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PRAKTIJKONDERWIJS(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!

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

Lees meer vanaf pagina  05

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.

Lees meer vanaf pagina  07
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Je kent je medeleerlingen en leraren 
en andersom! Op onze school is 
iedereen gelijk en 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!

Kom op zaterdag 27 februari 
naar ons Open Huis en kijk 
rond. Je zult dan merken: 
bij ons tel je mee! De datum 
is onder voorbehoud en 
afhankelijk van situatie 
rondom Corona.
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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. 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 één om je voor te bereiden op 
een toekomst na onze school. Die voorbereiding 
noemen we “loopbaanleren”. 

Extra ondersteuning
Kun je specifieke hulp gebruiken? Wij helpen je! 
Wanneer de normale ondersteuning van vakleraren 
en mentor niet genoeg is om jouw hulpvraag te 
beantwoorden, komt de zorgcoördinator 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! 

BHC-uren
Niemand leert op dezelfde manier. Daar houden we 
rekening mee. Soms krijg je daarom naast je gewone 
lessen ook BHC-uren. Daarin kun je aan vakken 
werken waar je wat meer moeite mee hebt.

Chromebooks 
ICT is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. 
Ook het BHC houdt hier rekening mee. Wij kiezen 
ervoor om te werken met Chromebooks in combinatie 
met leer- en werkboeken. Jij gaat hier zowel op school 
als thuis mee aan de slag. Hierdoor leer je beter 
werken met digitale lesmaterialen, kun je de leerstof 
beter oefenen, makkelijker herhalen en informatie 
sneller terugvinden. Je kunt altijd en overal 
aan de slag met jouw taken.



Veel keuze 
in profielen
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Kaderberoeps-
gerichte leerweg
In de kaderberoepsgerichte leerweg bereiden we je 
voor op een vervolgopleiding in het MBO op niveau 3 
of 4. Het leren in onze beroepsgerichte afdelingen is 
een prachtige mix van theorie en praktijk. Natuurlijk 
krijg je theorie zoals bij Nederlands en Engels en nog 
een aantal andere vakken. In onze beroepsafdelingen 
staat echter “leren door doen” voorop. Je gaat in de 
bovenbouw ieder jaar op stage maar ook gedurende 
de rest van het jaar leer je ín onze maatschappij. Zo 
kookten onze leerlingen bijvoorbeeld voor ouderen, 
restaureerden zij het carillon in de Petrusbasiliek, 
bouwden een schuur in een natuurgebied en zo meer.

Keuzes maken
Bij alle richtingen volg je vier profielvakken. Daarnaast 
kun je bij iedere richting nog vier vakken naar eigen 
keuze invullen. Het is zelfs mogelijk om één profielvak 
uit de andere profielen te kiezen. Zo kun je dus je 
opleiding zo goed mogelijk afstemmen op jouw talent.
Dat is pas echt onderwijs op maat.

Basisberoeps-
gerichte leerweg
In de basisberoepsgerichte leerweg bereiden we je 
voor op een vervolgopleiding in het MBO op niveau 2. 
In leerjaar 1 en 2 zijn er vakken gekoppeld waardoor 
je minder verschillende leraren hebt die je meer uur 
per week ziet. Deze klassen hebben een eigen lokaal 
en maken hun huiswerk middels een weektaak in 
de klas. In klas 3 en 4 heb je minder vakken dan in 
onze andere afdelingen. Daardoor heb je ook minder 
verschillende leraren en zie je die leraren ook meer 
uren per week. Jij leert je leraren dus heel goed 
kennen. Nog belangrijker, omdat zij jou zo vaak zien, 
kennen zij jou, je wensen, vragen en mogelijkheden
natuurlijk ook heel goed.

VM
BO

 B
as

is
 e

n 
Ka

de
r



Techniek  
Produceren, Installeren en Energie (PIE)
Behoor jij tot de technici van morgen? Dan is dit 
profiel,voor jongens en zeker ook voor meisjes 
die techniek als een uitdaging zien, iets voor jou! 
Werken met elektriciteit, met zonne-energie, met 
robots, lassen, computers programmeren, vrijwel 
alle richtingen in de techniek zijn mogelijk. Als je 
één van onze techneuten bent krijg je vrijwel zeker 
een baan. Met dit profiel ben je namelijk heel gewild 
op de arbeidsmarkt.

Bouw, Wonen en Interieur (BWI)
Werk je graag met je handen? Dan is dit profiel een 
goede voorbereiding op een beroep in de bouw, hout- 
of designsector. Timmeren, metselen, meubelmaken, 
interieurbouw, keukeninrichting, schilderen en 
decoreren: je kunt alle kanten op! Graag brengen wij 
je al zoveel mogelijk kennis en vaardigheden bij die 
jou straks van pas komen. 

Economie en 
ondernemen
Heb je een commercieel talent? Dan zijn er allerlei 
mogelijkheden voor je binnen dit profiel. Hierin 
nemen jonge ondernemers plaats in de wereld 
van geld, werk en handel. Het is hier dan ook echt 
Businessclass! Je maakt dat zelf mee door het 
bedenken van spannende plannen. Misschien richt je 
zelfs wel, met een beetje hulp van ons, een bedrijfje 
op of bedenk je een fantastische reclamefilm. Dan 
zijn er allerlei mogelijkheden voor je binnen dit 
profiel. 

Zorg en welzijn
Lijkt werken met mensen jou leuk? In ons profiel 
Zorg en Welzijn kunnen we jou door middel van 
levensechte simulaties een goed beeld geven van 
de beroepen waar je uit kunt kiezen. Je werkt 
aan opdrachten over voeding en schoonmaak, je 
oefent vaardigheden als activiteitenbegeleider of 
als medewerker in de kinderopvang en je brengt 
opgedane kennis over hygiëne en verzorging in de 
praktijk. Met dit profiel ben je goed voorbereid als 
je wilt doorstromen naar een MBO-opleiding op het 
gebied van o.a. sporten, gezondheid / verzorging, 
wellness en lifestyle.
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Op onze MAVO-Xtra en Kader afdeling kun je, in klas 
3 en 4, SintLucas workshops volgen. Het succesvol 
afsluiten van de SintLucas workshops, eventueel in 
combinatie met de lijn BWI (Bouw, Wonen & Interieur) 
bieden je een gegarandeerde doorstroom naar de 
creatieve opleidingen van het SintLucas. 

Robotica
Naast de workshops SintLucas zijn er ook andere 
workshops te volgen bijvoorbeeld robotica of muziek.

Kijk voor  
MAVO-Xtra op de 
volgende pagina’s
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Welke talentlijnen kun je op 
het BHC volgen?
We bieden naast de gewone vakken op onze mavo-
afdeling iets extra’s. We noemen dat talentlijnen. In 
het eerste jaar ga je met de vier talentlijnen kennis 
maken. Daarna maak je een keuze en kun je al echt 
ervaring opdoen met je toekomstige beroep of je 
voorbereiden op een meer theoretische loopbaan.

MAVO-Xtra
CARET-RIGHT  HAVO-kans
CARET-RIGHT  Technology
CARET-RIGHT  Art & Design
CARET-RIGHT  Sport & Lifestyle
CARET-RIGHT  Business

Art & Design
Wanneer is iets mooi en wanneer functioneel? 
Kruip in de huid van de designer en ervaar wat erbij 
komt kijken om alledaagse dingen te ontwerpen. 
Op de talentlijn Art & Design leer je kijken naar de 
functie van een product en naar de eisen die gesteld 
worden aan een product. En – niet onbelangrijk - 
hoe iets er mooi uit kan zien. Maak ontwerpen in 3D 
op de computer en voer deze vervolgens uit.

Technology
Ligt jouw toekomst in de techniek? Met de 
Talentlijn Technology heb je later vrijwel zeker een 
goede baan. De wereld van techniek is méér dan 
lassen, metaal en elektro, het is de wereld van de 
toekomst. Een toekomst die er goed uit ziet want 
veel technische bedrijven zitten te wachten op je.

HAVO-kans
Ben je een ‘sterke’ mavo-leerling en heb jij het talent 
en de ambitie om nóg meer van jezelf te laten zien? 
Kies dan voor de Talentlijn HAVO-kans. Je volgt dan 
extra lessen Nederlands, Engels en wiskunde op 
het Jacob-Roelandslyceum om te onderzoeken of je 
misschien wel na het eerste jaar naar de havo kunt.
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Business
Zit er misschien een ondernemer in jou? Wil je later 
een eigen bedrijf starten? In onze Talentlijn Business 
neem je plaats in de wereld van economie, geld, 
werk en handel. Je zit letterlijk Businessclass met 
een mooie afwisseling van lessen en buitenschoolse 
opdrachten.

Sport & Lifestyle
Wil jij meer dan in de schoolbanken zitten? Met de 
Talentlijn Sport & Lifestyle word je goed voorbereid 
op een MBO-opleiding niveau 4 op het gebied 
van sporten, gezondheid, outdoor en adventure, 
wellness en lifestyle. In uitdagende projecten met 
sportclinics, gastlessen en activiteiten ga je in en 
buiten school actief aan de slag! Leer organiseren,
samenwerken en doorzetten. 



Straks naar havo of 
naar het mbo?
Op onze MAVO-Xtra krijg je een brede 
algemene kennis. Zo bereiden we je voor 
op je toekomst. De weg naar de toekomst 
kun je op twee manieren invullen.

Op onze MAVO-Xtra en Kader afdeling kun je, in klas 
3 en 4, SintLucas workshops volgen. Het succesvol 
afsluiten van de SintLucas workshops, eventueel in 
combinatie met de lijn BWI (Bouw, Wonen & Interieur) 
bieden je een gegarandeerde doorstroom naar de 
creatieve opleidingen van het SintLucas. 

Extra Workshops
Naast de workshops SintLucas zijn er ook andere  
workshops te volgen bijvoorbeeld robotica, creatief 
vakman of muziek.

HAVO
Met lessen voor jou op maat bereiden we je voor 
om door te stromen naar onze havo aan het Jacob- 
Roelandslyceum (JRL). Met onze MAVO-Xtra heb je 
volop mogelijkheden om na leerjaar 1 over te stappen 
naar havo. Met je MAVO-diploma op zak kun je ook na 
leerjaar 4 nog overstappen naar de havo. 

MBO
Je kunt natuurlijk ook gaan voor doorstroming naar 
het mbo. Wil je straks verder studeren? Dat is een 
extra motivatie om je ambitie door te zetten op een 
mbo waar wij nauwe samenwerkingsverbanden mee 
hebben zoals het Koning Willem I College, Summa 
College, ROC de Leijgraaf of Helicon. 
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Talentlijnen

havo 2

Leerjaar 1

Leerjaar 2

Leerjaar 3

Leerjaar 4

• Business
• Art & Design
• Technology
• Sport & Lifestyle

• Business
• Art & Design
• Technology
• Sport & Lifestyle

• Business: E&O
• Art & Design: BWI
• Technology: PIE
• Sport & Lifestyle:  Z&W

• Business: E&O
• Art & Design: BWI
• Technology: PIE
• Sport & Lifestyle:  Z&W

E&O = Economie & Ondernemen
BWI = Bouw, Wonen & Interieur

PIE = Produceren, Installeren, Energie
Z&W = Zorg & Welzijn

Leerjaar 3
Theoretische
Leerweg

Leerjaar 4
Theoretische
Leerweg
Eventueel 
met extra 
havo-modules

MAVO 
-Xtra

HAVO-kans
JRL-modules om 
mogelijk naar 
havo te kunnen
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Baanderherenweg 2 • 5282 RJ  Boxtel
Postbus 141 • 5280 AC  Boxtel

T. 0411 - 67 69 24 • E. info@bhc.nl

Dinsdag 9 maart 2021
van 15.00 tot 17.00 uur & van 19.00 tot 21.00 uur

Woendag 10 maart 2021
van 15.00 tot 17.00 uur & van 19.00 tot 21.00 uur

Voor meer informatie over 
het Baanderherencollege 
kun je terecht bij 

Algemeen 
Mevrouw L. van Oirschot 
teamleider klas 1 en 2 basis & kader 
l.v.oirschot@bhc.nl

VMBO Basis & Kader
De heer W. van Alem 
teamleider klas 3 en 4 basis & kader
w.v.alem@bhc.nl 

MAVO-Xtra
De heer W. Voets
teamleider MAVO (vmbo T/G) klas 1 t/m 4
w.voets@bhc.nl

De heer J. van den Berg 
directeur onderwijs

AANMELDEN

bhc.nl

OPEN HUIS
Zaterdag 27 februari 2021
(datum onder voorbehoud)


