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Koers Onderwijs

Ben jij iemand die graag de ruimte krijgt om de dingen te doen die je graag wilt doen? Iemand die graag wil ont-
dekken waar je echt goed in bent? Die graag zelf bepaalt op welke manier je over een onderwerp wilt leren? Dan 
is Koers iets voor jou! Vanaf 1 augustus 2016 biedt LVO Weert deze vorm van onderwijs voor de onderbouw mavo, 
havo en atheneum aan, waarbij je zelf richting geeft aan en eigenaar bent van je eigen leerproces. Kernwoorden 
zijn: keuze, ruimte, structuur en coaching. Binnen Koers werk je met vakdocenten samen aan een brede ontwikke-
ling, uitgaande van jouw eigen interesses en kwaliteiten. Dit alles gebeurt in een omgeving die inspirerend werkt 
en veel minder regulerend.

Wat is Koers?
Wat is Koers en wat maakt het onderwijs binnen Koers zo bijzonder? Met Koers bieden we innovatief onderwijs voor 
de wereld van vandaag. De samenleving verandert en vraagt steeds meer flexibiliteit en creativiteit. Binnen Koers is er 
daarom veel aandacht voor het leren leren, voor het loskomen van vaste patronen. Niet de leerstof, maar jij staat cen-
traal. Want leren vanuit je eigen interesses en leren van eigen initiatieven motiveert! Koers kan omschreven worden aan 
de hand van de volgende kernpunten:

  De leerling kan zelf de koers bepalen van zijn leerproces; er zijn individuele leerroutes en het eigenaarschap ligt bij de 
leerling. 

  De nadruk ligt op een brede ontwikkeling van de leerling, waarbij eigen inbreng van de leerling aangemoedigd wordt.
  Binnen Koers worden zoveel mogelijk verbindingen met de samenleving gemaakt, bijvoorbeeld met contextrijke, 
functionele opdrachten.

  Een duurzame relatie tussen docent  en leerling is essentieel; de docenten hebben hierin een coachende taak.

Voor wie is Koers?
Koers is geen concept specifiek voor leerlingen met bijzondere zorg, bijzondere talenten of bijzonder veel zelfdiscipline. 
Koers is een concept voor elke leerling van de onderbouw met een mavo-, havo- of atheneum-advies. Het advies van de 
basisschool is hierin leidend. Indien we dat nodig achten, vindt er een gesprek plaats met jou en je ouders. In het geval 
van een zorgachtergrond, ook wel ‘oranje route’ genoemd, is het aan te raden vooraf een gesprek aan te gaan over de 
mogelijkheden. Koers biedt geen Tweetalig Onderwijs, Technasium of Gymnasium aan. Voor Topsport Talent-leerlingen 
zijn er wel mogelijkheden. Vanaf het schooljaar 2019-2020 is er geen loting meer: leerlingen die voldoen aan de boven-
genoemde punten worden allemaal toegelaten tot Koers. Binnen Koers willen we dus een mooie mix van leerlingen 
samenbrengen, net als in de maatschappij. Hiermee krijgt iedereen de kans om zijn talenten te laten zien, zich te ontwik-
kelen en te groeien tot een jong volwassene! Ben jij er klaar voor?



Van wie krijg je les?
Het team dat het onderwijs binnen Koers verzorgt, bestaat uit enthousiaste, coachende vakdocenten. De meesten heb-
ben jarenlang ervaring met onder- en bovenbouw. Gedurende je hele Koersloopbaan word je gecoacht; je coach is 
verantwoordelijk voor de algemene begeleiding van jouw leerproces. Samen ontdek je waar je goed in bent. We leren 
samen en leren van elkaar!

Waar vindt het Koersonderwijs plaats?
Het onderwijs van Koers vindt plaats binnen het Koersdomein op Het College Weert. Afhankelijk van de hoeveelheid 
leerlingen, wordt de groep verdeeld over meerdere domeinen. De lessen lichamelijke opvoeding, tekenen en muziek 
vinden plaats in de daarvoor bestemde praktijkruimtes. Daarnaast zijn er regelmatig buitenschoolse activiteiten en pro-
jecten.  

Is Koers misschien iets voor jou? Ga dan naar www.koersweert.nl. Daar vind je meer informatie over Koers, 
antwoorden op de meest gestelde vragen en een contactformulier voor het stellen van vragen.

Innovatief onderwijs voor 

de wereld van vandaag!
www.koersweert.nl
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