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Q-HI! 
WELKOM BIJ DE Q-HIGHSCHOOL 

Super dat jij je hebt ingeschreven voor één of meer  

Parcoursen van de Q-highschool. Bij de Q-highschool gaan 

de dingen anders dan op jouw eigen school. Ook biedt de 

Q-highschool mogelijkheden die je ergens anders niet hebt. 

Dat wist je waarschijnlijk al, want anders had je niet voor een 

Parcours  bij de Q-highschool gekozen. Toch vertellen we jou 

graag even wat je bij de Q-highschool kunt verwachten. 

En wat wij van jou verwachten.

In dit boekje leggen we per onderwerp uit hoe de Q-highschool 

werkt en wat je moet doen als je vragen hebt. Het is daarom 

handig om dit boekje te bewaren.
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Q-HIGH  
Q-highschool 

Biedt innovatief onderwijs aan. Je leert samen met leerlingen 

van andere scholen, niveaus en leeftijden. Wat je samen deelt, 

is jullie gezamenlijke interesses in een Parcours of Avontuur. 

Kan ik deelnemen?   

De Q-highschool biedt onderwijs aan alle leerlingen 

van de veertien Quadraam-scholen. Jouw school is 

ook een Quadraam-school. Dus ook jij kunt 

deelnemen aan de Avonturen en Parcoursen!

Quanta Costa?   

Voor jou als leerling is de Q-highschool helemaal 

gratis. Heel soms is het nodig om zelf leer-

middelen te verzorgen, maar dan staat dat 

duidelijk aangegeven op de website.
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Ik las iets over blokken...  

Een schooljaar bestaat uit vier blokken. Ieder blok duurt zeven 

weken en lever je een product op of maak je een toets of PO.  

Online en fysiek
Bij de Q-highschool zoeken we naar een mooie balans tussen 

fysiek en tijd- en plaatsonafhankelijk onderwijs. Zo zal je 

merken dat je bij de parcoursen ongeveer 30% fysiek 

onderwijs volgt en 70% op een andere manieren. Denk daarbij 

aan onlineonderwijs, een zelfstudieopdracht, praktijkopdracht 

of een samenwerkingsopdracht die jij in je eigen tijd kunt doen. 

Wist je dat...

Je in de tweede of derde klas vaak al kan starten met 

modules? Hierdoor kun je jouw examenvak eerder afsluiten. 
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Twijfel je?

Weet je niet zeker of een bepaald parcours iets voor jou is? 

Doe dan in de 2e of 3e al mee aan een kennismakingsmodule. 

Deze zijn voor iedereen toegankelijk en je krijgt een goed beeld 

van het vak in de Q-highschool.   

Een mooie kans.. 
Volg bij de Q-highschool een parcours op een hoger niveau! 

Doe je havo maar wil je bijvoorbeeld Wiskunde D op vwo-

niveau volgen? Dat kan. Je doet dan ook examen op een 

hoger niveau voor dit vak. Handige binnenkomer op 

je vervolgstudie... 

The Sky Is the limit! 

Q-highschool is avontuurlijk en deinst niet zo snel ergens voor 

terug. Heb je een tof plan, een leervraag of gewoon een super 

idee. Laat je stem dan horen. Je staat er nooit alleen voor en 

samen werken we aan een toekomst waarin je de dingen leert 

die er voor jou toe doen.  Zo heeft een groepje leerlingen een 

aantal modules van Informatie ontworpen! Hoe nice is dat? 

?
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PARCOURS
Wat is een parcours?  

Parcoursen zijn (examen)vakken die op jouw eigen school niet 

worden aangeboden. De Q-highschool biedt 7 verschillende 

Paroursen aan: informatica, bedrijfseconomie, filosofie, 

wiskunde D, Spaans, wiskunde C en Maatschappij-

wetenschappen. We hebben ze parcoursen genoemd omdat 

je bij de Q-highschool je eigen parcours kunt uitstippelen. 
Een Parcours loopt over meerdere jaren. Meestal start je 

het Parcours in de 4e en sluit je het af in het examenjaar.

Bepaal je eigen tempo

Parcoursen zijn opgebouwd uit verschillende 

modules. De modules volg je in de volgorde die je 

zelf kiest. Je bepaalt zelf wanneer je start en hoe snel 

je gaat. Wil je versnellen? Dan volg je meer dan één 

module in één periode. Bij de Q-highschool kiezen er 

behoorlijk wat leerlingen voor om het parcours in 

vwo 5 al af te ronden.
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Lesmatch 

Sommige modules zijn verplicht als je examen in een 

vak wil doen. Daarnaast zijn er keuzemodules. Op de 

lesmatch van jouw parcours kun je zien wat alle 

keuzemogelijkheden zijn. Je ziet welke modules 

verplicht zijn, welke modules je kunt kiezen en in 

welke periode een module wordt aangeboden. Op 

deze manier kun je zelf je hele parcours uitstippelen. 

Als je wilt, kan dat ook al voor de komende jaren! 

Jouw lesmatch krijg je wanneer je je officieel hebt 

aangemeld voor een parcours. 
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LESFLITS
Online aanbod  

Aanmelden doe je online via onze website: 

www.q-highschool.nl. Op de lesflits pagina (yes, geïnspireerd 

door Netflix) vind je alle actuele informatie over de modules. 

De inhoud, doelgroep, blok,  dag en tijdstip wanneer deze wordt 

gegeven is beschreven. Ook lees je of er voorkennis nodig is 

voor een module. Check voor de zekerheid altijd even online 

of jouw geplande module echt wordt aangeboden! 

Wat krijg ik?  

De  modules worden afgesloten met een 

eindopdracht of een toets. Zodra je eindcijfer bekend 

is, krijg je een bericht in je mailbox (de voorkeursmail 

die je in je profiel hebt opgegeven). Via een link in dit 

bericht kun je zelf je eindcijfer checken op je 

profielpagina. Bij een 6 of hoger kun je het 

bijbehorend certificaat printen. Wanneer je jouw 

parcours volledig hebt afgerond ontvang je een 

parcoursoverzicht. 
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Wat is een PTA?

Doe je examen in een parcours? Dan is een Programma van 

Toetsing en Afsluiting (PTA) van toepassing. Daarin staat 

precies vermeld welke onderwerpen deel uitmaken van het 

(school)examen, aan welke eindtermen je moet voldoen, welk 

studiemateriaal beschikbaar is en of een toets/eindopdracht 

herkansbaar is. Het PTA geeft ook aan wat het gewicht is van 

iedere module binnen het totale schoolexamen. Jouw PTA 

vind je op de website onder het parcours wat je volgt. 

De Q-highschool verzamelt al jouw behaalde resultaten als 

eindexamenresultaat. Deze vormen samen je 

schoolexamencijfer (SE).

Het Centrale Examen maak je op je eigen school. Sommige 

vakken kennen geen CE. Voor wiskunde D en informatica is het 

SE cijfers tevens het Examencijfer.
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Hoe meld ik me aan voor een Parcours?   

Als je een compleet parcours wilt volgen en examen wilt doen, 

bespreek je dat met de Q-highschoolcoördinator en/of de 

decaan van jouw school. Samen bepalen jullie of je het 

Parcours in je examenprofiel wilt opnemen, of dat je het als 

extra examenvak wilt doen. Let op: je kunt ook later nog 

besluiten om het parcours in je profiel op te nemen. Via jouw 

Q-highschoolcoördinator ontvangen wij jouw aanmelding. 

Wanneer jij je voor het eerst inschrijft voor een module, maak 

je direct ook een profielpagina aan.  

Wat doen we met je profiel 

Bij het aanmaken en updaten van je profiel vragen we jou 

om enkele gegevens. Deze gegevens worden nooit met 

anderen gedeeld en worden na het verlaten van een 

Quadraam-school verwijdert. 
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Wat doen wij met je profiel?   

Ÿ Bekijken wie er meedoet aan een parcours of avontuur 
Ÿ Op basis van de ingevulde school de locatie van de module 

en de taxiritten plannen 
Ÿ Met je ingevulde emailadres kunnen wij jou uitnodigen voor 

de bijeenkomst(en) 
Ÿ Met je 06 kunnen we je appen als een bijeenkomst 

onverwachts niet doorgaat of als we iets aan je willen vragen 
Ÿ We kunnen je automatisch toevoegen aan Office Teams waar 

je samen met andere leerlingen van het parcours of avontuur 

een onlinegroep vormt 

14



15



MODULES
Hoe ziet een module er in de praktijk uit?   

Een module bij de Q-highschool beslaat 7 weken. In week 2, 4 en 

6 organiseren wij fysieke bijeenkomsten op locatie. In de overige 

weken is er 'les op afstand'. Dat kan online zijn, maar soms krijg 

je ook een zelfstudie- of samenwerkingsopdracht. Die organiseer 

je zelf thuis, op je eigen school of op een andere locatie.

Afsluiting module: 

Een module sluit je altijd af met een toets of een PO. Voor 

een toets zijn er altijd 2 momenten waaruit je kan kiezen. 

Vooraf moet je je, net zoals op het HBO of de universiteit, 

inschrijven voor een toets. Een PO moet je via je Q-

highschoolprofielpagina inleveren.

Hoe meld ik me aan voor een module?   

Vóór de start van iedere volgende module meld je 

je aan via de aanmeldknop bij de betreffende module op de 

lesflitspagina. Dat kun je voor aanvang van iedere periode 

doen, maar je kunt ook vooruitkijken en je alvast aanmelden 

voor alle modules voor het komende schooljaar. Wel net zo 

gemakkelijk!

Alleen losse modules volgen?   

Misschien vind jij een onderwerp gewoon interessant en 

vind je het niet nodig om er examen in te doen. Dan kun je je 

ook inschrijven voor losse modules, bijvoorbeeld: “Kan een 

computer een bewustzijn hebben?” of “Programmeren met 

Arduino?”. Als je de toets of eindopdracht positief afsluit 

(een 6 of hoger) krijg jij ook een certificaat. Zo kun je het 

beste aanbod uit elk parcours kiezen!
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REGELS 
De Q-highschool is super flexibel, maar we kennen ook wat 

regels. Die zijn vooral bedoeld om jou te ondersteunen bij het 

maken van de juiste keuzes. 

Je bent je eigen regisseur

Op school worden er veel dingen voor jou bepaald en 

besloten. Bij de Q-highschool is dat anders! Jij staat zelf 

aan het roer. Wij geloven namelijk dat wij jongeren iets te 

veel uit handen nemen. Je bent zelf wijs genoeg, toch?! 

Ik mis een les op school als ik naar de 

Q-highschool ga. Wat nu?  

Leren kun je altijd en overal. Zo denken wij erover! 

Je mag dus meestal zelf bepalen of je bij een 

bijeenkomst wilt zijn of niet. Heb jij voor jou gevoel 

een belangrijke les of een toets op school? Dan kies je 

daarvoor. Heb je op school een les waarbij je op een 

andere manier aan de informatie kunt komen of kun je 

de les bij een andere klas volgen? Dan kom je naar de 

Q-highschool. We zorgen ervoor dat de stof online staat 

en je zelf kunt bepalen wanneer je hiermee aan de slag 

gaat. Zo kun je er ook wel eens voor kiezen om de fysieke 

les online te volgen, of om de opdrachten op een ander 

tijdstip te maken. De regie ligt bij jou!
Eén uitzondering daarop is het fysieke contactmoment in 

week 2: dan verwachten we dat je er gewoon bent! Deze 

bijeenkomst is cruciaal voor jouw succes en dat van de 

andere leerlingen tijdens deze module.
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Keuzestress 

Denk je nu: wat een gedoe. Die keuze wil ik helemaal niet 

maken! Weet dan dat je er nooit alleen voor staat. De 

Q-highschoolcoördinator van jouw school helpt jou graag om 

keuzes te maken en jouw parcours goed te laten verlopen

Afmelden

Kan je om welke reden dan ook niet aanwezig zijn bij een 

bijeenkomst. Dan meld je je altijd af bij de betreffende docent 

van de module. Wanneer je staat ingepland voor een taxirit 

meld je je ook af bij de Q-highschool. Dit doe je door uiterlijk 

9.00 uur 's ochtends een mail te sturen naar: 

Q-highschool@quadraam.nl. We willen namelijk voorkomen 

dat een taxi voor niets rijdt! 
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MAAK JE EIGEN REGELS    
Trek aan de bel! 

Bij zelf regie nemen, hoort ook dat je zelf laat weten als er iets 

niet goed gaat. Dreig je achter te raken of maak je je ergens 

zorgen over? Trek dan aan de bel! Samen vinden we voor de 

meeste uitdagingen wel een oplossing. Bespreek je 

vraag/probleem eerst met de Q-highschoolcoördinator op 

jouw school.
Je kunt ook de medewerkers van het Q-highschoolteam 

mailen, appen of bellen. Op www.q-highschool.nl vind je wie je 

kunt benaderen voor welk onderwerp. De Q-highschool heeft 

een parcourscoach die jou individueel kan begeleiden bij je 

parcours, zodat jij weer helemaal b(l)ij bent!

Stop!
Wil je tussentijds stoppen dan kan dat niet tijdens 

de module van 7 weken. Uiteraard kun je wel na 

iedere afgesloten module besluiten om niet meer 

voor een volgende module te gaan. Valt de module 

tegen of is er wat anders aan de hand? Laat het 

ons weten. 
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CĲFERS 
In schooljaar 2021-2022

Heeft de Q-highschool 1571 deelnemers 

ontvangen bij de verschillende modules.  

1571 

Volgenden 112 leerlingen Boost Yourself.   

112 

Bood de Q-highschool 126 

modules aan!  

126 
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Deden er 115 leerlingen mee 

aan een avontuur  

115 

Deden er meer dan 100 leerlingen examen 

in een Parcours.    

100+ 

Bood de Q-highschool 100.320 minuten leerplezier aan  

100.320 
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WROOM WROOM 
Op de scholen van Quadraam  

De fysieke contactmomenten van een module worden meestal op 

een Quadraamschool georganiseerd. Soms ga je naar een andere 

locatie om te leren in de echte wereld. Bij de avonturen bezoek je 

altijd verrassende locaties

Dus niet bij mij op school?  

Soms natuurlijk wel, maar lang niet altijd. Wij 

kiezen een locatie op basis van de aanmeldingen. 

Wij streven naar zo min mogelijk taxi-inzet. Dat 

scheelt veel geld, dat we liever aan het onderwijs 

willen besteden. Dit is anders dan in voorgaande 

jaren en betekent waarschijnlijk dat meer leerlingen 

vaker moeten fietsen naar een andere school.

Hoe kom ik waar ik wezen moet? 

Moet je toch nog reizen dan pak je je fiets, scooter 

of skateboard. Is het verder dan 7 kilometer?  Dan 

word je gebracht en gehaald met een taxi! 

Superluxe toch?! 
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TAXI 
Geen taxi nodig? 

Mocht je recht hebben op een taxi, maar je gaat toch liever met 

de fiets of openbaar vervoer? Laat het ons dan weten in 

antwoord op de uitnodiging voor de eerste fysieke bijeenkomst.

Sta op tijd klaar!

Op iedere school is een taxistandplaats voor 

leerlingen die met de taxi naar een andere 

school reizen. Wees op de aangegeven tijd in 

de uitnodiging op die taxistandplaats, want de 

taxichauffeur heeft de opdracht om niet op 

leerlingen te wachten…

Niet heilig

De taxi is ook niet heilig en is dus wel eens 

te laat. Wacht je al 10 minuten? Bel dan het 

Q-highschoolteam via nummer 026-3208881. 

Zij nemen contact op met het taxibedrijf! (sla dit 

nummer vast op in je smartphone!)

Afmelden voor de taxi?

Afmelden voor een taxi kan uiterlijk op de dag van 

de fysieke bijeenkomst vóór 9 uur 's ochtends. 

Stuur dan een mail naar q-ighschool@quadraam.nl 

en vermeld je naam, je eigen schoollocatie en de 

module waar je niet naar toegaat. 
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AVONTUREN  
Wat is een avontuur? 

Bij de avonturen ga je samen met anderen op zoek naar 

antwoorden op jullie vragen. Je komt op bijzondere plekken, 

ontmoet inspirerende mensen en leert in de echte wereld.

Leervragen

Onze avonturen zijn leervraaggestuurd. Dat betekent dat 

leerlingen zelf een leervraag kunnen indienen, waarna we 

samen een tof avontuur gaan uitzetten, waar ook andere 

leerlingen aan mee kunnen doen! 

Wat levert het op?

Tijdens een avontuur doe je veel kennis op maar zul je 

ook merken dat belangrijke vaardigheden worden 

ontwikkeld. Denk aan problemen kunnen oplossen, 

kritisch en creatief denken en samenwerken. Wanneer 

je hebt meegedaan aan een avontuur, ontvang je een 

certificaat en/of badges waarin je opgedane 

vaardigheden worden benoemd. 

En nog iets leuks....

Omdat je samen op zoek bent naar antwoorden op 

jullie leervraag, zul je merken dat leeftijd en leerniveau er 

niet meer toe doen. Je ontmoet leerlingen van andere 

scholen en na acht weken samenzijn kun je stellen dat 

je er nieuwe vrienden bij hebt! A
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Voorbeelden van avonturen: 

Hoe word ik een succesvolle vlogger? De relatie tussen mens 

en dier, Portrait Art, Hoe red ik iemands leven? Creatief leren 

schrijven. Masterchef.

Leervraag

Heb jij zelf een leervraag voor een avontuur stuur deze dan 

naar q-highschool@quadraam.nl.
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BOOST YOURSELF   
Niet lekker in je vel 

Lopen de dingen niet zoals je zou willen? Ben je de regie kwijt 

over leven/ school? Boost Yourself is er speciaal voor 

leerlingen die de regie weer terug willen!

Voor welke leerlingen is Boost Yourself geschikt?
Ÿ Je zit momenteel niet lekker in je vel
Ÿ Je hebt moeite met het plannen van school en/of 

activiteiten
Ÿ Op school gaan de dingen niet zoals je zou willen
Ÿ Je hebt moeite met sociale handelingen/ contacten
Ÿ De situatie thuis loopt niet lekker
Ÿ Je kunt wel wat frisse energie gebruiken
Ÿ Je wilt meer zelfvertrouwen krijgen
Ÿ Je vindt het moeilijk om keuzes te maken

Jij wordt gezien 

Jouw eigen leervragen staan centraal. Maar we werken wel in 

een groep omdat je ook super veel van elkaar kunt leren! Je 

staat er nooit alleen voor….Aan het traject kunnen leerlingen 

deelnemen van verschillende Quadraam-scholen, leeftijden en 

leerniveaus. Spannend en vooral leerzaam! Aan een traject 

doen 8 tot 12 leerlingen mee en deze worden begeleid door 

twee professionele coaches.
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BOEKEN EN DEVICES    
Soms heb je boeken nodig voor een parcours.  Deze boeken 

kun je van ons lenen of kopen. Als je een boek van ons leent, 

vul je hiervoor een leenovereenkomst in.

Hoe werkt het lenen? 
Ÿ Je ontvangt digitaal een leenovereenkomst
Ÿ Onderteken de leenovereenkomst
Ÿ Nog geen 16? Laat hem ondertekenen door 

je ouders.
Ÿ Stuur de overeenkomst terug 
Ÿ Je ontvangt na ondertekening het boek via 

de Q-highcoördinator 
Ÿ Module of parcours afgerond? Lever je boek 

onbeschadigd bij ons in!
Ÿ Is het boek toch beschadigd? Dan ben je 

verplicht het boek te kopen 
Ÿ Ga dus netjes met de boeken om!
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Bring your own Device   

Voor sommige vakken, zoals voor informatica, heb je speciale 

leermiddelen of een device nodig. Als dat het geval is dan 

staat dat vermeld bij de omschrijving op onze website. Kies 

je bijvoorbeeld voor informatica, dan heb je een eigen laptop 

nodig die voldoet aan bepaalde systeemeisen. Dat is nodig 

omdat je bij informatica software moet kunnen downloaden 

die niet op een schoollaptop mag worden gezet. Deze specs 

staan beschreven op onze site.
Wil je slechts een of twee modules volgen probeer dan een 

laptop van iemand te lenen. Lukt dit helemaal niet neem dan 

contact met ons op en dan kijken wat we voor je kunnen doen. 
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CONTACT PAGINA 
W www.q-highschool.nl

E q-highschool@quadraam.nl
T 026-3208881

Het gezicht hierachter 

Ÿ Wil je weten wie je app beantwoordt of wie je 

aan de telefoon krijgt? 
Ÿ Kijk op de site voor alle teamleden van 

de Q-highschool.
Ÿ Op de site kun je ook bekijken wie de docenten, 

wegwijzers, Q-highschoolcoördinatoren en 

coaches zijn. 

www.q-highschool.nl
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Leer met
body & brains 

BEEKDAL LYCEUM 
CANDEA COLLEGE
LIEMERS COLLEGE
LORENTZ LYCEUM      
LYCEUM ELST
MAARTEN VAN ROSSEM
MONTESSORI COLLEGE ARNHEM     

OLYMPUS COLLEGE
PRODUS
RIVERS INTERNATIONAL SCHOOL
STEDELIJK GYMNASIUM ARNHEM  
SYMBION
‘T VENSTER
HET WESTERAAM     

Q-highschool
Volg ons >

Contact
026 - 320 8881

       06 - 227 160 56
q-highschool@quadraam.nl
www.q-highschool.nl    


