Onze locaties: open, gezellig en modern
‘Studenten ontwikkelen zich het beste in een omgeving waar ze zich veilig en prettig voelen’
Het Da Vinci College heeft haar hoofdlocaties in Dordrecht en Gorinchem. Daarnaast kun je
opleidingen volgen in Hardinxveld-Giessendam, Zwijndrecht, Barendrecht, Oud-Beijerland en Wijk en
Aalburg. Locatiedirecteur Ton den Breejen over Da Vinci College Gorinchem: ‘Een school moet een
plek zijn waar een student zich thuis voelt en op zijn gemak is.’

De golf van Gorinchem wordt het schoolgebouw van Da Vinci College Gorinchem ook wel genoemd.
Het golvende dak verwijst naar de plaats van de school, in een gebied waar rivieren stromen.
Opvallend zijn ook de vele ramen in het gebouw. ‘Hier heeft de architect goed over nagedacht’,
vertelt Ton den Breejen. ‘Vanuit de school kun je de wijde omgeving zien. Het gebouw is een mooie
afspiegeling van onze openheid naar de regio. Onze leerlingen komen veelal uit de omgeving en we
werken veel en graag samen met bedrijven en instellingen in de regio. Da Vinci College Gorinchem
staat middenin de samenleving.’

Openheid
De mbo-school is ook binnen licht en open. De gangen zijn breed, het is er netjes, vanuit de trappen
en overlopen kun je ver weg kijken en er heerst een gezellige sfeer. Ton den Breejen: ‘Dat vinden we
belangrijk. Studenten brengen hier een groot gedeelte van de dag door. Studenten ontwikkelen zich
het beste in een omgeving waar ze zich veilig en prettig voelen. Dat moet de basis zijn. De sfeer op
ons mbo is gemoedelijk. Studenten kennen elkaar en hebben respect voor elkaar. De openheid van
het gebouw zie je ook in de openheid naar elkaar. Mijn kamer zit bijvoorbeeld recht tegenover de
kantine en de deur staat vrijwel altijd open. Van student tot directeur zijn we bereikbaar en
toegankelijk voor elkaar.’

Passie en humor
‘We hebben een enthousiast team van docenten op Da Vinci College Gorinchem. Een docent heeft
heel veel invloed op een jongere. Onze docenten motiveren onze studenten door een goede relatie
met hen aan te gaan. Daardoor gaan studenten als vanzelf presteren. Enthousiast lesgeven, met
passie voor het vak en veel humor en een geintje op zijn tijd, dat is opleiden. Passie en humor zijn
voor mij de basisvoorwaarden voor goed onderwijs.’

Wat je ze meegeeft
‘Op Da Vinci College Gorinchem combineren we het ambachtelijke met innovatie. Als professioneel
beroepsbeoefenaar kunnen onze studenten straks hun werk uitvoeren. Minstens zo belangrijk
vinden we dat onze studenten straks op een verantwoordelijke manier in de maatschappij
functioneren. Goede sociale vaardigheden zijn ontzettend belangrijk om te functioneren in de
samenleving. Het gaat er niet alleen om wat je ze leert, maar ook om wat je ze meegeeft.’

