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Het Candea College biedt een breed onder-
wijsaanbod. Een groot voordeel van een brede 
scholengemeenschap is dat je van opleiding 
kunt veranderen zonder van school te hoeven 
veranderen. Candea is een school in bewe-
ging, waar we streven naar steeds beter 
 onderwijs. Nu en in de komende jaren zullen 
we verder vormgegeven aan gepersonaliseerd 
leren en talentontwikkeling voor elke leerling. 
Dat betekent leerdoelen op maat en meer 
 eigen keuzes voor leerlingen m.b.t. hun 
 leerroute.

Zie ook http://persoonlijkleren.candea.nl/

Het Candea biedt leerlingen, waar mogelijk, 
de kans om vakken op hoger niveau af te 
sluiten. Vwo-leerlingen kunnen vakken 
versneld afsluiten. Candea garandeert 
schoolvoorzieningen die van uitzonderlijke 
kwaliteit zijn, maar legt ook steeds meer 
nadruk op leren buiten school, in stages, 
buitenschoolse activiteiten en in de 
samenleving. Aandacht voor persoonlijke 
ontwikkeling is essentieel, maar we 
geven dit vorm binnen de context van 
samenwerkend leren en sociale groei.
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CANDEA COLLEGE Opleidingsschool 
Het Candea College biedt een uitstekende 
leer/werkplek. Wij zijn onderdeel van de 
Academische Opleidingsschool Quadraam. 
Onze gecertificeerde begeleiders en school- 
opleiders begeleiden je bij het werken aan je 
leerdoelen en competenties. Als student 
word je meegenomen in de vernieuwingen 
binnen het Candea College. Zoals: 
Gepersonaliseerd leren * Talentontwikkeling 
voor elke leerling * Leerdoelen op maat * 
Keuzes voor leerlingen m.b.t. hun leerroute * 
Leerlingen kunnen vakken op het hoogst 
haalbare niveau afsluiten * Leren buiten 
school/stages/ buitenschoolse activiteiten * 
Aandacht voor persoonlijke ontwikkeling/
sociale groei/samenwerkend leren * 
Begeleiding van leerlingen bij hun 
leerontwikkeling.

Moet je onderzoek doen? Onze school 
beschikt over een onderzoeksteam dat 
begeleiding biedt bij praktijkonderzoek.  
Wij werken nauw samen met een aantal 
opleidingsinstituten: Radboud Docenten 
Academie, HAN–ILS, ArtEZ, ALO en HU.


