
 

 

Contactgegevens  
 
2College Ruivenmavo 
Vlierakkerhof 1 
5056 NH Berkel-Enschot 
088-0232800 
https://www.2college.nl/Ruivenmavo/ 
 

 
Mevr. L. Derks, Vestigingsdirecteur 
 
Dhr. H. van Schooneveld, schoolopleider 
 
aantal leerlingen: 360 

Schoolsoorten 
VMBOT  
 

Onderwijskundige kenmerken 
 
2College Ruivenmavo is een kleinschalige mavo aan de rand van Berkel-Enschot waar leerlingen 
examen doen op vmbo-GT niveau.  
 
De school biedt gepersonaliseerd onderwijs aan geïnspireerd op het Zweedse Kunskappskolan. 
De leerlingen volgen leeractiviteiten en werken aan persoonlijke leerdoelen. 
 
2College Ruivenmavo heeft veel aandacht voor de individuele leerling en kent een veilig en prettig 
werkklimaat. Er wordt geïnvesteerd in de persoonlijke ontwikkeling van de leerling, ook in die van 
de leerling waarbij het leren niet vanzelf gaat. De school heeft een uitgebreid zorgteam en biedt 
Remedial Teaching en LWOO-ondersteuning aan. Er is ook een arrangement voor leerlingen met 
ASS. 

Onderwijskundige ontwikkelingen  
 
Om de samenhang tussen de verschillende vakken beter tot hun recht te laten komen en om de 
overstap na de basisschool  te vergemakkelijken, is op 2College Ruivenmavo in de eerste twee 
leerjaren gekozen voor het werken in leergebieden. 
Dat betekent dat vakken die veel met elkaar te maken hebben, in samenhang worden aangeboden. 
bijvoorbeeld:  
• Mens en Maatschappij (M&M): aardrijkskunde, geschiedenis, maatschappijleer, 
levensbeschouwing en economie. 
• Mens en Natuur(M&N): natuurkunde, scheikunde, biologie, verzorging en techniek. 
• Sport en Bewegen: lichamelijke opvoeding. 
• Kunst en Cultuur: muziek, handvaardigheid, tekenen, CKV. 
Naar het einde van het tweede jaar wordt inzichtelijker wat de individuele vakken inhouden en waar 
de kwaliteiten liggen en kan worden gewerkt aan een profielkeuze en vakkenpakket. 
 

Onderzoeksagenda 
 
Binnen het team zijn collega’s aan het werk met de volgende onderwerpen: 

• De organisatie van LOB/Decanaat binnen gepersonaliseerd leren  

• De rol van kunstvakken binnen gepersonaliseerd leren 

• Passend onderwijs in gepersonaliseerd leren 
 

Welk onderzoek kun je bij ons op school doen? 
 

• Hoe geef je onderwijs  vakdidactisch vorm binnen de kaders van gepersonaliseerd 
onderwijs? 

• Welke plaats hebben vaardigheden (21e century skills/future skills) binnen ons onderwijs? 

• Hoe wordt de veranderende rol van de docent vorm gegeven? 

• Als student is het mogelijk om met je (deel)onderzoek aan te sluiten bij zaken die op de 
onderzoeksagenda staan. 

https://www.2college.nl/Ruivenmavo/


 

 

 

 

 

Wat je speciaal bij ons op school kunt leren   

 
Omdat we gepersonaliseerd onderwijs aanbieden zijn er voor de leerlingen leeractiviteiten. Dit 
kunnen lezingen zijn over een nieuw onderwerp of lab-sessies waar bijvoorbeeld praktisch met een 
taal gewerkt wordt. De “ouderwetse les” voor een hele klas is verleden tijd. Je kiest een leeractiviteit 
die past bij het niveau en tempo van de leerling. 
 
We hebben een kleine school met ook een klein, redelijk jong team. 
De lijntjes zijn kort, zowel collega’s als leerlingen kennen elkaar. 
 
Het aantal leerlingen met een ondersteuningsbehoefte, in combinatie met het niveau, doet een 
groot beroep op je pedagogische en didactische kwaliteiten. Om deze te laten zien, is een goed 
contact met de groep en een veilig leerklimaat essentieel. 
 


