
Gymnasium plus: Slim zijn en knap worden! 
 
Doelstelling en meerwaarde Gymnasium-plus. 
 
De opleiding ‘Gymnasium-plus’ van het Valuascollege verbindt de waardes van het gymnasium in 
klassieke zin met de uitdaging en prikkeling die voor getalenteerde leerlingen noodzakelijk is. Hierdoor 
worden onze leerlingen maximaal uitgedaagd om het beste uit zichzelf te halen. 
 
Het gymnasium-plus: 

 Ontwikkelt nadrukkelijk het analytisch denken en probleemoplossend vermogen 

 Maakt de samenhang van de wereld om ons heen duidelijk  

 Bereidt optimaal voor op  ( internationale ) wetenschappelijke vervolgstudies zoals 
geneeskunde 

 Levert maatwerk voor de individuele leerling 

 Bereikt excellentie door samen met peers met dezelfde motivatie en uitdaging  te werken. 
 
Deze uitgangpunten vertalen zich in een programma wat nadrukkelijk breed van opzet is.  
 
Het gymnasium-plus levert voor leerlingen resultaten op waarmee ze aantoonbaar kunnen laten zien 
dat ze veel in hun mars hebben. 

 Een gymnasiumdiploma 

 Cambridge certificaten voor Engels 

 Goethe certificaten voor Duits 

 Delf Scolaire certificaten voor Frans 

 Module certificaten van Open Universiteit 

 Portfolio met gevolgde projecten en studiereizen 
 
Om de gymnasiast op maat te bedienen werken we op 2 gymnasium veel met digitaal lesmateriaal. 
Ook worden er veel verschillende werkvormen met een activerende didactiek toegepast.  
Daarnaast heeft de gymnasium-plus opleiding een internationaal karakter. 
Alle leerlingen van 2 gymnasium krijgen hiervoor een tablet/ laptop van school die ze natuurlijk ook in 
de volgende jaren gebruiken. 
 
 
Programma: 
 
Ons programma is gebaseerd op 2 pijlers 
 

1. De Klassieke zuil 
Leerlingen maken kennis met Latijn, Grieks en de cultuur. De samenhang en doorwerking naar onze 
hedendaagse wereld is overal zichtbaar van klassieke elementen van gebouwen om ons heen tot de 
verhalen van de Griekse tragedies in hedendaagse films en literatuur; en nog veel meer. Het 
gymnasiumplus heeft een meerdaags studiereizen programma waarin leerlingen de verbinding tussen 
oud en nieuw ook echt ervaren. 

2. Verdieping op maat 
We bieden versterkt talen onderwijs voor Engels, Frans en Duits. Iedere leerling volgt Engels op 
versterkt niveau waarbij we voorbereiden op de prestigieuze Cambridge Certificaten. 
Daarnaast volgen de leerlingen minimaal Frans of Duits op versterkt niveau, afhankelijk van hun eigen 
keuze.  
 
In projectvorm werk je aan het ontwikkelen van je probleemoplossend vermogen. De projecten zijn 
daarbij zeer divers zodat er altijd wat je interesse bij is: Van robotica voor de science-liefhebbers tot 
journalistiek voor de maatschappij-liefhebbers. 
 
Als je op het gymnasium-plus zit en je haalt goede resultaten, hoef je misschien niet alle lessen te 
volgen. Je mag dan wat lessen overslaan en in de plaats daarvan cursussen volgen die jij leuk en 
interessant vindt. Denk bijvoorbeeld aan een cursus Chinees. 
In de hogere klassen kun je modules volgen die de Open Universiteit aanbiedt ( Academic 
Experience ). Je leert dan al wat het is om te studeren aan een universiteit. Je behaalt hierbij 
certificaten die je een streepje voor geven bij je vervolgstudie. 



 
 
 
 
 
In de loop van de tijd volgen gymnasiasten dus allerlei spannende en diepgaande projecten.  

Een overzicht van de projecten in de verschillende leerjaren 

 
 
 
 

2 gymnasium-plus • Robotica 

• Onderzoeken en ontwerpen 

3 gymnasium-plus • Luchtvaart 

• Filosofie 

• Moleculair koken 

4 gymnasium-plus • Leef met je hart in Viecurie Medisch Centrum (natuurprofiel) 

• Journalistiek (maatschappijprofiel) 

5 gymnasium-plus 
•SLOB: het ontdekken van een academische studie.  

Keus uit taal, cultuur, natuurwetenschappen, wiskunde, geneeskunde en meer. 

Maatwerk • Uitdagende programma’s, zoals Chinees, staatsrecht en in het kader van  

'academic experience' andere modules van bijvoorbeeld de Open universiteit 


