
“Onderwijsconcept Eduwiek biedt 
voor ieder kind passende vormen van 
onderwijs, zorg en begeleiding op onze 
locaties Voltastraat (praktijkonderwijs 
en vmbo) en Bentinckspark (mavo, 
havo, vwo)”, zegt RvEC-bestuurder 
Albert Weishaupt. “We bieden allerlei 
vormen van ondersteuning, zoals bij 
het leren zelf, op sociaal-emotioneel 
gebied of bij (gedrags)problematiek. 
We leveren ook maatwerk. Leerlingen 
kunnen bijvoorbeeld vakken op een 
hoger niveau volgen of hun diploma 
door een aangepaste vorm van 
toetsing halen. Geen leerling is gelijk 
en dus is ons onderwijs ook niet voor 
elke leerling hetzelfde.” Spin in het 
web van het onderwijsconcept is het 
Expertisecentrum, waar onderwijson-
dersteuners van alle Eduwiekpartners 
(denk bijvoorbeeld aan orthopedago-
gen, psychologen, onderwijsassisten 
en intern begeleiders) samenwerken 
in het ondersteunen van leerlingen en 
docenten op beide locaties. “Vanuit 
het Expertisecentrum kunnen we voor 
ieder kind een passende leerloopbaan 
uitstippelen en kunnen we iedere do-
cent ondersteunen om daar in de klas 
aan te werken.”

Hier kan het
De Eduwiekpartners zijn destijds met 
het onderwijsconcept gestart vanuit 
de gedachte dat heel veel leerlingen 
baat zouden kunnen hebben bij een 
kruisbestuiving tussen speciaal en 
regulier onderwijs. Belangrijk uit-

gangspunt daarbij is vanaf het begin 
geweest ‘Samen waar het kan, apart 
waar het moet’. Weishaupt: “Wij 
willen zo min mogelijk eilandjes van 
speciaal onderwijs in een reguliere 
onderwijssetting creëren. Het bijzon-
dere van onderwijsconcept Eduwiek is 
nu juist dat leerlingen waar mogelijk 
regulier onderwijs volgen en daar-
binnen de ondersteuning krijgen die 
ze nodig hebben. Omdat we dat als 
Eduwiekpartners samen doen, hebben 
we daarvoor ook alles in huis. Hier kan 
het. En het mooie is dat dat kwalitatief 
beter onderwijs voor ál onze leerlingen 
oplevert.”

Beter onderwijs voor iedereen
“Neem bijvoorbeeld de structuur-
klassen op Bentinckspark”, vervolgt 
Weishaupt. “We zijn begonnen met 
één brugklas, waar we leerlingen die 
veel structuur en extra zorg nodig had-
den mixten met ‘reguliere’ leerlingen. 
Al snel bleek dat de hele klas baat had 
bij de aanpak. En dat is natuurlijk ook 
logisch: elke brugklasleerling heeft 
behoefte aan structuur. Inmiddels 
hebben we al drie structuurklassen en 
willen we er naar toe werken dat al 
onze brugklassen structuurklas wor-
den.” Het Eduwiekconcept zorgt er zo 
voor dat de kwaliteit van het onderwijs 
over de hele linie verbetert. “Wat voor 
enkele leerlingen goed is, pakt vaak 
positief uit voor iedereen. Zo halen we 
samen het onderste uit de kan voor al 
onze leerlingen.”

We zijn er voor ieder kind op het RvEC
Onderwijsconcept Eduwiek
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Eduwiek is een uniek onderwijsconcept op het Roelof van 
Echten College in Hoogeveen. Het is ontstaan uit een 
gedeelde visie om élke jongere een optimale leerloopbaan 
te bieden die past bij zijn of haar talenten, wensen en
interesses. Door een bundeling van kennis en expertise 
van regulier en speciaal voortgezet onderwijs heeft Eduwiek 
hiervoor alles in huis. 

HET KAN OP LOCATIE BENTINCKSPARK

Isabel Berendsen zit in een structuurklas

Isabel heeft het ontzettend naar haar zin op Bentinckspark. Ze heeft een gezellige klas en, voor 
haar heel belangrijk, ze krijgt structuur. Dat geeft rust. “Ik vind het moeilijk om te plannen”, 
vertelt ze. “Ik zie snel door de bomen het bos niet meer en dan weet ik niet goed meer wat ik 
moet doen.” Isabel zit daarom in een structuurklas. “In een structuurklas schrijven de docenten 
aan het begin van de les de planning op het bord. Dan weet je precies wat er in de les komen 
gaat. Ook het huiswerk staat erop. Dat moet je dan overnemen in je agenda.” In de lessen is 
veel aandacht voor hoe je je huiswerk kunt aanpakken en voor leren leren. Sommige leerlingen, 
zoals Isabel, kunnen daarnaast nog wel een extra steuntje in de rug gebruiken. Daarom gaat ze 
op maandag, woensdag en donderdag na de reguliere lessen naar het Studiesteunpunt. Na een 
gezellige start met drinken en een koekje gaat ze daar met andere leerlingen aan de slag. “Eerst 
gaan we het huiswerk plannen in de agenda. Veel leerwerk, zoals voor een toets, knippen we in 
blokjes, zodat je er elke dag wat aan doet. Daarna ga je het huiswerk maken. Waar nodig krijg 
je hulp, bijvoorbeeld door leerstof te overhoren. Als je klaar bent mag je naar huis, maar ik blijf 
vaak nog even om anderen te helpen met hun huiswerk.” Eerst ging Isabel ook op de dinsdag 
naar het Studiesteunpunt, maar dat hoeft nu niet meer. “Het gaat al heel erg goed. Ik krijg veel 
complimenten over hoe goed ik kan plannen. Dat geeft mij het zekere gevoel dat ik het straks 
helemaal zelf kan oppakken.”

HET KAN OP LOCATIE VOLTASTRAAT

De bijzondere leerroute van Joyce van Dijk

Joyce weet het zeker: zij wordt internationaal vrachtwagenchauffeur. En om dat te bereiken wil 
ze volgend jaar naar KARgo!, het opleidingscentrum voertuigentechniek, transport & logistiek 
van het RvEC, Alfa-college en Kreeft Opleidingen. “In ons gezin houden we wel van de weg”, lacht 
Joyce. “Mijn vader is vrachtwagenchauffeur en mijn moeder taxichauffeur.” Ze gaat regelmatig 
met haar vader mee op de vrachtwagen. Zo heeft ze ontdekt hoe leuk het is. Om haar doel te 
bereiken moet Joyce wel een bijzondere leerroute volgen. Joyce doet namelijk vmbo-basis op 
locatie Voltastraat en bij die opleiding krijg je niet het vak NASK. NASK is nodig om naar KARgo! te 
kunnen. “Samen met de decaan, mijn mentor en een trajectbegeleider van het Expertisecentrum 
hebben we toen kunnen regelen dat ik NASK kan volgen met de kaderklas van meneer Mentink. 
Meneer Mentink heeft mij in het begin extra geholpen, want ik moest stof inhalen. Maar nu gaat 
het hartstikke goed.” Behalve NASK is er nog iets bijzonders aan het rooster van Joyce. Ze volgt 
wiskunde en Engels op kaderniveau. “De docenten zagen dat ik goed ben in die vakken. Het zou 
zonde zijn om ze dan niet op een hoger niveau te doen. Ik volg nu samen met kaderleerlingen de 
uitleg van deze vakken en daarna ga ik zelf met de stof aan de slag.” Joyce heeft het al met al best 
druk gekregen, maar het gaat haar prima af. “Des te sneller kan ik naar KARgo! natuurlijk”, lacht ze.

Wil je onze school beter leren kennen? 

Op vrijdagavond 22 januari organiseren we 

een online event voor leerlingen en ouders 

van groep 8. Meld je aan via www.rvec.nl. 

ROELOF ONLINE 

vrijdag 22 januari van 19.00 - 20.30 uur 

voor leerlingen groep 8 & ouders


