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Het Veluws College is een katholieke middelbare school voor vmbo, mavo, havo, atheneum en 

gymnasium. De school heeft vier vestigingen: drie in Apeldoorn en één oecumenische vestiging in 

Twello. De vestiging Walterbosch is de grootste van de vier, met ruim 1.500 leerlingen. 

Veluws College - Walterbosch 

Het Walterbosch is de enige vestiging met een eigen studiecentrum/mediatheek. De school is uniek op 

twee vlakken: ze heeft een Technasium en het vwo-Erasmus programma. 

Op het Technasium zijn de leerlingen op een praktische en creatieve manier bezig met techniek en 

technologie, vaak in opdracht van bijvoorbeeld een lokaal bedrijf, zorginstelling etc. 

In het kader van het vwo-Erasmus programma mag de school, vanaf volgend schooljaar, versneld en 

verrijkt vwo aanbieden. Leerlingen die hiervoor kiezen krijgen een flexibel lesrooster, aangepast aan de 

talenten van de leerling. In de onderbouw kan de leerling al aan de slag met stof uit de bovenbouw. 

Sommige leerlingen kunnen dan in 5 i.p.v. 6 jaar het vwo afronden.  

Het Studiecentrum 

Het Studiecentrum heeft vorig schooljaar stuivertje verwisseld met het Technasium. Daarmee heeft het 

Studiecentrum zijn centrale plek in de school, direct naast de aula, moeten verwisselen voor een plek in 

de ‘kelder’. Dat klinkt een beetje naar en donker, maar dat is het zeker niet. De nieuwe ruimte bereik je 

via het Technasium en ligt een halve verdieping lager. Er komt veel natuurlijk licht binnen via de grote 

raampartij aan de lange zijde, waar ook 12 studieplekken met pc’s beschikbaar zijn. Natuurlijk is het 

jammer dat het Studiecentrum niet meer ‘in de loop’ van de leerlingen ligt, maar de nieuwe plek biedt 

ook veel rust, even weg uit de drukte van de school. 

Het bezoek aan de Studiecentrum is aan het einde van de middag. Op dit tijdstip is het rustig: er zijn nog 

een paar leerlingen aan het werk. Gedurende het gesprek komen een paar leerlingen hun geleende 

laptop inleveren en een groepje van 3 bovenbouw jongens gaat in overleg en met elkaar. Het is dan al 

ruim na vier uur. 

Het studiecentrum straalt een prettige, uitnodigende en open sfeer uit. Het is een grote ruimtelijke 

ruimte. Er zijn 60 werkplekken, waaronder vier grote tafels en 3 loungeplekken, waar de leerlingen 

kunnen overleggen, lezen, studeren, maar gewoon chillen is ook prima. Twee wanden worden volledig 

bedekt met boekenkasten. De boekenkasten hebben een speelse plankindeling en geven samen met de 

rode achterwand een extra cachet aan de ruimte. 

De mediathecaris 

Manon Peet, mediathecaris bij het Veluws College, heeft de BDI opleiding op Hogeschool IJsselland 

gedaan. Voordat ze 10 jaar geleden bij het Veluws College kwam, heeft ze 12 jaar in het 

documentatiecentrum van een Arbodienst gewerkt. Daar bestond haar werk steeds vaker uit saai en 

afstandelijk kantoorwerk. Ze wilde een baan met meer mensen om zich heen, en een baan waarbij ze 

mensen verder kan helpen. Ze vindt dat ze een goede keuze heeft gedaan. Ze wordt vrij gelaten in haar 

werk, ze kan veel zelf oppakken, voorleggen aan collega’s en vervolgens uitvoeren. 



Als het lekker druk is heeft Manon het naar haar zin. Vaak zit het helemaal vol en is iedereen rustig aan 

het werk en soms is er ook meer deining. Maar dat hoort er bij. De strengere regels die ze in het 

verleden hadden, heeft ze los gelaten. Er zijn al zo veel dingen die leerlingen ‘moeten’ op school. Ze 

heeft plezier in het werken met de leerlingen. Ze wil weten wat hen beweegt en hoe ze het beste uit 

hen kan halen. Manon vindt het belangrijk dat er een prettige sfeer heerst en dat de leerlingen zich thuis 

voelen bij haar in het Studiecentrum. 

Manon geeft aan het begin van het schooljaar twee lessen informatievaardigheden aan de brugklassen 

en de leerlingen van de vierde klassen (veel instromers). De leerlingen worden dan wegwijs gemaakt in 

het Studiecentrum, leren zoeken in de schoolcatalogus en leren werken met de app, ze leren hoe ze 

externe databanken kunnen raadplegen, etc.  

Ze staat regelmatig voor de klas met haar ‘boekenkoffertje’ om een aantal boeken in het zonnetje te 

zetten. Dit naar een idee van Coby Borkent van het Johannes Fontanus College. En het werkt: de boeken 

vliegen daarna de kast uit. Het maakt niet uit als de besproken boeken allemaal zijn uitgeleend want 

‘dan heb ik ze’ en kan ik ze inspireren om een ander, vergelijkbaar boek te lenen. Lieveling van Kim van 

Kooten is momenteel heel erg gewild, Het Diner doet het ook nog steeds heel goed. Illustratief zijn ook 

de lege boekenplanken bij Onderbouw Engels. 

Op het nachtkastje 

Daar ligt Familie Mann : geschiedenis van een gezin van Tilmann Lahme. Manon leest uiteraard ook veel 

jeugd- en young adult romans zodat ze de leerlingen goed kan adviseren.  

Leuke anekdote 

Een voorval van vanochtend: een leerlinge had een boek geleend, maar was er toch niet zo blij mee en 

had al een ander boek uitgezocht. Ze kwam met het nieuwe boek naar de balie en zei “Dat andere boek 

heb ik alvast weggedaan”. En nu was het dus even zoeken naar waar ze het in de kast gezet had. 

Trots 

Manon is trots op de sfeer die ze in de nieuwe ruimte hebben gecreëerd. Het Studiecentrum is zodanig 

veranderd dat het een heel belangrijke plek is geworden binnen de school. Leerlingen weten het 

Studiecentrum te vinden. Ze komen uit zichzelf ook al ligt het niet meer ‘in de loop’  en is de ruimte 

kleiner dan voorheen.  Aantal uitleningen is  gelijk of hoger dan voor de verhuizing, en dit ondanks de 

sanering van de informatieve collectie en het feit dat het Studiecentrum niet meer centraal in de school 

ligt. 

Trots is ze ook op de goede band die ze In 10 jaar tijd heeft opgebouwd met de taaldocenten, waardoor 

het prettig samenwerken is en ze bijvoorbeeld regelmatig boekpresentaties houdt in de lessen. 

Genietmoment 

Als het lekker vol zit en iedereen prettig aan het werk is. 

Plan voor de toekomst 

Twee jaar geleden heeft Manon een Plan voor de toekomst geschreven voor de periode 2015-2020. 

Hierin speciale aandacht voor leesbevordering en meer lessen in Informatievaardigheden. Belangrijk 

daarbij is dat de directeur achter haar staat. Zij komt uit de HBO-wereld en onderkent het essentiële 

belang van een goed werkend Studiecentrum. Volgend schooljaar start het Erasmus project, waarbij 

gestimuleerd wordt om meer zelfstandig te werken en er dus behoefte is aan meer werkplekken. Het 



Studiecentrum is daar de aangewezen plek voor: hier hebben de leerlingen toegang tot alle informatie 

en hebben ze een aanspreekpunt voor hulp bij het zoeken naar de informatie. Hoe beter ze het nu leren 

hoe beter ze in het vervolg onderwijs hun weg kunnen vinden. 

Aan het einde van het gesprek – het loopt tegen vijven – is het Studiecentrum helemaal leeg en ligt het 

er keurig bij: alles is opgeruimd, loungeplekken zijn op hun plek geschoven, de grote tafels zijn schoon  

en alle stoelen staan keurig in het gelid: klaar voor een nieuwe dag. 


