142

JONGEN

MEISJE

LVO Weert maakt onderdeel
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ATHENEUM, GYMNASIUM

BRAVO! COLLEGE CRANENDONCK
VMBO BASIS EN KADER,
MAVO, HAVO EN ATHENEUM,
TECHNIEK

• MUSICLINE
Een carrière waar muziek in zit
• TOPSPORT TALENTSCHOOL
	Stimuleert de combinatie van
studie en topsport
• SPORTLINE
• 	KUNST- EN CULTUURSCHOOL
	Exposities, Van Horne Pop,
muziekgala, Unplugged
• OPSTROOMPROGRAMMA’S
Programma’s voor leerlingen die
meer kunnen en willen
• TECHNASIUM
	Voor havo
• TECHNOLOGIE(ROUTE)
	Voor mavo
• DOORLOPENDE LEERLIJNEN
MAVO > MBO
• KOERS
Eigenaar van je eigen leerproces
• TWEETALIG ONDERWIJS
Voor havo

• TWEETALIG ONDERWIJS
Voor atheneum en gymnasium
• TECHNASIUM
Voor atheneum
• ELOS ONDERWIJSPROGRAMMA
Internationalisering en versterkt
talenonderwijs
• WETENSCHAPSORIËNTATIE
Voor gymnasium vanaf brugklas
• 	BEGAAFDHEIDSPROFIELSCHOOL
Maatwerk voor begaafde leerlingen
• TOPSPORT TALENTSCHOOL
Stimuleert de combinatie van
studie en topsport
• SPORTLINE
• KUNST EN CULTUUR,
Vooropleiding Conservatorium,
Musicline, tekenen, theater en
muziek
• KOERS
Eigenaar van je eigen leerproces

• KLAS 1 EN 2: VMBO-BASIS,
VMBO-KADER EN ATHENEUM
• KLAS 1, 2 EN 3: HAVO
• VOLLEDIGE MAVO-OPLEIDING
• UITSTEKENDE DOORSTROOM
Vanuit onderbouw naar
Het Kwadrant (vmbo-basis/
kader), Philips van Horne
(havo) en Het College Weert
(atheneum)
• PBO (PRAKTISCHE
BEROEPSORIËNTATIE)
Voor basis en kader
• TECHNOLOGIE
Voor havo en atheneum
• KUNST EN CULTUUR
• SPORTLINE
• TOPSPORT TALENTSCHOOL
	Stimuleert de combinatie van
studie en topsport
•	 ZESJARIGE TECHNIEKOPLEIDING/
VAKMANSCHAPSROUTE
Vraaggerichte opleiding voor
een baan in de techniek

SOERENDONK
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LEERLINGEN

BRAVO! COLLEGE CRANENDONCK

BUDEL

HET COLLEGE

WEERT

HET KWADRANT

PHILIPS VAN HORNE

HAMONT
BUDEL-SCHOOT
BUDEL-DORPLEIN

•	 VAKMANSCHAPSROUTE/
ZESJARIGE TECHNIEKOPLEIDING
Vraaggerichte opleiding voor
een baan in de techniek
• PERSOONLIJK ONDERWIJS
	Passie als kompas: leren vanuit
eigen interesse en motivatie
• LOOPBAAN LEREN
Persoonlijke oriëntatie, reflectie
en loopbaanbegeleiding
• SAMENWERKING BEDRIJFSLEVEN
Overeenkomst regionaal bedrijfsleven voor optimale afstemming
en veel buitenschools leren
• TOPSPORT TALENTSCHOOL
	Stimuleert de combinatie van
studie en topsport
• BUITENSCHOOLS LEREN
	Leren in de echte wereld
• KOERS-VMBO
• KUNSTKLASPLUS
• SPORTSTROOM

VOORLICHTINGSACTIVITEITEN BRAVO! COLLEGE: ZIE BINNENKANT FOLDER

HET KWADRANT

Thornstraat 7
6004 JP Weert
www.hetkwadrant.nl
info@hetkwadrant.nl
Tel. 0495 - 51 36 66

PHILIPS VAN HORNE

Herenstraat 298
6004 XL Weert
www.philipsvanhorne.nl
info@pvanhorne.nl
Tel. 0495 - 43 10 30

HET COLLEGE WEERT
Parklaan 1A
6006 NT Weert
www.college.nl
info@college.nl
Tel. 0495 - 65 77 40

BRAVO! COLLEGE
CRANENDONCK

Jan van Schoonvorststraat 1
6021 BP Budel
www.bravocollege.nl
info@bravocollege.nl
Tel. 0495 - 49 14 32

CONCEPT EN REALISATIE: WWW.BEELDVANG.NL

BRAVO! COLLEGE CRANENDONCK
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Ken en we sam
mak
kleinschalig

Ik vind het fijn om op een kleinere school te
beginnen. Je kent hier iedereen. Er is een
gezellige sfeer op school.

Bron: Eindhovens Dagblad Datum
: 23-02-2019

BUDEL - Het BRAVO! College
in Budel start met een zesja
rige
techniekopleiding. Veel kennis en
kunde wordt daarbij opgedaan buite
n de
muren van het schoolgebouw.
De middelbare school slaat hiervo
or de handen ineen met het Crane
ndonckse
bedrijfsleven. ,,In deze regio schre
euwen technische bedrijven om vakte
chnisch
personeel. Met deze nieuwe opleid
ing kunnen we beter inspelen op
de huidige
arbeidsmarkt’’, vertelt Ruben Barten
, sectordirecteur.
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De huidige groep 8-leerlingen met
het advies voor basis, kader en mavo
kunnen
zich voor het schooljaar 2019-2020
aanmelden voor de nieuwe opleid
ing. ,,Het
heeft best wat moeite gekost om alle
neuzen dezelfde kant op te krijgen.
Normaal
worden er vanuit het onderwijs zelf
lesprogramma’s ontwikkeld. Nu gebeu
rt dit
veel meer in samenspraak met het
bedrijfsleven.’’
Lokale ondernemers, die anders elkaar
s concurrenten zijn, zien de nut en nood
zaak
van de samenwerking in. Er kome
n leslocaties bij bedrijven uit versch
illende
branches. Leerlingen krijgen er les
van zogeheten leermeesters. ,,Door
deze
samenwerking kunnen we gebruikmak
en van de nieuwste ontwikkelingen
en
innovaties in het bedrijfsleven. We
richten ons in eerste instantie op vier
sectoren:
elektrotechniek, metaal, installatiete
chniek en bouw.’’
Met de nieuwe opleiding wil Barten
ook bewerkstelligen dat leerlingen
minder
snel kiezen voor een vakopleiding
in Maaseik, Peer of Pelt. Hij schat
het aantal
Cranendonckse middelbare scholieren
dat op dit moment onderwijs volgt
op een
Belgische middelbare school op een
kleine tweehonderd.
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Zesjarige techniekopleiding van start op BRA
VO! College

Binnen 6 jaar je VMBO en MBO-diploma

Met de vmbo- en mbo-techniekop
leiding kan een leerling in zes
jaar een
vakdiploma in de sector techniek op
mbo-niveau 2, 3 of 4 behalen. Na de
opleiding
kunnen de jongeren direct aan de
slag. ,,We geven ze een (bij)baangar
antie. Door
veel leerlingen lokaal op te leiden
is de kans bovendien groter dat ze
zich later
ook hier vestigen. Daarmee kan worde
n voorkomen dat jeugdig talent wegtr
ekt.’’
Op 28 februari is er vanaf 19.00 uur
een informatieavond bij aannemersb
edrijf
Vlassak in Budel. Aanmelden via mail.

BUDEL – Na ruim twintig jaar kunn
en leerlingen weer techniekonderw
ijs volgen in Cranendonck. Al voor
8-leerlingen met het advies voor
het schooljaar 2019/2020 kunnen
basis-, kader en mavo zich aanmelden
huidige groep
voor de zesjarige techniekopleidin
in zes jaar tijd een vakdiploma halen
g. Dit is een unieke opleiding waarb
op mbo niveau 2, 3 of 4 met baan
ij leerlingen
garantie, in samenwerking met lokale
partners.
Voor de techniekopleiding wordt
nadrukkelijk
leerkrachten die we hebben, gaan
verbinding gezocht met het lokale
we gebruik
worden ingevuld. 'De basisschoolleerlin
bedrijfsleven.
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Zonder hen is geen baangarantie
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n
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sectordirecteur Ruben Barten. 'De
dit
jaar met een groep leerlingen te starte
commitment
innovatief en bij de tijd.' Mbon en de
binnen de gemeenschap is zo
opleidingen uit
jaren erop verder uit te breiden', aldus
groot dat alle
Brabant en Limburg hebben zich
Ruben.
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al
geme
ld
als
regio willen
partn
er
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een
doorlopende leerlijn te realiseren.
participeren en de belofte kunne
Er vindt een informatiebijeenk
n maken dat ze
omst plaats
jong technisch talent in de regio willen
op donderdag 28 februari om
behouden.
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aanne
mersbedrijf Vlassak. Hiervoor kunt
n is verweven in
innovatieve technische opleiding
u zich
de opleiding.'
hopen alle
aanmelden via info@bravocolleg
betrokkenen dat de leerlingen die
e.nl onder
nu nog dagelijks
verme
lding van 'voorlichting techniekonderwi
naar
België
gaan
js'.
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Er wordt gebruik gemaakt van
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worden behouden voor de school
bedrijven uit diverse branches. Ruben
in Cranendonck
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www.bravocollege.nl.
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• Voorlichtingsavond en proeflessen
uur
Maandag 13 januari 2020, van 18:30 tot 20:30
l
eert.n
.lvo-w
Inschrijven via www
• Meeloopmiddagen
Woensdag 12 en woensdag 19 februari 2020
• Aanmeldavonden
19:00 tot 21:00 uur
Maandag 9 en dinsdag 10 maart 2020, van
• Kennismakingsavond
Maandag 8 juni 2020

Kijk op www.bravocollege.nl voor meer informatie!

