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Op het Northgo College vinden wij het belangrijk 
dat wij onze leerlingen de juiste vaardigheden 
bijbrengen. Voorbeelden van belangrijke vaardig-
heden zijn:

• Samenwerken en kritisch denken
• Organiseren en communiceren
• Creativiteit en problemen kunnen 

oplossen

In de jaren dat je bij ons op school zit zul je niet 
alleen letterlijk groeien, maar ook figuurlijk. Je 
groeit door te ontdekken, door te ervaren en door 
vaardigheden te leren waar je je hele leven iets 
aan hebt. Daarom werken wij met moderne 
lesmethoden als het Go-Programma, het 
Technasium en Havisten Competent. 

Schoolplan 2019-2024
Elke school in Nederland maakt elke vijf jaar een 
nieuw schoolplan. Hierin staat wat de school wil 
bereiken. Ook het Northgo College heeft het 
afgelopen jaar hard gewerkt aan een nieuw 
schoolplan. Op onze website kun je het hele 
schoolplan lezen. 

Begeleiden van de actieve leerling 
Als leerlingen meer de eigenaar zijn van hun 
leerproces, dan worden ze geactiveerd en 
gemotiveerd. Daarom worden leerlingen op het 
Northgo College gestimuleerd om aan te geven 
wat zij zelf belangrijk vinden. De docent en de 
mentor ondersteunen en begeleiden de leerling 
naar een actievere werkhouding.

Persoonlijk onderwijs
Op het Northgo College hebben de docenten 
oprechte belangstelling voor je. Als de docent
goed weet wie jij bent en wat je kunt, dan gaat 
het leren beter. Daarom hebben wij op school
aandacht voor elkaar. Wij willen dat jij je thuis 
voelt bij ons. Het leren komt dan niet vanzelf,
maar het wordt wel prettiger.

Kwalitatief goed onderwijs
Het Northgo College werkt continu aan de 
kwaliteit van onderwijs. De effecten daarvan
zijn duidelijk zichtbaar. Na het laatste 
inspectiebezoek, in maart 2019, heeft de 
inspecteur gezegd dat onze docenten ervaren, 
deskundig en betrokken zijn en dat de lessen 
van goede tot zeer goede kwaliteit zijn. Je kunt 
er dus op vertrouwen dat het onderwijs op onze 
school goed is. De inspecteur vindt ook dat ons 
personeel en de leerlingen aardig en behulpzaam 
zijn. Dat betekent dus dat niet alleen de 
resultaten tellen, maar dat ook de sfeer bij ons 
goed is.

Het team van het Northgo College staat open 
voor nieuwe ontwikkelingen die de leerlingen
nodig hebben om met plezier te leren en 
succesvol te zijn. De school staat nooit stil in
haar ontwikkeling.




