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Onze visie op onderwijs:
Zelfstandige, praktisch geschoolde jongeren voor Enschede.

Op Vlierstraat PrO...
...kennen we elkaar heel erg goed. Dat maakt ons sterk. Doordat we de leerling goed 
kennen, komen we samen achter de sterke punten en laten die groeien. We hebben 
vertrouwen in de mogelijkheden. Ons doel is om de sterke punten van de leerling te 
ontdekken zodat hij of zij deze in kan zetten voor de maatschappij. Op die manier zijn 
ze een waardevolle kracht voor Enschede. De leerling verlaat onze school met een 
vervolgopleiding of baan die bij haar of hem past.

Ons onderwijs
Op onze school ligt de nadruk op het halen van beroepsgerichte certificaten, samen 
met de leerling zoeken naar een passende baan en zorgen dat de leerling deelneemt 
aan de maatschappij. Ook kunnen leerlingen van het PrO sinds het schooljaar 
2018/2019 het diploma Praktijkonderwijs behalen.

Zelfstandigheid en arbeidsvoorbereiding
Het praktijkonderwijs bereidt leerlingen voor op een zo zelfstandig mogelijk functioneren 
in de samenleving. Dit doen wij door praktische en sociale zelfredzaamheid te 
bevorderen. Wij richten ons op de voorbereiding en bemiddeling die de leerling nodig 
heeft om een passende baan te vinden. Iedere leerling volgt een persoonlijk traject 
en krijgt intensieve begeleiding. De inhoud van de vakken is afgestemd op dat wat de 
leerling nodig heeft om zelfstandig mee te doen in de maatschappij. Het onderwijs is 
gericht op toekomstige woon-, werk- en vrijetijdssituaties. Ook is er veel aandacht voor 
de persoonlijkheid van de leerling en het omgaan met elkaar.

Lesrooster op maat
Elke leerling op onze school heeft een lesrooster op maat. In de eerste twee leerjaren 
krijgt een leerling alle lessen uit het hele pakket aangeboden. Na twee jaar kiest de 
leerling in welke sector (praktijkrichting) ze zich verder wil ontwikkelen.

Individueel Ontwikkelingsplan
Elke leerling heeft een Individueel Ontwikkelingsplan (IOP). Wat willen ze leren en wat 
moeten ze nog ontwikkelen? In het plan stellen we de doelen samen met de leerling en 
de ouders/verzorgers vast.



Stage- en werktraject
In leerjaar 3 bereidt de leerling zich tijdens een oriënterende stage voor op de 
combinatie leren/werken. Alle basistechnieken- en vaardigheden past de leerling toe 
in zijn stage. Het doel van een eindstage is om de leerling in dat bedrijf aan het werk te 
helpen. De eerste twee jaren nadat de leerling de school heeft verlaten, volgen wij de 
leerling en ondersteunen hem of haar waar nodig. Ook is er de mogelijkheid om i.s.m. 
het ROC binnen onze school het diploma ‘entreeopleiding’ (mbo niveau 1) te behalen.

Schakelklas
Voor leerlingen die aan de bovenkant van het praktijkonderwijs functioneren óf een 
vmbo-basisadvies hebben, en baat hebben bij een kleine, veilige locatie, bieden wij een 
Schakelklas. In de Schakelklas krijgen leerlingen les op vmbo-niveau én praktijklessen 
op het praktijkonderwijs. Met hulp van onze docenten kunnen zij, indien mogelijk, 
geleidelijk (na 1 of 2 jaar) overstappen naar vmbo-basis.

Samenwerking Maatman College
Leerlingen van het Kentalis Maatman College met TOS (cluster 2) en een indicatie  
voor praktijkonderwijs kunnen ook op onze school terecht. Zij volgen lessen van onze 
PrO-docenten in een gewone klas, maar in diezelfde klas krijgen ze óók les van een 
docent en logopedist van het Maatman College.

Open dag
Woensdag 5 februari 2020  
(17.00 - 20.00 uur) 

Aanmelden
Onze aanmeldingsformulieren liggen klaar op de basisschool van uw kind.  
Op Watkiesjij.nl is tevens een digitaal aanmeldingsformulier te downloaden. 
U vult het aanmeldingsformulier in. Vervolgens kunt u uw zoon of dochter op 
dinsdag 10 of woensdag 11 maart 2020 van 17.00 tot 20.00 uur met een 
ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier aanmelden op onze locatie: 
Vlierstraat 75, 7544 GG Enschede.



Volg ons!  
Volgt u Bonhoeffer College al op Instagram en 
Facebook? Daar zijn we namelijk ook te vinden! 
U kunt ons volgen via @bcenschede

Meer informatie 
Wilt u meer weten over onze school? Neem dan een kijkje op onze website
www.bc-enschede.nl/oudersgroep8. Of bezoek eens samen met uw kind onze 
website Watkiesjij.nl. Deze site is speciaal bedoeld voor leerlingen van groep 8 en 
geeft veel informatie over ons onderwijsaanbod en de verschillende mogelijkheden.

Heeft u vragen over Vlierstraat PrO? 
Neem dan contact op met:

Nadia Tillemans-Pawlak 
(afdelingsleider onderbouw)
Tel. 06 827 831 47
e-mail: n.tillemans@bc-enschede.nl

Locatie Vlierstraat PrO
Vlierstraat 75
7544 GG Enschede
Tel. (053) 751 24 00
e-mail: vlierstraatpro@bc-enschede.nl
www.bc-enschede.nl



Onderbouw
Lessen in o.a. Nederlandse taal, rekenen/
wiskunde en praktische arbeids-en 
loopbaanoriëntatie. Daarnaast krijgen de 
leerlingen praktijkvakken en gym.

KLEINE SCHOOL

LESROOSTER OP MAAT

INDIVIDUEEL ONTWIKKELINGSPLAN

STAGE- EN WERKTRAJECT

SCHAKELKLASSEN

SAMENWERKING MAATMAN COLLEGE

VOORBEREIDING OP WERKEN

FOCUS OP BEROEPSGERICHTE CERTIFICATEN

Op Vlierstraat PrO kun je leren in 4 sectoren

Wij stellen een uniek 
lespakket samen, dat is 
afgestemd op de individuele 
behoeften van de leerling.

Uniek lespakket

We bereiden je voor op:

Bovenbouw
Lessen in “Techniek”, “Economie”, 
“Zorg, welzijn & horeca” en “Groen/infra”. 
Daarnaast krijgt de leerling ICT, gym en 
diverse culturele activiteiten aangeboden.

Op de locatie Vlierstraat PrO is er een 
hulphond: Charlie. Charlie helpt de 

leerlingen bijvoorbeeld met lezen of als 
ze bang zijn voor honden. Ook helpt 

Charlie leerlingen om rustig te worden 
als er ruzie is geweest. 

Schoolhond Charlie

31%

61%

8%

40,8%

59,2%

93 meisjes135 jongens

Onze leerlingen

Techniek

O.a. hout- en metaalbewerking
en algemene technieken

Zorg, welzijn & horeca

O.a. lessen dienstverlening, 
zorg, horeca, textiel en
werken in de keuken.

Groen / infra

O.a. lessen tuinaanleg
en -onderhoud, 

bloemschikken en bestraten

Diploma Praktijkonderwijs

Op onze school ligt de nadruk op het halen van beroepsgerichte 
certificaten, maar sinds het schooljaar 2018/2019 kunnen 
leerlingen van het PrO ook het diploma Praktijkonderwijs behalen.
Na het praktijkonderwijs gaan onze leerlingen naar een 
vervolgopleiding, werken of werken en leren:

   WONEN                  WERKEN                  VRIJE TIJD                  VERVOLGOPLEIDING

Economie

O.a. arbeidstraining, werken in
de winkel en magazijnwerk

Werken

Vervolgopleiding

Werken en leren

Onze school biedt 12 
soorten beroepsgerichte 
certificaten aan.

Vlierstraat PrO
Zelfstandige, praktisch geschoolde jongeren voor Enschede.

Op Vlierstraat PrO…
…kennen we al onze leerlingen;

…ontdekken, versterken en benutten we samen jouw mogelijkheden;
…verlaat je de school met een baan of een vervolgopleiding.




