
Cultuurprofielschool met 
verschillende kunstklassen

Vooropleiding Dans

Wetenschap, design & 
techniek

Gymnasium

Cambridge Advanced English

Goethe Zertificat

in het kort:

Kottenpark is een bruisende school waar we je uitdagen om 
het beste uit jezelf te halen. Wil je je talent verder ontwikkelen? 
Heb je interesse in cultuur, wetenschap of vind je (bèta) 
techniek heel leuk?  Wil je uitblinken in Duits of Engels en 
daarvoor internationaal erkende diploma’s halen? Er is een 
geprofileerd gymnasium vanaf de brugklas, een bèta-profilering 
met extra aandacht voor exacte vakken en er zijn verschillende 
kunstklassen. Wat je later ook wilt worden, hier kun je een 
mooie stap maken.
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Het wetenschapsprogramma dat wij aanbieden, leert je een 
kritische en onderzoekende houding aan te nemen. Je leert een 
onderzoeksvraag formuleren, onderzoeken en juiste conclusies 
trekken. Ook leer je presenteren en samenwerken. Elke goede 
wetenschapper kan beide: onderzoeken én presenteren. Zo 
word jij een echte wetenschapper!

Wetenschap

Wiskunde
Naast wiskunde B bieden wij als verdieping ook wiskunde D aan. Hoe 
beweegt een komeet? Hoe zal een griepepidemie zich verspreiden? Hoe 
ontwikkelen de beurskoersen zich? Al deze vragen gaan over ontwikkelingen 
in de tijd. De situaties waarin dit optreedt, noemen we dynamische 
systemen. Bij Wiskunde D leer je hoe je de ontwikkeling van zo’n dynamisch 
systeem kunt beschrijven en hoe je voorspellingen over zo’n dynamisch 
systeem kunt doen.

Project X
Wil jij je uitleven op 3D ontwerpen? Al twee jaar beschikt het Kottenpark over 
een 3D printer die ingezet wordt bij het vak Handvaardigheid. Ook wordt elk 
jaar de cursus ‘Programmeren met Arduino’ gegeven. 

Filosofie
Het vak filosofie vormt de brug tussen ons wetenschaps- en cultuurprofiel 
door aandacht te besteden aan wetenschapsfilosofie, ethiek en esthetica. 
Vanaf leerjaar 3 maak je kennis met enkele grote denkers uit de 
geschiedenis. Je leert kritisch omgaan met teksten en je eigen argumentatie 
onderbouwen.



Ben je nieuwsgierig, ambitieus, gemotiveerd? Houd je van 
onderzoeken, design en techniek? Dan is de wetenschap | design | 
techniek | klas op Kottenpark echt iets voor jou! Dit programma is 
ontwikkeld in samenwerking met Tech Your Future, Centre of Expertise 
TechniekOnderwijs en Consent. Tech Your Future is een initiatief van 
Saxion, Universiteit Twente en Windesheim. 

Wetenschap |
Design | Techniek

Hoe nieuwsgierig ben jij? 
In deze klas bedenk je en ontwikkel je oplossingen voor  verschillende 
maatschappelijke vraagstukken die onderdeel zijn van de thema’s die 
aangeboden worden. Dit zijn gezondheid & geluk, natuur & milieu en duur-
zaamheid & techniek. De vaardigheden die je bij de Wetenschap | Design | 
Techniek | klas leert komen van de Stichting Leerplan Ontwikkeling: 

Je gaat projectmatig aan de slag en we dagen je uit om zelf op onderzoek 
uit te gaan en creatieve oplossingen te bedenken. Zo ben jij straks goed 
voorbereid op jouw rol in de steeds sneller veranderende maatschappij. 

• Creatief denken en handelen 

• Digitale geletterdheid (programmeren) 

• Kritisch denken (analyseren) 

• Probleemoplossend denken en handelen 

• Construeren en ontwerpen 

• Samenwerken en presenteren 

• Sociale en culturele vaardigheden 

• Zelfregulering 

• Communiceren 

Wil je meer weten? Neem dan contact op met Karlijn Vos
T 053-482 12 00  E kottenpark@hetstedelijk.nl



Experimenteer
De maatschappelijke vraagstukken komen aan de orde in verschillende 
modules, Je werkt samen in groepjes aan het onderzoek of het ontwerp van 
jouw keuze. Prikkel je interesse en nieuwsgierigheid door zelf te onderzoe-
ken, na te denken, te experimenteren en keuzes te maken. De onderwerpen 
zijn breed en bieden veel keuzemogelijkheden. Wat heeft jouw interesse? 

Het eerste jaar kent de volgende modules:

In het tweede jaar worden de uitdagingen al complexer. Je gaat bijvoorbeeld 
in de module Gamification uitzoeken hoe het leven met een fysieke beperking 
prettiger gemaakt kan worden met behulp van games.

Universiteit Twente en Saxion als partner
Het  programma Van Wetenschap | Design| Techniek | is samen met Saxion 
en de Universiteit Twente ontwikkelt. Vaardigheden die in het hoger 
onderwijs noodzakelijk zijn, worden hier al aangeleerd!

Hoe ziet de organisatie van deze klas er uit? 

De lessen aan deze klassen worden gegeven in blokuren aan havo- 
atheneum- en gymnasiumleerlingen. De klas telt maximaal 25 leerlingen 
en je werkt samen in groepjes met andere leerlingen die dezelfde interesse 
hebben. Als je deze lessen volgt, krijg je ze extra naast je andere lessen in 
het rooster.

Aanmelding en kosten 

Voor de Wetenschap | Design | Techniek | klas  moet je je aanmelden. Dat 
doe je door een filmpje over jezelf te maken! Het is de bedoeling dat je het 
volgende laat zien:

• Stel jezelf kort voor; wie ben je? Wat zijn je hobby’s? Enz.
•  Waarom wil je je aanmelden voor de Wetenschap | Design | Techniek | klas? 

Wat is je motivatie?
• Welke onderwerpen vind jij interessant?

Je mag het filmpje gewoon met je mobiel opnemen en het mag  
maximaal 2 minuten duren! Via de volgende link kan je je filmpje uploaden: 
http://bit.ly/aanmelding_wdt

Als je deelneemt aan deze klas, dan is dat voor het hele jaar. De kosten voor 
deelname zijn € 200. Hiermee betalen wij de leermiddelen, excursies en 
andere activiteiten. 

Forensisch onderzoek en DNA
Je gaat als detective een  
misdaad oplossen. 

Food Design
Hoe zorg je ervoor dat mensen 
gezonde keuzes maken als het om 
eten gaat?

Duurzaam wonen
Hoe kunnen we door andere 
woningen te bouwen bijdragen aan 
een duurzame wereld en hoe moeten 
die woningen er dan uitzien?

Afvalverwerking
Afval is grondstof voor nieuwe 
producten, welke nieuwe producten 
ontwikkel jij?

Wateroverlast
Hoe houden we in tijden van 
klimaatveranderingen droge voeten? 

Zonne-energie
De zon is de grootste 
energieleverancier van de wereld, 
hoe kunnen we die energie nog beter 
gebruiken?

MODULES



“Talentontwikkeling, 
kans krijgen en grijpen...

daar gaat het om.”


