
Waarom certificaten? 
Leerlingen hebben baat bij betere ontwikkeling van 
talenten. Het  zichtbaar maken van hun activiteiten d.m.v. 
een portfolio of certificaat kan een stimulans zijn. 

Daarnaast zouden certificaten een rol kunnen spelen bij de 
toelating tot vervolgactiviteiten die na of buiten de school 
plaatsvinden. 
 

 

Wanneer kunnen certificaten een rol 
spelen?  

 

Op het Corderius College is het belang en de mogelijkheid 
voor certificering onderzocht voor deelname aan een 
programma voor talentontwikkeling. 

 

Een certificaat kan een stimulans zijn om deel te nemen 
aan speciale  activiteiten van een excellent-programma. 

Leerlingen geven aan dat persoonlijke feedback van de 
docenten voor hun werk een van de sterkst motiverende 
factoren is. 

 

Bij het programma voor talentontwikkeling zet het 
Corderius College vooral in op mogelijk tot differentiatie 
binnen de vakken. Voor dit programma wordt het gebruik 
van certificaten niet als zinvol beschouwd.  

 

Of certificaten een rol kunnen spelen bij toelating tot 
vervolgactiviteiten van HBO en WO zal het 
vervolgonderwijs moeten aangeven.  

 

 

Resultaten en voorbeelden uit de 
praktijk 

Op het Corderius College wordt een programma ontwikkeld 
dat o.a. bestaat uit: 

− Leerlingen nemen deel aan een “havo-stroom” in de mavo-
4 klas om doorstroming naar havo -4 te verbeteren (nu 
nog zonder certificaat; succesvolle deelname aan deze klas 
verbetert de aansluiting) 

− Leerlingen nemen deel aan een voorstroom in havo-3 om 
betervoorbereid te zijn op de profielkeuzes voor havo-4 (in 
ontwikkeling; succesvolle deelname aan deze voorstroom 
verbetert de aansluiting) 

− Leerlingen kiezen voor het masterclasstraject (vanaf groep 
8 mogelijk t/m vwo-4) (certificering is nog in ontwikkeling) 

− Leerlingen nemen deel aan “Wie helpt Wie” : een intern 
bijspijkerprogramma waarbij excellente leerlingen uit alle 
afdelingen leeringen met een achterstand kunnen helpen. 
(geen certificaat) 

− Deelname aan European School Network (ESN) 
uitwisselingsprojecten (certificaat) 

− Deelname aan het Corderius talent loket: keuze uit diverse 
incidentele masterclass mogelijkheden binnen en buiten de 
school (certificaat) 

− Wall of Fame: een muur op school die ingericht is om de 
succesvolle deelnames aan olympiades en andere 
wedstrijden te tonen (eervolle vermelding van naam met 
behaald succes op de Wall of Fame) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corderius College, Amersfoort 

Kees Gijsbers 
 

Zijn certificaten wenselijk? 

Ruimte voor het  
LOGO  

van de SCHOOL 

Hoe kan een ander deze bouwsteen 
gaan gebruiken? 

Het is aan het HBO en WO om de waarde van certificaten 
voor het vervolgonderwijs te bepalen. Het is zeker de 
moeite waard om als vervolg samen met 
vertegenwoordigers van HBO en WO de wenselijkheid 
hiervan te bespreken. 

 

De eisen die aan een certificaat gesteld kunnen worden 
kunnen door een samenwerkingsverband tussen HBO, WO 
en scholen van VO worden ontwikkeld.  

 

Zodra deze eisen bekend zijn, kunnen scholen 
programma’s verder ontwikkelen die gecertificeerd kunnen 
worden 
 

Contactgegevens 
Meer informatie bij gijsbersk@corderius.org.  

 

Deze poster is gemaakt voor de JCU-conferentie 
‘Bouwstenen voor excellentie’, 16 mei 2012. 


