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Zes scholen met een naam  
om trots op te zijn
‘Leerlingen opleiden tot mensen die zelfstandig kunnen 
denken en doen.’ Dat was het ideaal van dr. Hendrik 
Jan Nassau (1791-1873). Zijn ideaal is het doel van 
de zes scholen die onder zijn naam leerlingen een 
goede opleiding willen geven in een veilige en gezonde 
omgeving. Natuurlijk zijn de methodes van nu anders 
dan die van deze ‘taalmeester’, schooldirecteur en 
-inspecteur uit Assen. Ook bestonden in zijn tijd 
schooltypes als Vakcollege, mavo, havo en atheneum 
nog niet, maar zijn ideeën over goed onderwijs zijn nog 
steeds actueel. Het Dr. Nassau College is er dan ook 
trots op zijn naam te dragen.
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Wat leuk dat je even de tijd hebt genomen om onze 
schoolgids te lezen. Met deze gids geven we je een 
beeld van onze school. Wil je echt ervaren hoe het bij 
ons gaat? Kom dan een dag langs om mee te lopen. Je 
bent altijd van harte welkom.

Groet, 
Medewerkers Dr. Nassau College Aa en Hunze

Welkom
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´Om leerlingen gelijke kansen te geven, heb je ongelijk onderwijs nodig.´ 

Er bestaat niet zoiets als een gemiddelde mavo-, 
havo-, of vwo-leerling. Iedereen komt van een andere 
basisschool, vindt andere dingen leuk en leert op zijn 
eigen manier en tempo. Eigenlijk is dus iedereen uniek, 

met zijn of haar eigen talenten. Maar als iedereen uniek 
is, waarom krijgt dan iedereen wel hetzelfde onderwijs? 
Voor gelijke kansen, heb je ongelijk onderwijs nodig. 

VOORTGEZET ONDERWIJS VOOR IEDEREEN



1 ONS ONDERWIJS
in bent en dat je bij vakken die je moeilijk vindt extra 
begeleiding en tijd kunt krijgen. Ook kan je bijvoorbeeld 
een vak op een hoger niveau volgen en afronden. 

Bij ons op school leer je vaardigheden en doe je kennis 
op, die beiden waardevol zijn voor de rest van je leven. 
Je krijgt bij ons de ruimte en verantwoordelijkheid om 
mee te denken over je eigen leerroute. Dat betekent 
dat je uitgedaagd blijft worden bij vakken waar je goed 
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Hoe ziet een dag eruit?
Elke dag begint met een gezamenlijke Basegroup. 
Tijdens deze meeting neemt de coach samen met jullie 
de dag door. Ook kijken jullie samen het NOS journaal, 
dat bespreken jullie ook even. Zo blijf je goed op de 
hoogte van de actualiteit. Verder kan je je rooster zelf 
indelen. Als jij denkt dat je genoeg hebt aan 3 uur 
Nederlands per week in plaats van 4, dan kan je 
daarvoor kiezen. Dat extra uurtje kan je besteden aan 
iets anders. Aan een vak dat je bijvoorbeeld moeilijk 
vindt. Deze keuzes maak je samen met je coach, want 
er is geen gemiddelde leerling. Niet iedereen heeft 
dezelfde hoeveelheid uren nodig om een vak goed te 
leren. Als je bijvoorbeeld een ster in talen bent, heb je 
minder uren Engels nodig. Bij ons kan dat!

Je eigen persoonlijke coach
Lijkt dit je spannend? Je hebt een persoonlijke coach 
die er helemaal voor jou is. Jouw coach is een docent 
die je helpt het beste uit jezelf te halen en je doelen te 
bereiken. Samen met hem of haar kijk je wat jij nodig 
hebt om de resultaten te halen waar jij naar streeft.

Ook andere vaardigheden
In deze veranderende wereld heb je ook extra 
vaardigheden nodig. Bij ons leer je bijvoorbeeld 
naast Engels en wiskunde, ook sociale en culturele 
vaardigheden. Ook besteed je bij ons aandacht 
aan digitale geletterdheid, creativiteit, plannen 
en organiseren, reflecteren, zelfontwikkeling en 
samenwerken.
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2 ONDERWIJSAANBOD  
havo en atheneum. Als je voor de mavo kiest, doe je bij 
ons ook examen. Voor de andere schooltypes geldt dat 
je eerder of later naar Assen gaat voor het vervolg.

Op het Dr. Nassau College Aa en Hunze bieden we de 
volgende richting aan:
• Vakcollege Dienstverlening en Producten

De onderstaande vakcolleges zijn te volgen op onze 
locatie Penta in Assen:
• Vakcollege Economie & Ondernemen 
• Vakcollege Bouwen, Wonen & Interieur 
• Vakcollege Produceren, Installeren & Energie 
• Vakcollege Zorg & Welzijn 
• Vakcollege Horeca, Bakkerij & Recreatie

Met bijna elk advies van de basisschool kun je bij 
ons terecht. Of je nu het Vakcollege gaat doen of een 
theoretische opleiding waarbij je kunt kiezen uit: mavo, 

2.1 Vakcollege 
Het Vakcollege is voor leerlingen met een advies voor 
een basisberoepsgerichte of kaderberoepsgerichte 
leerweg. In het eerste jaar Vakcollege maak je kennis 
met alle vakgebieden. Elke week ga je met projecten 
aan de slag bij het vak Vakmanschap. In deze lessen 
ga je op zoek naar jouw talenten. 

Jouw opleiding is vanaf het derde leerjaar helemaal 
gericht op het vakgebied waarin jij terecht wilt komen. 
Je leert niet alleen met je hoofd, maar ook met je 
handen. Op het Dr. Nassau College kun je kiezen voor 
een van de volgende Vakcolleges:
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Schooltypen

Leerjaar 1 Atheneum  Havo    Mavo VMBO BB/KB

Leerjaar 2 Atheneum  Havo  Mavo VMBO BB/KB

Leerjaar 3 Atheneum Havo Mavo VMBO BB/KB

Leerjaar 4 Atheneum op GO Quintus Havo op GO Quintus Mavo VMBO BB/KB

Leerjaar 5 Atheneum op GO Quintus Havo op GO Quintus

Leerjaar 6 Atheneum op GO Quintus



2.2 Theoretische opleidingen 
Bij ons heb je de keuze tussen de volgende theoretische 
opleidingen: mavo, havo of atheneum. Ga je de mavo 
doen, dan kun je je hele opleiding bij ons blijven tot en 
met je eindexamen. Doe je havo of atheneum, dan kun 
je na het derde leerjaar verder met gepersonaliseerd 
onderwijs op onze locatie Quintus in Assen. 

Mavo
Bij ons op school kun je voor je mavo-opleiding kiezen 
uit de sectoren Zorg & Welzijn, Economie, Landbouw 
en Techniek. In het tweede leerjaar word je goed op 
deze keuze voorbereid, onder andere door gesprekken 
met je coach en voorlichtingen over de verschillende 
sectoren. Na de mavo kun je verder met een studie in 
het mbo. 

Havo en atheneum
De eerste drie jaar volg je de lessen bij ons op school. 
In het derde jaar kies je voor een zogenaamd profiel. 
Dat is de richting waarin jij je specialiseert. Vanaf het 
vierde leerjaar (tweede fase) volg je de vakken die bij 
het gekozen profiel horen. 

Op het Dr. Nassau College kun je één van de 
volgende profielen kiezen: 
• Natuur & Techniek 
• Natuur & Gezondheid 
• Economie & Maatschappij 
• Cultuur & Maatschappij
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3  RESEARCH &  
DEVELOPMENT

Het Dr. Nassau College Aa en Hunze besteedt veel 
aandacht aan twee belangrijke doelen; 
1. Het behalen van goede resultaten en leren leren 

(cognitieve ontwikkeling).
2. De persoonlijke ontwikkeling stimuleren en leerlingen 

laten groeien in de zogenaamde soft skills. 

Voor het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling 
hebben wij een speciaal vak op onze school: R&D 
(Research & Development).

Wij werken op school veel met doelen. Als je iets moet 
doen en je weet waarom of waarvoor je het doet, 
dan is het een stuk leuker. Ook is het dan meestal 
gemakkelijker om je voor iets te motiveren. Je moet er 
dus achter zien te komen waarom het belangrijk is om 
iets te leren. Daarvoor moet je doelen stellen! En je 
moet erachter zien te komen wat je later wil gaan doen 
of wat je wil worden. 

Als je beter weet wat je later wil worden, dan gaat 
meestal het leren ook beter; je bent gemotiveerder, 
je hebt een doel voor ogen.

Bij R&D ga je samen met de begeleidende docenten 
uitzoeken en ervaren wat bij jou past, waar jouw 
interesses liggen en waar je blij van wordt. Kortom, je 
gaat op zoek naar jouw lange termijn doel!
Je gaat research (onderzoek) doen naar jouw 
lange termijn doelen. Dit doe je door te werken aan 
verschillende opdrachten. Deze opdrachten doe je in 
samenwerking met echte bedrijven of instellingen. 
Op deze manier kun je ervaren hoe een bepaald 
vakgebied of beroep eruitziet. 

Naast onderzoek doen naar de doelen, ga je 
ook werken aan jouw persoonlijke ontwikkeling 
(development). Je gaat kijken waar je gelukkig van 
wordt, waar je goed in bent en waarom dat zo is. 
Ook ga je de uitdaging aan om te onderzoeken wat je 
vervelend vindt en waar je hulp bij nodig hebt. 

Kortom R&D, is een belangrijk vak. Het kan zorgen dat 
je, door te werken aan jouw persoonlijke ontwikkeling, 
uiteindelijk weet wie je bent en wat je wil! Dit kan weer 
erg motiverend werken voor het leren op school.

12



13



4 LEERLING- 
BEGELEIDING

5 CAMBRIDGE  
ENGLISH

Het kan alleen goed gaan met jouw opleiding als het 
goed gaat met jou. Daarom is begeleiding op maat 
belangrijk. Iedere leerling heeft dan ook een eigen 
coach en we kijken waar jij behoefte aan hebt. Dat kan 
uiteenlopen van extra ondersteuning voor sommige 
vakken en hulp bij problemen als faalangst of dyslexie 
tot regelingen in verband met de (top)sport die jij 
beoefent. 

Leerwegondersteuning (LWOO)  
Kun je naar het vmbo, maar heb je daar extra 
ondersteuning bij nodig? Dan geeft je basisschool dit bij 
ons aan en word je getest voor leerwegondersteuning 
(LWOO). Als uit de test blijkt dat je hiervoor in 
aanmerking komt, krijg je extra begeleiding op school. 
Je ouders en basisschool melden je dan voor 1 
december aan.

Voor meer informatie en de begeleidingskaart: 
www.aaenhunze.nassaucollege.nl.

Bij ons kun je het internationaal erkende certificaat 
Cambridge English halen. In het hoger onderwijs - of 
het nu het hbo of de universiteit is - zijn studies steeds 
vaker geheel Engelstalig of wordt met Engelstalig 
lesmateriaal gewerkt. Met Cambridge English ben je 
hier extra goed op voorbereid. Ook eisen steeds meer 
buitenlandse universiteiten dat nieuwe studenten over 
dit certificaat beschikken.

Meer weten over Cambridge English? 
Voor meer informatie kun je bij ons terecht. 
We vertellen je er graag meer over. 
Ook kun je op de volgende websites kijken:
• The University of Cambridge, Esol Department: 
 www.cambridgeesol.org
• The British Council: 
 www.britishcouncil.org/netherlands
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6  OPLEIDING  
COMBINEREN  
MET TOPSPORT? 

7 ELKE DAG 
WELKOM

Bij ons staat elke dag de deur voor je open. Je kan altijd 
meelopen om een kijkje te nemen in onze school en te 
ervaren hoe een schooldag bij ons eruit ziet. Lijkt je dit 
wat? Neem dan contact met ons op.

LWOO informatieavond 
Dinsdag 25 oktober 2022: 19.00-21.00

Open dag
Vrijdag 18 november 2022: 16.00-19.00

Doemiddag
Dinsdag 13 december 2022: 14.30-16.00

Informatieavond ouders
Dinsdag 13 december 2022: 19.30-21.00

Open dag
Dinsdag 7 februari 2023: 18.30-20.30

Meeloopdag *

* Elke dag mogelijk in overleg.  
Graag bellen met 0592-261983 

Beoefen jij sport op topniveau en wil je dat combineren 
met een goede schoolopleiding? Ook dan ben je bij 
ons aan het goede adres. Je wordt persoonlijk begeleid 
door je topsportcoach. Samen met deze coach kijk jij 
wat je nodig hebt. Denk bijvoorbeeld aan aanpassingen 
in je lesrooster en andere afspraken waardoor jouw 
sport te combineren is met school. 
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CONTACT
Dr. Nassau College locatie Aa en Hunze  
Sarah Sopacua, teamleider
Richard Gerding, directeur
Stokleggingslaan 17 • 9461 CC Gieten 
(0592) 26 19 83 • aaenhunze@dr.nassaucollege.nl

www.aaenhunze.nassaucollege.nl


