ons voor een talentprofiel. Nieuwsgierig? 
Kijk op blz. 16.

Vmbo bovenbouw Dienstverlening & Producten (D&P)
Als je overgaat van klas 2 naar klas 3 krijg je veel praktijkvakken. Je hebt 
naast de verplichte vakken ruimte om hierin eigen keuzes te maken. In 
overleg met je docent stel je vast wat je gaat doen. Je kiest bijvoorbeeld 
eerst voor de bouw- en techniekafdeling, daarna ga je je verdiepen in de 
zorg. Je mag ook activiteiten doen die met sport en bewegen te maken 
hebben.

Het is belangrijk dat we jou de laatste twee jaar goed voorbereiden op 
jouw vervolgopleiding. Je krijgt de meeste lessen in een lokaal dat past 
bij de nieuwe manier van werken. Deze bestaan uit allemaal kleinere 
werkruimtes, die precies lijken op die van jouw latere beroep. In deze 
‘kleine bedrijfjes’ voer je opdrachten uit die heel erg lijken op het échte 
werk. Natuurlijk krijg je ook lessen als Nederlands, Engels en maat-
schappijleer.

Praktisch leren
Tijdens de lessen krijg je opdrachten waarbij we meerdere vakken combi-
neren. Stel, je moet een product maken waarvoor je de afmetingen moet 
berekenen. Dan komen er dus ook wiskunde en rekenvaardigheid bij kijken. 
En wat als je voor dat product een Nederlandse handleiding moet doorne-
men en zelf een Engelse samenvatting daarvan moet maken? Dan ben je 
met techniek, Nederlands en Engels bezig. Klanten te woord staan, materiaal 
bestellen, een project presenteren: allemaal aanknopingspunten om vakken 
met elkaar te combineren. Zo leer je door te doen!

Oefenen in de praktijk
In onze praktijklokalen werk je in groepjes, zo leer je goed met anderen 
samen te werken. Met elkaar doe je allerlei opdrachten ter voorbereiding op 
een vervolgstudie. Online vind je een deel van de lesstof, daar ga je zelf mee 
aan de slag. De docent loopt rond en helpt als het nodig is. Je kunt meteen in 
de praktijk van alles leren over het beroep dat je later misschien wil kiezen. 
Kortom: een goede voorbereiding voor jouw toekomst!

Vaardigheden
Als vakman moet je goed kunnen samenwerken, fatsoenlijk met klanten om 
kunnen gaan en digitaal kunnen werken. Dat gaan we allemaal oefenen.
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VMBO BBL
TALENTPROFIELEN

TALENTPROFIELEN 
We zijn er van overtuigd dat je het meest leert, wanneer je grip hebt op je eigen 
leren. Daarom kies je bij ons voor een talentprofiel. In de brede onderbouw 
heb je de keuze uit vier mogelijkheden: Sport en Bewegen, Kunst en Cultuur en 
Technologie Breed. Een vwo-leerling mag ook het talentprofiel Vwo-plus kiezen. 
Wekelijks heb je profiel-uren. Deze volg je samen met andere leerlingen van HPC 
Zetten. Het is dé manier om te ontdekken wat bij je past en wat je leuk vindt.

Technologie Breed
Technologie heeft de toekomst! Wil 
jij je hier meer in verdiepen? Ben je 
veel bezig met de nieuwe media, 
vind je computers en wat je daarmee 
kunt doen erg leuk? Kies dan voor het 
talentprofiel Technologie Breed. Het 
vak technologie is alleen in dit pro-
fiel te volgen! Naast de traditionele 
vak-technieken, krijg je iedere week 
les in de verschillende onderdelen van 
de moderne technologie. Daarvoor 
gebruik je zowel oude als nieuwe 
technologie: hamers, zagen en beitels 
maar ook ICT, de 3D-printer of een 
lasercutter. Je gaat digitaal ontwerpen, 
programmeren en visualiseren. Hier 
ontwerp en creëer je ingewikkelde con-
structies. Behalve dat jouw technisch 
inzicht aangesproken wordt, leer je 
samen met mede leerlingen proble-
men te beoordelen en op te lossen. 
Uiteraard hoort een bezoek aan NEMO 
ook bij dit talentprofiel.

Vwo-plus
Vind jij het leuk om te leren en gaat dat je goed af? Ben je nieuwsgierig? 
Dan kun jij de uitdaging aan van Vwo-plus. Bij Vwo-plus krijg je de vakken 
Latijn, Grieks, science en wetenschapsoriëntatie. We verdiepen en verbre-
den. Bij deze vakken horen ook interessante excursies, bijvoorbeeld naar 
Xanten en Trier. Daarnaast organiseren we speciale projecten (o.a. CSI!), 
waarbij je onderzoeksvaardigheden leert en meteen aan de slag gaat met 
wat je in de verschillende vakken hebt ontwikkeld. Wil je graag nóg meer, 
dan kun je Latijn als examenvak kiezen in vwo 4, 5 en 6. Je krijgt dan zelfs 
een Gymnasiumdiploma!

Sport en Bewegen
Op het HPC bieden we je graag de kans om sporten en 
leren met elkaar te combineren. Ben jij sportief en wil je 
kennismaken met verschillende sporten en meer leren 
over beweging? Kies dan voor dit talentprofiel. Als ‘sport-
leerling’ krijg je les van docenten die net als jij lekker 
fanatiek zijn. Samen met je medeleerlingen ga je van 
alles doen op het gebied van sport en bewegen. Dat kan 
op school, maar ook op andere plekken. Je doet mee aan 
speciale sportclinics (zoals ijshockey, frisbee en waterski-
en). Behalve dat je veel aan sport doet, leer je ook speciale 
vaardigheden: leidinggeven, organiseren en samenwer-
ken. Je leert zelfs sportlessen te geven aan elkaar en aan 
basisschoolleerlingen! Je staat dan vóór de klas als mees-
ter of juf in plaats van dat je zelf les krijgt.

Kunst en Cultuur
Toneelspelen, muziek maken, tekenen en dansen. Gaat jouw hart hier sneller van 
kloppen? Kies dan voor het talentprofiel Kunst en Cultuur. In je lesrooster krijg jij veel 
ruimte om van alles te leren over kunst. Op het programma staan tekenen, handvaar-

digheid, muziek, maar ook dans en drama. Als je kiest voor dit talentprofiel 
doe je vanzelfsprekend mee aan de schoolmusical, voor of achter de scher-
men. Je kunt je talenten ook tonen op ons jaarlijkse Open Podium. Cultuur 
krijgt veel aandacht op onze school, je bezoekt theatervoorstellingen, 
musea en je krijgt workshops graffiti, hip-hop en grimeren. Omdat we ons 
kunst- en cultuuronderwijs zo goed aanbieden hebben we als school een 

speciaal certificaat gekregen: wij zijn 
een officiële ‘Cultuurprofielschool’. 
En daar zijn we supertrots op!

Sky

“Ik v olg het pr of iel Technologie 
Breed. Dat is echt heel erg leuk! 

Je gaat bijv oor beeld aan de slag met een 
3D-printer, je gaat met str oom experimenteren, 
je maakt dingen van hout en je mag met al ler lei 

interessante pr ogramma’s werken zoals Il lustrator 
en pr ogramma’s om 3D-tekeningen te maken. Nu 

ben ik een disco-lampje aan het maken, dat 
wordt echt heel leuk!”
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Het HPC is onderdeel van de 
Scholengroep Over- en Midden-
Betuwe. Meer informatie vind  
je op www.sgomb.nl.

Hendrik Pierson College 
Mammoetstraat 1-3 
6671 DL Zetten 
T 0488-451544 
F 0488-453270 
E administratie@hpcnet.nl 
I www.hpc-zetten.nl

“Kom je met ons 
kennis maken?”

Na het lezen van deze brochure ben je al veel te weten gekomen  
over onze school. Natuurlijk is er nog veel meer te vertellen en te zien!

INSCHRIJVEN
Is de kennismaking met het HPC je 
goed bevallen en wil je graag naar 
onze school komen? Leuk, je bent van 
harte welkom! Inschrijven kan via 
jouw basisschool, maar ook tijdens de 
open dag. De aanmeldingsformulieren 
zijn daarnaast te vinden op onze web-
site: www.hpc-zetten.nl. Jouw aanmel-
ding moet uiterlijk 15 maart 2023 bij 
ons binnen zijn.

KOM VERDER!

BE
GE
LE
ID
IN
G

BE
GE
LE
ID
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G KOM VERDER!

Door de ontwikkelingen rondom 
COVID-19 zijn alle voorlichtings-
momenten onder voorbehoud. Het 
kan zijn dat deze niet of aangepast 
doorgaan. Houd onze website in de 
gaten voor meer informatie. 
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OPEN DAG 
4 februari 2023

INFORMATIE- 
AVONDEN 

Voor ouder(s)/verzorger(s)  
en leerlingen van groep 7 en 8  
woensdag 16 november 2022  
en dinsdag 31 januari 2023

Naar de middelbare school gaan is best 
spannend. Wij zorgen ervoor dat je je bij 
ons op school snel thuis voelt. Voordat je in 
de brugklas begint, maak je al kennis met 
je nieuwe klasgenoten en je mentor. In de 
eerste schoolweek krijg je alle ruimte om te 
wennen aan de school en je klas. Ook leer 
je hoe de lesroosters werken, hoe je je huis-
werk plant en hoe je je agenda beheert.

Introductiemiddag
Op woensdagmiddag 21 juni 2023 zijn alle 
nieuwe leerlingen welkom voor een intro-
ductiemiddag. Je kunt daar je klasgenoten 
en mentor ontmoeten. Je hebt dan al een 
beetje een idee wat je van je nieuwe school 
kunt verwachten.

KLAAR VOOR 
DE START?

INFORMATIEAVONDEN 
Op de informatieavonden van woensdag 
16 november 2022 en dinsdag 31 januari 
2023 voor ouder(s)/verzorger(s) gaan we 
dieper in op ons onderwijsaanbod en op 
de verschillende afdelingen.

MINILESSEN
Wil je zelf ontdekken hoe leuk het is op het 
HPC? Kom dan naar de minilessen. In de 
week van 30 januari t/m 2 februari 2023 
kunnen basisschoolleerlingen ervaren hoe 
het eraan toegaat op de middelbare school 
en ontdekken hoe de lessen zijn. Je kunt je 
aanmelden via je basisschool, of direct bij 
het HPC via administratie@hpcnet.nl.

OPEN DAG
Tijdens de open dag op zaterdag 4 februari 
2023 krijg jij een goede indruk van onze 
school. Loop door ons gebouw en spreek 
vooral docenten en leerlingen aan. Zij kun-
nen jouw vragen goed beantwoorden.



	 	

VOLG ONS!

www.hpc-zetten.nl 

MINILESSEN 
30 januari t/m  
2 februari 2023

colofon

Redactie PR & Communicatie
Met dank aan allen die tekstbijdragen
leverden

Fotografie
Roy Soetekouw
Helen de Bruijn
Tess Nillesen

Wij zijn trots op onze leerlingen. 
Daarom schitteren in onze fotografie 
uitsluitend onze eigen leerlingen!

Ontwerp en uitvoering
Puntwee Visuele communicatie, Elst

Drukwerk
Verspreiden Enzo, Bemmel*	a
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