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Het Baanderherencollege is een 
uitstekende start voor een vervolg 
op de basisschool. Een brede school 
met keuze uit alle leerwegen. Dus 
welk talent, passie of ambitie je 
ook hebt, op het BHC hebben we de 
juiste richting voor je!

BHC: de specialist in onze regio
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BHC: de specialist in onze regio

VMBO BASIS/KADER
Als je later een beroepsopleiding wil 
volgen is het VMBO een uitstekende 
start voor een goede toekomst. Het 
is een mix van theorie en praktijk. 
Natuurlijk ben je ook bezig met 
vakken zoals rekenen, taal en 
wiskunde. Daarnaast krijgt je vanaf 
leerjaar 1 deels en vooral vanaf 
leerjaar 3 véél les in praktijkvakken. 
Dus is leren door doen jouw ding? 
Dan zit je hier goed! 

MAVO-XTRA
Heb je een schooladvies voor mavo 
of vmbo-t dan kun je starten op 
onze MAVO-Xtra. Je krijgt in het 
eerste jaar algemene vakken zoals 
Nederlands en wiskunde. Je gaat ook 
kennismaken met onze talentlijnen 
Technology, Art & Design, Sport & 
Lifestyle en Business. 
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PRAKTIJK
ONDERWIJS(Pro)

Zien is leren! Soms wordt 
leren makkelijker als je in de 
praktijk ziet waarover het gaat. 
Dat is het uitgangspunt op het 
praktijkonderwijs. Het beste uit jezelf 
halen en doen waar je een passie of 
talent voor hebt. In overzichtelijke 
klassen, op je eigen tempo en met 
goede individuele begeleiding ga je op 
het BHC zelf aan de slag. Je zult zien: 
Je telt mee op het BHC en ook daarna!



CARET-RIGHT  Veilige sfeer op school
CARET-RIGHT  Betrokken leraren en   
 leerlingen
CARET-RIGHT  Centrale rol voor mentor
CARET-RIGHT Korte lijnen met ouders
CARET-RIGHT  Persoonlijke prestaties  
 tellen
CARET-RIGHT  Leren op maat
CARET-RIGHT  Leren door doen
CARET-RIGHT Talentlijnen en een breed  
 beroepsgericht  
 programma
CARET-RIGHT  Er valt veel te kiezen
CARET-RIGHT  Ruime aandacht voor   
 loopbaanleren

Je kent je medeleerlingen en leraren 
en andersom! Op onze school wordt 
iedereen gelijkwaardig behandeld. Je 
mentor is voor jou de belangrijkste 
persoon op school. Je kunt altijd bij 
hem of haar terecht. Ook je ouders zijn 
betrokken bij je schoolprestaties en de 
keuzes die je maakt. Je voelt je thuis 
op school en merkt dat er aandacht 
is voor jou! Je komt met plezier naar 
school omdat er een goede sfeer is 
in jouw klas, op het schoolplein maar 
ook daarbuiten. Je voelt je gekend en 
je voelt dat je meetelt op het BHC!

Je telt mee op het
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Extra ondersteuning
Kun je specifieke hulp gebruiken? 
Wij helpen je! Wanneer de basis 
ondersteuning van vakleraren en 
mentor niet genoeg is om jouw 
hulpvraag te beantwoorden, komt de 
ondersteuningscoördinator in beeld. 
Die bekijkt dan of wij, met onze eigen 
medewerkers of met medewerkers van 
buiten onze school, jouw hulpvraag 
beter kunnen beantwoorden. We willen 
je altijd een passende oplossing
bieden!

Loopbaanleren
Natuurlijk is het fijn als je weet wat je wilt 
gaan doen, nog mooier is het als je weet 
waarom je iets wilt gaan doen. Het gaat er 
dus niet om wat je kiest maar om hoe je 
kiest. Wij beginnen daarom al in leerjaar 
twee om je voor te bereiden op een 
toekomst na onze school. Die voorbereiding 
noemen we “loopbaanleren”.

Persoonlijk presteren 
betekent dat jij zelf kiest! 
Kies waarin jij je talent, je ambitie en je 
passie wilt laten zien. We dagen jou uit een 
plekje in te nemen binnen onze school. Een 
plekje waardoor je merkt dat je er mag zijn 
en dat je meetelt. We vinden het belangrijk 
dat je een diploma haalt en dat je het beste 
uit jezelf haalt. Op het BHC ontdek je wat 
jouw talent is, wat jij wilt en wat jij kunt om 
zo jouw droom te volgen. Iedereen heeft 
talenten en ook jij krijgt een kans om deze 
te laten zien.
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Welke beroepsrichtingen 
kun je kiezen? 
CARET-RIGHT  Beroepen in de tuinbouw,   
 tuinaanleg en -onderhoud
CARET-RIGHT  Machinale houtbewerking en fijnhout
CARET-RIGHT  Beroepen in de bouw
CARET-RIGHT  Beroepen in de elektro en metaal
CARET-RIGHT  Horeca- en keukenmedewerker
CARET-RIGHT  Facilitair medewerker en medewerker  
 in de zorg
CARET-RIGHT  Detailhandel
CARET-RIGHT  Magazijn, transport en logistiek

Een plan speciaal voor jou  

Waar ben jij goed in? En wat vind 
jij leuk? Dat is wat telt op het BHC 
praktijkonderwijs. Wij zorgen ervoor 
dat jij je hart kunt volgen. Want dan 
ga je met plezier naar school, haal je 
je diploma en vind je straks je plek in 
de maatschappij. Samen met jou en 
met je ouders of verzorgers maken 
we een plan. Een IOP: een individueel 
ontwikkelingsplan. Daarin zetten we 
zwart op wit waarin jij je verder wilt 
ontwikkelen en hoe. Zo is voor iedereen 
duidelijk wat de bedoeling is en haal je 
het maximale uit je opleiding!  
 

Juiste keuzes voor jouw 
toekomst. Jij kiest,  
wij adviseren  

Regelmatig heb je een gesprek met je 
mentor. Jullie bespreken dan samen 
of je nog steeds aan het leren bent 
volgens je IOP of dat er misschien 
dingen anders moeten. Dat kan je 
mentor vinden, maar jijzelf net zo goed. 
Dit noemen we een coachingsgesprek. 
Je hebt hierbij veel inspraak want 
het gaat om jou en jouw toekomst. Jij 
bepaalt uiteindelijk welke kant je op 
wilt. Ook als dat een andere is dan je 
eerst dacht. Sta je voor belangrijke 
keuzes, dan kun je rekenen op onze 
hulp. We nemen de tijd om, met je 
ouder(s) of verzorger(s) erbij, jouw 
mogelijkheden op een rijtje te zetten. 
We adviseren je bijvoorbeeld over je 
keuzevakken, van richting veranderen 
of waar je het beste stage kunt lopen. 
Altijd met als doel dat jouw talenten tot 
hun recht komen! 

Diploma  
 
We werken samen met jou en je 
ouders toe naar een diploma dat 
bij jou past. In ieder geval een 
diploma praktijkonderwijs. Als 
het in jouw plannen past hoort, 
via onze samenwerking met het 
Koning Willem I College en het 
Yuverta, ook een entreediploma 
tot de mogelijkheden.



6

Wanneer is 
praktijkonderwijs 
geschikt voor jou? 
CARET-RIGHT  Je leert op je eigen manier
CARET-RIGHT  Je hebt extra hulp nodig
CARET-RIGHT  Je bent geholpen met 
  individueel maatwerk
CARET-RIGHT  Je werkt vanuit passie,  
  talent en ambitie

Zien is leren!
Leren is veel makkelijker als je in de 
praktijk ziet waar een les over gaat. 
Daarom staan er excursies op het 
programma. In het tweede jaar neem 
je deel aan ‘Bekijk een bedrijf’: in 
groepen bezoeken we verschillende 
soorten bedrijven. Je gaat mee naar 
bedrijven die jou interessant lijken 
en waar je wel eens rond wil kijken 
en vragen wil stellen. Bijvoorbeeld 
omdat je er misschien zelf zou willen 
werken.

Zelf aan de slag!
Tijdens je opleiding loop je stage bij 
een leerbedrijf. Om te beginnen kijk je 
vooral mee. Je krijgt een indruk hoe 
het er op de werkvloer aan toe gaat. 
Daarna ga je zelf aan de slag en leer 
je veel op je stage. Van je leerbedrijf 
krijg je een beoordeling. Een stage 
leidt vaak ook naar een vaste baan of 
een vervolgopleiding binnen het mbo.

Ervaring 
opdoen in  
de praktijk



OPEN HUIS
ZATERDAG 14 JANUARI 2023

Baanderherenweg 2 • 5282 RJ  Boxtel

Postbus 141 • 5280 AC  Boxtel

T. 0411 - 67 69 24 • E. info@bhc.nl

Het beste uit jezelf halen 
Ben je klaar met je opleiding, dan ben je klaar voor het beroep of 
de vervolgopleiding van jouw keuze op basis van jouw talent. Daar 
maken we werk van. We gaan ervoor dat je het beste uit jezelf 
haalt zodat je uitgroeit tot een gelukkig en zelfstandig persoon met 
zelfvertrouwen, zelfkennis en gevoel van eigenwaarde.

 

Voor meer informatie over het 
Baanderherencollege kun je terecht bij 
 
De heer R. de Pruyssenaere de la Woestijne 
teamleider praktijkonderwijs  
r.d.pruyssenaere@bhc.nl

Mevrouw F. Rou
orthopedagoog praktijkonderwijs
f.rou@bhc.nl

Mevrouw S. van Lieshout MME
directeur 
s.v.lieshout@bhc.nl

AANMELDINGSPROCEDURE
CARET-RIGHT  Je maakt een afspraak voor een kennismaking, 
 rondleiding en een aanmeldingsgesprek;
CARET-RIGHT  In samenspraak vullen we het aanmeldformulier in;
CARET-RIGHT  Wij verzamelen de gegevens;
CARET-RIGHT  De aanvraag gaat naar het SWV*;
CARET-RIGHT  Als de toestemming van het SWV* binnen is  
 ontvang je een definitieve plaatsingsbrief. 

*SamenWerkingsVerband De Meierij
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NIEUWSGIERIG? 
BEKIJK ONZE SCHOOL  
ALVAST ONLINE


