
Het Kesper College is een school voor voortgezet 
speciaal onderwijs. Jongeren die in het reguliere
onderwijs zijn vastgelopen, krijgen bij ons een  
nieuwe kans. Bij ons staat het perspectief
van de leerling altijd centraal. Dat betekent aan het 
einde van de rit een diploma, doorstroom naar
een vervolgstudie of uitstroom naar werk.

Door gerichte aandacht helpen wij onze leerlingen 
zich emotioneel, sociaal en cognitief optimaal te 
ontwikkelen. Dit doen we door onderwijs met zorg  
te combineren en ouders/opvoeders te betrekken  
bij de ontwikkeling van de jongere.
Ons lesaanbod bestaat uit VMBO-TL, HAVO en 
VWO. Op het Kesper College kunnen jongeren 
onderwijs volgen vanaf de brugklas tot en met het 
examenjaar.

In onze school krijgen jongeren met psychische  
ontwikkelingsproblematiek extra aandacht en  
ondersteuning. De leerling is bij ons leidend in zijn/haar 
eigen onderwijsproces en ontwikkeling. In dit 
proces wordt de leerling gesteund en 
gestimuleerd door onze docenten. 
Doordat zij duidelijkheid en voor-
spelbaarheid bieden, komen 
leerlingen weer toe aan leren.

Dit zeggen ouders,  
leerlingen en docenten

Kesper College

“Samen  
zijn we er  

voor de leerling “
- Docenten -

“Er wordt naar je  
geluisterd, je wordt 
serieus genomen, 

er wordt tijd voor  
je genomen“
- Leerlingen -

“Mijn kind zit  
weer lekker  
in zijn vel! “

- Ouders -

De leerlingen

‘Regisseur van je eigen bestaan’  



Wilt u meer weten over het Kesper College,  
neem dan contact op met de school:
T 088 - 996 24 50
E kespercollege@horizon.eu

www.altrahorizononderwijs.nl

Het Kesper College telt ongeveer 200 leerlingen. We 
hebben vijf zorg-onderwijsklassen. In een klas zitten 12 
tot 15 leerlingen. We werken in de onderbouw met een 
continurooster. Dit betekent dat de lessen beginnen om 
8.30 uur en zijn afgelopen om 14.15 uur. In de boven-
bouw duurt je schooldag tot 15.00 uur.

Onze leerlingen volgen de opleiding VMBO-TL, HAVO 
of VWO. In de bovenbouw kies je een profiel. De 
profielkeuzes zijn:
• Economie & Maatschappij
• Natuur & Techniek
• Natuur & Gezondheid

Iedere leerling heeft een mentor. Deze docent is ook het 
eerste en vaste aanspreekpunt voor de ouder(s)/ op-
voeder(s). We besteden op onze school veel aandacht 
aan het pedagogische klimaat. We hebben gespeciali-
seerde medewerkers (gedragswetenschappers, intern 
begeleiders, pedagogisch medewerkers) en we bieden 
pedagogische trainingen aan zoals faalangsttraining, 
Rots & Water, SOVA-training en Leader in Me-training 
(Persoonlijk Meesterschap). 

Als leerlingen klaar zijn met hun opleiding op het Kesper 
College stromen zij uit naar vervolgonderwijs.  
Dat kan MBO, HBO of de universiteit zijn. 

Klaar op het Kesper College

De school

Ons onderwijsaanbod

Leader in Me

Ondersteuning

Het Kesper College is een Leader in Me-school.  
Dit betekent dat wij werken volgens de zeven  
gewoonten van Stephen Covey. De gemeenschap- 
pelijke taal is een leidraad voor medewerkers,  
leerlingen en ouders. Via deze werkwijze leren  
leerlingen regisseur te worden van hun eigen bestaan
en ontwikkelen zij zich sociaal en emotioneel sterker. 

Dit zijn de 7 gewoonten waarmee we werken:
Gewoonte 1: Wees proactief 
Ik neem de verantwoordelijkheid voor mijn eigen 
leven, ik ben trots op mezelf en neem initiatief.
Gewoonte 2: Begin met het einddoel voor ogen
Ik weet wat ik wil bereiken in het leven, mijn bijdrage 
in de klas doet er toe.
Gewoonte 3: Belangrijke zaken eerst 
Ik doe de belangrijkste dingen eerst, ik maak een 
plan en volg dit plan.
Gewoonte 4: Denk win-win 
Ik ga ervan uit dat iedereen kan winnen, als er con-
flicten zijn los ik die op met respect voor iedereen.
Gewoonte 5: Eerst begrijpen, dan begrepen worden 
Ik luister echt naar mensen, ik bekijk en begrijp 
zaken door verschillende brillen.
Gewoonte 6: Creëer synergie 
Ik werk samen met anderen, dan bereiken we meer. 
Samen komen we tot andere oplossingen. 
Gewoonte 7: Houd de zaag scherp 
Ik leer niet alleen op school, maar ook thuis  
                en buiten. Ik beweeg, eet gezond en                     
                   breng tijd door met vrienden.

“ Veel aandacht  
voor het pedagogisch 

klimaat “


