ZADKINE ONDERWIJSVISIE
Zadkine wil iedere student de beste kansen bieden. Kansen om te

INNOVATIE

ontwikkelen; afgestemd op eigen ambities, interesses, talenten én

Buiten de gebaande paden

groeipotentie. En afgestemd op de actuele en toekomstige vraag van

• Opleidingen worden samen met bedrijfsleven, instellingen en stu-

de arbeidsmarkt. Buiten de gebaande paden. Op die andere manier

denten ontwikkeld. Veel praktijk en interactie met professionals

geven we invulling aan de vraag 'Hoe ver wil jij komen?'.

zorgen voor innovatieve onderwijsprogramma’s.

Onze studenten zijn jongeren en volwassenen tussen de 15 en 67
jaar. We leiden ze op tot flexibele, pro-actieve en trotse vakmannen
of -vrouwen. Hun startsituatie en ontwikkeling is verschillend.

• Leren vindt, waar mogelijk, in en met de beroepspraktijk plaats.
Dus bij een bedrijf of organisatie.
• De student wordt begeleid en gecoacht door vakbekwame en

Elk carrièrepad is een onbekende weg waar we in twaalf colleges -

inspirerende docenten die met één been in de praktijk staan.

samen met studenten, werkveld, collega-scholen en de gemeenten

Docenten blijven zich ontwikkelen op de nieuwste methodes,

in de regio Rotterdam - invulling aan geven.

technieken en didactische werkvormen.
• De student leert samen met anderen: met elkaar en van elkaar.

Deze visie op onderwijs geeft richting aan het beroepsonderwijs
van Zadkine en biedt ruimte aan de colleges om hieraan een (sector)

We bieden een veilige learning-community waarin actieve interactie is met studenten en de branche.

specifieke invulling te geven. Het bevat de bouwstenen waardoor

• We verbinden ons met de wereldplek Rotterdam waar alle inter-

elke student Zadkine met een baan of vervolgopleiding verlaat en

nationale bedrijven en culturen samenkomen en benutten deze

terugkijkt op een geweldige tijd.

kansen ten volle.

In het onderwijs van Zadkine staat centraal:

FLEXIBEL EN OP MAAT

PERSOONLIJKE GROEI

• Opleidingen bieden flexibele leermogelijkheden en maatwerk,

Een persoonlijk carrièrepad uitstippelen

Vragen naar de onbekende weg

zoals gepersonaliseerd leren, e-learning en plaats- en tijdonaf-

• Bij Zadkine is iedereen welkom. We ontvangen (toekomstige)

hankelijk leren.

studenten op een warme en persoonlijke manier. Wij zijn nieuwsgierig naar hen. Iedereen wordt gezien.
• De persoonlijke groei van de student staat centraal. De student
wordt gestimuleerd zijn of haar talenten te ontwikkelen en in te

• We bieden een inspirerende en duurzame leeromgeving met
goed gefaciliteerde (praktijk)lokalen, met plekken voor zelfstudie
en plekken voor ontmoeting.
• Ons onderwijs stopt niet met het behalen van een diploma.

zetten, binnen en buiten de school. De student leert zichzelf

Iedereen – zowel student als medewerker - blijft zich een leven

beter kennen en ontwikkelt vaardigheden om de eigen loopbaan

lang ontwikkelen. Zadkine ziet studenten als klant voor het leven

te sturen en te participeren als sociaal, kritisch en betrokken

en biedt studenten en het bedrijfsleven bij-, om- en

burger.

herscholingsmogelijkheden met een passend aanbod aan

• De student ontwikkelt soft skills om zich flexibel aan te kunnen

opleidingen, cursussen en trainingen.

passen aan een snel veranderende arbeidsmarkt en maatschappij.
• We luisteren naar wat de student wil leren en hoe hij/zij dit wil
leren. We begeleiden in het formuleren van de leervraag.
We werken met een positieve benadering (progressiegericht):
elke dag een stap verder.
• We dagen studenten uit door ze een actieve rol te geven.
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