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WAAR LIGGEN DE SCHOLEN?

LVO Weert maakt onderdeel 
uit van de stichting Limburgs 
Voortgezet Onderwijs (LVO). 
LVO Weert verbindt de Philips 
van Horne, Het Kwadrant,
Het College Weert en BRAVO! 
College Cranendonck. 

Deze vier scholen werken 
intensief samen om het brede 
onderwijsaanbod en de kwaliteit 
van het onderwijs in de toekomst 
te garanderen.

Meer informatie op de website: 
www.lvo-weert.nl.

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

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

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

HET KWADRANT
VMBO BASIS, VMBO KADER,  
PRAKTIJKONDERWIJS (PRO)

•  VAKMANSCHAPS ROUTE/ 
ZESJARIGE TECHNIEK OPLEIDING 
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 bedrijfs-
 leven 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

BRAVO! COLLEGE CRANENDONCK
VMBO BASIS EN KADER, 

MAVO, HAVO EN ATHENEUM, 
TECHNIEK

• 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 TECHNIEK OPLEIDING/ 

VAKMANSCHAPS ROUTE
 Vraaggerichte opleiding voor 
 een baan in de techniek

VOORLICHTINGSACTIVITEITEN BRAVO! COLLEGE: ZIE BINNENKANT FOLDER

HET COLLEGE WEERT
ATHENEUM, GYMNASIUM

• TWEETALIG ONDERWIJS 
 Voor atheneum en gymnasium

• TECHNASIUM 
 Voor atheneum
• ELOS ONDERWIJSPROGRAMMA  

 Internationalisering en versterkt 
talenonderwijs

•  WETENSCHAPSORIËNTATIE 
 Voor gymnasium vanaf brugklas

•   BEGAAFDHEIDSPROFIELSCHOOL 
Maatwerk voor begaafde leer-
lingen

•  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

PHILIPS VAN HORNE
MAVO, HAVO, 2-JARIGE 
MAVO-HAVO BRUGKLAS

•  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



Het BRAVO! College Cranendonck is een school die midden in de  

Budelse gemeenschap staat. Docenten en medewerkers staan voor 

je klaar. De kleinschaligheid maakt dat je je snel thuis voelt op school.  

Je wordt hier gekend en herkend. Er heerst een warme en persoon-

lijke sfeer en er is veel aandacht voor jou als leerling. Hoewel een 

nieuwe omgeving altijd even wennen is, zal het BRAVO! College snel 

een vertrouwde plek voor je zijn. Wij maken samen van het BRAVO! 

College de plezierigste school van de regio! Een Brabantse school die 

gekend en geliefd is in de buurt en waar plezier, samenwerken en 

presteren centraal staan. 

GEZAMENLIJK  -  PLEZIER  -  VERRIJKEN  -  DICHTBIJ

Het BRAVO! College is een compacte school. Alle betrokkenen gaan en staan voor boeiend, toekomstgericht- en voortgezet onderwijs op maat met goede resultaten. Onze leerlingen stro-men optimaal toegerust door naar het vervolgonderwijs. Vanuit een zelfstandige en zelfbewuste houding werken ze samen in een stimulerende en plezierige omgeving aan de eigen ontwik-keling en die van de ander. Dit alles gebeurt onder de bezielende (bege)leiding van ons professioneel en gekwalificeerd team.

Visie

In de brugklas werken wij met gecombineerde brugklassen. 

Dat wil zeggen dat er twee niveaus bij elkaar in één klas zitten. 

De leerling krijgt les op zijn of haar eigen niveau, maar kan bijvoor-

beeld ook één vak op een hoger niveau volgen. Dit voor een nóg 

betere voorbereiding op de bovenbouw.

Het BRAVO! College Cranendonck biedt een volledige mavo- 

opleiding en behaalde de afgelopen jaren uitstekende eindexa-

menresultaten waar we met recht trots op zijn. Daarnaast kunnen 

leerlingen op het BRAVO! College terecht voor de volledige onder-

bouw van de havo. Na het derde leerjaar stromen de leerlingen 

door naar Weert.

Voor de atheneum-, basis- en kader-leerlingen bieden we leer-

jaar 1 en 2 aan. Daarna stromen de leerlingen door naar Weert. 

De basis- en kaderleerlingen maken de overstap naar Het 

Kwadrant, waarbij ze kiezen voor een sector. De atheneumleerlin-

gen vervolgen hun studie aan Het College. 

Ook biedt het BRAVO! College de mogelijkheid tot het volgen van 

een zesjarige techniekopleiding voor de niveaus basis, kader en 

mavo. Deze techniekopleiding is een innovatieve opleiding waarin 

leerlingen in zes jaar tijd hun middelbare-school- en MBO-diplo-

ma behalen. Deze opleiding is uniek in opzet vanwege de nauwe 

samenwerking met het lokale bedrijfsleven.

Ons aanbod

Vertrouwde omgeving

Het lesrooster is zo ingedeeld dat je elke dag op hetzelfde 

moment begint en op dezelfde tijd uit bent. Dat is wel zo duidelijk. 

Ook bij afwezigheid van een docent worden de lessen meestal 

opgevangen. Alle leerlingen hebben zes lessen van 50 minuten en 

zijn dus van 8:40 tot 15:00 uur op school. Het eerste jaar is het even 

wennen aan de nieuwe school, de nieuwe vakken en de nieuwe 

mensen. Tegelijkertijd begint voor jou de zoektocht naar wie je 

bent, wat je leuk vindt en waar je goed in bent. Je wordt daarbij 

begeleid door je mentor. De mentor is het aanspreekpunt voor jou 

en je ouders. Naast de mentor hebben ook de vakdocenten een 

rol bij jouw begeleiding. Ondersteuning is er ook in de vorm van 

steunlessen, LWOO-begeleiding, huiswerkbegeleiding, diverse 

trainingen en loopbaanoriëntatie. Je leert hier naast het inhoude-

lijke programma bij de verschillende vakken ook allerlei vaardig-

heden die je helpen in je verdere ontwikkelingen. 

Begeleiding en persoonlijke aandacht

Naast het vertrouwde, reguliere lesprogramma biedt het  

BRAVO! College diverse extra’s voor leerlingen met talent. Zo 

is onze school een Topsport Talentschool waar professionele 

sporters begeleid worden bij de combinatie studie en sport. 

Wil je graag extra sporten? Dan is de sportklas misschien iets 

voor jou! Behalve dat je extra sportlessen krijgt, maak je ken-

nis met allerlei sporten zoals wandklimmen, waterskiën en 

karten. Creatieve leerlingen die graag schilderen, tekenen of  

acteren worden gestimuleerd in ons Kunst&Cultuur-programma. 

Op het BRAVO! College is er volop aandacht voor het kennis-

maken met verschillende disciplines binnen Kunst en Cultuur. 

Naast de reguliere lessen tekenen, muziek, handvaardigheid en 

theater worden er ook kunst- en cultuurdagen georganiseerd. 

Dit doen we dan met alle leerlingen van onze school!

Jij en je talent

Stephen ParkesEen aantal jaren geleden ben ik op Het BRAVO! College gestart. 

Ik voel me hier helemaal op mijn plek. Het kleinschalige dat we 

op deze locatie hebben is echt uniek! De term ‘ons kent ons’ is 

hier geen lege uitdrukking maar heeft echt betekenis. Iedereen 

kent elkaar en dat zorgt voor een gezellige en hechte sfeer op 

school! 
 

Natalie Menger
Als ondersteuningscoördinator geniet ik ervan op een school te 

werken waar alle leerlingen worden gezien. Door de prettige sa-

menwerking met leerlingen, ouders en collega’s ervaar ik iedere 

dag als een leuke uitdaging om alle leerlingen die begeleiding te 

bieden die zij nodig hebben om een plezierige en succesvolle tijd 

op het BRAVO! College te hebben.

Docent aan het woord

Stephen Parkes

Natalie Menger

Er is een goed contact tussen de  

docenten en de leerlingen. 

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

Op het BRAVO! College kun je jezelf zijn.

Er is een goede structuur. Iedere dag een vier-

kant rooster. Je weet waar je aan toe bent.

Iedereen is hier vrij om te zijn wie hij is. Het is een veilige school.

• Voorlichtingsavond en proeflessen

 Maandag 13 januari 2020, van 18:30 tot 20:30 uur

 Inschrijven via www.lvo-weert.nl

• Meeloopmiddagen

 Woensdag 12 en woensdag 19 februari 2020

• Aanmeldavonden

 Maandag 9 en dinsdag 10 maart 2020, van 19:00 tot 21:00 uur

• Kennismakingsavond

 Maandag 8 juni 2020

Voorlichtingsactiviteiten BRAVO! College

!

Kijk op www.bravocollege.nl voor meer informatie!

Voor de techniekopleiding wordt nadrukkelijk verbinding gezocht met het lokale bedrijfsleven. Zonder hen is geen baangarantie mogelijk, vertelt sectordirecteur Ruben Barten. 'De commitment binnen de gemeenschap is zo groot dat alle technische bedrijven binnen de regio willen participeren en de belofte kunnen maken dat ze jong technisch talent in de regio willen behouden. Het kenmerkt hoe het bedrijfsleven is verweven in de opleiding.'

Er wordt gebruik gemaakt van leslocaties bij bedrijven uit diverse branches. Ruben: 'Naast de 

leerkrachten die we hebben, gaan we gebruik maken van de leermeesters die vanuit het bedrijfsleven komen. Die houden de lesstof ook innovatief en bij de tijd.' Mbo-opleidingen uit Brabant en Limburg hebben zich al gemeld als partner om een doorlopende leerlijn te realiseren.

Door het aanbieden van een hoogwaardige en innovatieve technische opleiding hopen alle betrokkenen dat de leerlingen die nu nog dagelijks naar België gaan voor vakonderwijs, kunnen worden behouden voor de school in Cranendonck en lokale technische vacatures beter kunnen 

worden ingevuld. 'De basisschoolleerlingen die we hebben gesproken, zijn enthousiast en we hopen dit jaar met een groep leerlingen te starten en de jaren erop verder uit te breiden', aldus Ruben.

Er vindt een informatiebijeenkomst plaats op donderdag 28 februari om 19.00 uur bij aannemersbedrijf Vlassak. Hiervoor kunt u zich aanmelden via info@bravocollege.nl onder vermelding van 'voorlichting techniekonderwijs'.

Bekijk de film van de zesjarige techniekopleiding op www.bravocollege.nl.

Zesjarige techniekopleiding van start op BRAVO! College
Binnen 6 jaar je VMBO en MBO-diploma

BUDEL – Na ruim twintig jaar kunnen leerlingen weer techniekonderwijs volgen in Cranendonck. Al voor het schooljaar 2019/2020 kunnen huidige groep 
8-leerlingen met het advies voor basis-, kader en mavo zich aanmelden voor de zesjarige techniekopleiding. Dit is een unieke opleiding waarbij leerlingen 
in zes jaar tijd een vakdiploma halen op mbo niveau 2, 3 of 4 met baangarantie, in samenwerking met lokale partners.

BUDEL - Het BRAVO! College in Budel start met een zesjarige techniekopleiding. Veel kennis en kunde wordt daarbij opgedaan buiten de muren van het schoolgebouw.

De middelbare school slaat hiervoor de handen ineen met het Cranendonckse bedrijfsleven. ,,In deze regio schreeuwen technische bedrijven om vaktechnisch personeel. Met deze nieuwe opleiding kunnen we beter inspelen op de huidige arbeidsmarkt’’, vertelt Ruben Barten, sectordirecteur.

De huidige groep 8-leerlingen met het advies voor basis, kader en mavo kunnen zich voor het schooljaar 2019-2020 aanmelden voor de nieuwe opleiding. ,,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 gebeurt dit veel meer in samenspraak met het bedrijfsleven.’’

Lokale ondernemers, die anders elkaars concurrenten zijn, zien de nut en noodzaak van de samenwerking in. Er komen leslocaties bij bedrijven uit verschillende branches. Leerlingen krijgen er les van zogeheten leermeesters. ,,Door deze samenwerking kunnen we gebruikmaken van de nieuwste ontwikkelingen en innovaties in het bedrijfsleven. We richten ons in eerste instantie op vier sectoren: elektrotechniek, metaal, installatietechniek 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.

Met de vmbo- en mbo-techniekopleiding 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)baangarantie. Door veel leerlingen lokaal op te leiden is de kans bovendien groter dat ze zich later ook hier vestigen. Daarmee kan worden voorkomen dat jeugdig talent wegtrekt.’’Op 28 februari is er vanaf 19.00 uur een informatieavond bij aannemersbedrijf Vlassak in Budel. Aanmelden via mail.

BRAVO! College in Budel start met zes jaar 
techniek

Bron: Eindhovens Dagblad   Datum: 23-02-2019

Bron: De Grenskoerier   Datum: 27-02-2019


