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Enschede, oktober 2019

Geachte directie, leerkrachten groep 8 en IB-ers,

De overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs is een belangrijk 
moment in de schoolloopbaan van kinderen. Daarom is er terecht veel aandacht voor: 
bij ouders en leerlingen, bij jullie op de basisschool en ook bij ons op het Bonhoeffer 
College. 

Samen kunnen wij onze leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op de keuze voor 
een vervolgopleiding, beroep en werk. Daarbij is het van groot belang dat wij van elkaar 
weten wat we doen en welke doelen we willen bereiken, en dat wij dit met elkaar 
afstemmen. 

In dit boekje vinden jullie belangrijke informatie voor jullie zelf en jullie leerlingen groep 
8, zoals de aanmeldingsprocedure, het bezoek met jullie leerlingen aan onze locaties 
en de soorten brugklassen die wij aanbieden. 

Daarnaast lezen jullie hoe elke Bonhoeffer locatie op eigen wijze invulling geeft aan ons 
motto 'Bonhoeffer College verrijkt je toekomst’ en welke mogelijkheden onze locaties 
jullie leerlingen te bieden hebben.

Graag willen we tevens van deze gelegenheid gebruik maken om jullie te bedanken 
voor de prettige samenwerking het afgelopen schooljaar. Wij vertrouwen er op deze in 
dit schooljaar te kunnen voortzetten. Samen zijn we er voor onze leerlingen!

Met vriendelijke groet,
Namens de werkgroep onderbouw,

Ellen Berkien
voorzitter werkgroep onderbouw  
Bonhoeffer College



Open dagen en informatieavonden van het Bonhoeffer College
Schooljaar 2019-2020

Informatieavonden voor ouders groep 8 (19.30 – 21.00 uur) 
Van der Waalslaan 
Bruggertstraat
Vlierstraat PrO 
Geessinkweg 
Wethouder Beversstraat

maandag 25 november 
dinsdag 26 november
dinsdag 26 november (19.30 - 20.30 uur)
donderdag 28 november 
dinsdag 10 december

Informatieochtend voor ouders groep 8 (8.30 - 9.30 uur)
Vlierstraat PrO woensdag 27 november

Thema- informatieavonden voor leerlingen groep 8 & ouders (19.30 – 21.00 uur) 
Van der Waalslaan                                          maandag 9 december
   Thema: Begaafdheidsprofiel, vwo-plus & Gymnasium
Bruggertstraat                                                 maandag 13 januari
   Thema: Technasium, Business School & Gymnasium
 Geessinkweg                                                 dinsdag 14 januari

   Thema: Bèta Challenge & sportstroom

Open dagen voor leerlingen groep 8 & ouders (16.00 - 20.00 uur)
vrijdag 17 januari
zaterdag 18 januari (10.30 - 14.30 uur)
dinsdag 28 januari
woensdag 29 januari 
donderdag 30 januari
woensdag 5 februari (17.00 - 20.00 uur)

Wethouder Beversstraat 
Wethouder Beversstraat
Bruggertstraat
Van der Waalslaan 
Geessinkweg
Vlierstraat Pro

Aanmeldingsavonden
Net als vorig jaar kunnen ouders / verzorgers op 10 en 11 maart 2020 van 17.00 uur tot 
20.00 uur hun zoon of dochter aanmelden op elke gewenste locatie van het Bonhoeffer 
College. Aanmeldingsformulieren zijn via de basisschool beschikbaar en dienen 
ingevuld meegenomen te worden. 

Alle VO-scholen nemen de leerlingen op 10 en 11 maart 2020 aan. Er is geen vol=vol 
methode en een aanmelding vóór 10 maart wordt dan ook niet aangenomen. Jullie als 
basisschool ontvangen van de VO-scholen de informatie over de aangemelde 
leerlingen. Zo kun je als leerkracht nagaan of elke leerling zich heeft aangemeld op 
een VO-school.
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Bezoek van groep 8 aan locaties van het Bonhoeffer College
Met de groep 8 leerlingen ben je van harte welkom voor een kennismakingsmoment op 
één van onze locaties. De leerlingen draaien een aantal uren mee in het middelbare 
schoolleven en kunnen kennismaken met het VO. Wij nodigen jullie van harte uit om 
hiervoor een afspraak te maken met de locatiedirecteur of afdelingsleider van de 
betreffende locatie.
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Onderwijsaanbod op onze locaties
Hieronder zien jullie hoe het onderwijsaanbod op het Bonhoeffer College 
wordt vormgegeven:

Locatie
Bruggertstraat
Geessinkweg
Wethouder Beversstraat         
Van der Waalslaan
Vlierstraat PrO
Expertisecentrum

Onderwijsaanbod
havo, vwo (atheneum en gymnasium)
mavo (vmbo-kt, vmbo-t, vmbo-gt, mavo-havo) 
vmbo-b, vmbo-k, bugklas vmbo-kt
mavo, havo, vwo (atheneum en gymnasium) 
praktijkonderwijs en schakelklas(sen) 
ondersteuning en begeleiding, tijdelijke trajecten 
(geen directe aanmelding) 

Soorten brugklassen 
De locaties van het Bonhoeffer College bieden onderstaande brugklassen aan:

Locatie
Bruggertstraat
Geessinkweg
Van der Waalslaan
Wethouder Beversstraat         

Soort brugklas
havo, havo/vwo, atheneum, gymnasium 
mavo, mavo/havo, instroom vmbo-kt
mavo, mavo/havo, havo/vwo, vwo, vwo-plus 
vmbo-b, vmbo-bk, vmbo-k, vmbo-kt
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Over het Bonhoeffer College 
Wist je dat meer dan de helft van alle leerlingen in het voortgezet onderwijs in 
Enschede op het Bonhoeffer College zit? Veel van hen blijven later in de stad 
wonen en werken. 

Op het Bonhoeffer College werken we er samen aan om onze leerlingen een 
geweldige schooltijd te bezorgen waarin zij groeien. Bij ons ontdekt ieder kind wat het 
wil, waar het goed in is en welk verschil het kan maken. Dát maakt onze school 
bijzonder. 

We vatten dit samen met ons motto 'Bonhoeffer College verrijkt je toekomst.' Verrijk 
anderen door je talenten te geven. Ontwikkel, groei en verrijk jezelf als mens. Verrijk je 
omgeving en jezelf door samen te genieten van het resultaat. Al onze locaties werken 
hier op hun eigen manier aan. Er is dus wat te kiezen in Enschede.

Over onze locaties
Het Bonhoeffer College heeft 5 locaties in Enschede en een Expertisecentrum. Elke 
locatie heeft een onder- en bovenbouw. Een vast team van docenten, een eigen 
mentor en een afdelingsleider begeleiden de leerlingen door het schooljaar heen. Op 
de volgende pagina's lees je over de verschillende kenmerken van onze locaties.
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Locatie Bruggertstraat
Locatie Bruggertstraat is een school met bijna 1300 leerlingen waar in 
overzichtelijke groepen les wordt gegeven. Op de Bruggertstraat bieden wij in 
alle leerjaren havo en vwo (atheneum en gymnasium) aan.

Onze visie op onderwijs: “Leren is van jezelf”

"Wij geven onze leerlingen vanaf klas 1 de ingrediënten, het recept schrijven ze zelf. 
Ze worden eigenaar van hun eigen leerproces. Ze mogen zichzelf zijn en blijven. En wij 
ondersteunen ze daarin. Hierdoor staan zij aan het roer van hun eigen leerproces; leren 
is van jezelf".

Op onze school krijgt elke leerling de kans om voor een deel invulling te geven aan het 
eigen lesrooster. Vanaf klas 1 kan een leerling kiezen uit het Technasium, de Business 
School of het reguliere onderwijs (met extra aandacht voor studievaardigheden).

Omdat je zelf invulling geeft aan je eigen lesrooster, word je meer eigenaar van 't 
leerproces. Dit eigenaarschap leidt bij veel leerlingen tot meer motivatie. Het is namelijk 
de keuze die de leerling heeft gemaakt en die mag hij of zij dus ook zelf uitwerken. Je 
eigen keuze!In principe kan een leerling elk jaar opnieuw een keuze maken uit de drie 
mogelijkheden die de Bruggertstraat biedt. De leerling neemt dan zijn of haar eigen 
verantwoordelijkheid, daarbij natuurlijk ondersteund door de ouders en wij als school.  

Reguliere stroom
In de reguliere stroom krijgen leerlingen een aanbod waarin het accent ligt op het 
ontwikkelen van studievaardigheden. Voor sommige leerlingen is het goed om hiervoor 
te kiezen, om zo de kansen op een havo- of vwo diploma te vergroten.

Technasium
De Bruggertstraat is één van de vijf scholen in Overijssel die het Technasium aanbiedt. 
Het Technasium kenmerkt zich door het bètavak O&O (onderzoek en ontwerpen). 
Havo- en vwo-leerlingen krijgen de kans om aan hun persoonlijke kwaliteiten te werken 
en zich vaardigheden eigen te maken die aansluiten bij de praktijk van hoger opgeleide 
bètatechnici.

Business School
De Bruggertstraat is een VECON Business School. Dit is een doorlopende leerlijn van 
de brugklas tot en met de eindexamenklas havo of vwo en richt zich op 
ondernemerschap.
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Ruimte om te leren 
Er is op de locatie Bruggertstraat volop gelegenheid om zelfstandig te studeren. Voor
een deel gebeurt dat tijdens de lessen van 60 minuten, in het studiehuis en de
mediatheek. Zelfstandig kunnen werken is een belangrijke competentie die leerlingen
bij ons op school ontwikkelen. 

Niet elk vak gaat elke leerling even makkelijk af. Daarom is er voor de onderbouw ook
interne vakbegeleiding: de BOB Lessen. Daarbij begeleiden bovenbouwleerlingen
(tegen een geringe vergoeding)  onderbouwleerlingen. Vrijwel alle vakken kunnen
worden aangeboden.

Verbredingsprojecten
Voor leerlingen die wat meer aankunnen zijn er regelmatig verbredingsprojecten. Wij
besteden veel aandacht aan sport en cultuur. Naast de reguliere sportlessen bieden
we sportoriëntatie in verschillende sportactiviteiten. De aandacht voor cultuur komt in
de onderbouw naar voren in onder andere het RAW-project. RAW staat voor Respect,
Aandacht en Wilskracht. RAW is een kunsteducatie-project in het voortgezet onderwijs
dat is ontstaan vanuit het ‘Eigen Kracht’-principe: een methode om jongeren zelf de
regie te geven over hun eigen leven en vanuit hun eigen krachten en talenten hun
idealen te bereiken.

7



Verder staan bezoeken aan musea en andere culturele voorzieningen in de regio op 
het programma. In de bovenbouw kunnen leerlingen kiezen om examen te doen in het 
vak tekenen. Bij cultuur in brede zin is ook aandacht voor andere aspecten van het 
volwassen worden. Daarbij gaat het om allerlei vormen van voorlichting. Bijvoorbeeld 
over hoe leerlingen zich veilig door het verkeer bewegen en het kiezen van een 
gezonde levensstijl. 

Gymnasium
Wie leergierig is en veel aankan is misschien wel geschikt voor het gymnasium, 
eventueel in combinatie met een andere stroom. We streven naar homogene 
gymnasiumklassen die ook buiten de klassieke talen extra worden uitgedaagd. Ons 
motto is hierbij: “niet meer maar anders”. Zo hebben wij gymnasiumdagen voor onze 
gymnasiasten. 

Pre University Masterclasses
Speciaal voor onze getalenteerde vwo-/gymnasiumleerlingen hebben wij een 
structurele samenwerking met de Universiteit Twente: jaarlijks kan een aantal leerlingen 
aansluitend aan de lessen deelnemen aan speciaal voor hen georganiseerde 
Masterclasses op de UT, waarin zij kennismaken met de wereld van de wetenschap.
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Locatie Geessinkweg
De locatie Geessinkweg is met ruim 350 leerlingen een relatief kleine school. 
Hierdoor zijn er korte lijnen, weten leerlingen zich gezien, en ontstaat een echte 
‘leer- en leefgemeenschap’. Elementen die door ouders én leerlingen 
gewaardeerd worden.

Onze visie op onderwijs: “Leren door te doen”

Op de Geessinkweg…
…leer je door te doen;
…leer je niet alleen op school, maar ook in de maatschappij;
…kijk je achteraf eerlijk en trots terug op wat je hebt geleerd.

Bij ons ontdek je, ontwerp je en onderneem je. Jouw unieke eigenschappen kun je 
laten zien door te doen. Je leert via theorie en de praktijk. Samen met je docenten en 
medeleerlingen ga je hiermee aan de slag. Binnen school en ook daar buiten. Zodat je 
elke dag opnieuw groeit.

Onze leerlingen staan midden in de maatschappij. Je ziet het resultaat van wat je doet 
en je durft te leren van je fouten. Bij ons laat je je ondernemingszin zien. Daarbij 
vertrouwen we op elkaar, maar leren we je ook te vertrouwen op jezelf. Bij ons zal je 
groeien!

Ons onderwijs
De locatie Geessinkweg biedt een volledige mavo en mavo gt (leerjaar 1 t/m 4) en 
dakpanklassen mavo/havo (leerjaar 1). Tevens kunnen leerlingen met een vmbo-
kader/mavo advies van de basisschool op deze locatie instromen in een reguliere 
mavo-klas.

Het onderwijs wordt verzorgd volgens het concept ‘Leren door te doen’. Dit concept 
richt zich op een betere aansluiting van het vervolgonderwijs in het mbo. Door, naast 
de verplichte theorievakken, veel aandacht te besteden aan o.a. loopbaanoriëntatie en 
projecten op gebieden als sport en bèta ontdekt de leerling drie dingen:
• Wie ben ik?
• Wat kan ik?
• Wat wil ik?
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Ontdekken 
Ontdekken in komt in diverse vakken aan bod. Bijvoorbeeld in de economieles waar 
leerlingen een vergelijkend warenonderzoek doen, maar ook in de praktijkles 
Dienstverlening & Product waar zij kennis kunnen maken met o.a. robotica.

Ontwerpen
Ontwerpen komt onder andere bij het vak Technologie en Toepassing in ons Bèta 
Challenge programma aan bod. In samenwerking met het mbo en bedrijven uit 
Enschede ontwerpen onze leerlingen een product. De beweeg-app voor 
Gezondheidscentrum Zuid is hier een goed voorbeeld van. Om ouderen beter te laten 
bewegen hebben onze leerlingen een beweeg-app bedacht. Deze app wordt ook 
daadwerkelijk door ouderen van Gezondheidscentrum Zuid gebruikt.

Ondernemen
Wij bieden leerlingen ook de kans om te ondernemen en zelf activiteiten te 
organiseren. Zo hebben de leerlingen van onze Leerlingenraad  in overleg met de
schoolleiding het aanbod van de kantine mede samengesteld en zijn ze bezig met het 
verduurzamen van de school d.m.v. het verzamelen van gescheiden afval en het 
bezoeken van een eco-school in Almere.  We hebben ook leerlingen die actief zijn in 
een activiteitencommissie. Zij organiseren schoolfeesten en andere activiteiten.
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Bèta Challenge Programma 
Het Bèta Challenge Programma voor mavo-leerlingen is de brug tussen voortgezet 
onderwijs en het MBO. Wij werken hierbij niet alleen nauw samen met het mbo, maar 
ook met bedrijven en maatschappelijke instellingen in onze omgeving. Tijdens het 
programma krijgen leerlingen een goed beeld van de vervolgopleidingen, een betere 
aansluiting op het mbo en meer praktijkervaring. In het onderwijs van het Bèta 
Challenge Programma staat o.a. de (verbeterde) toepassing van bestaande en nieuwe 
technologie centraal. Aan het eind van leerjaar 4 ontvangen de leerlingen een Bèta 
Challenge certificaat.

Sportstroom
In leerjaar 1 en 2 kunnen onze leerlingen deelnemen aan de sportstroom (2 uur extra 
sporten per week). In die 2 uur maken leerlingen kennis met allerlei nieuwe sporten.
‘Sportstromers’ volgen sportieve activiteiten die in de reguliere lessen Lichamelijke 
Opvoeding niet voorkomen.

Lichamelijke Opvoeding  als examenvak
In 3 mavo kunnen leerlingen in een aantal profielen in de vrije ruimte gymnastiek als 
examenvak kiezen. Dit vak heet LO2. Leerlingen volgen deze lessen naast de reguliere 
gymlessen. Tijdens de LO2-lessen leren zij niet alleen over sport, maar ook over 
leidinggeven, voor een groep staan en organiseren.
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Locatie Wethouder Beversstraat
De locatie Wethouder Beversstraat is een vmbo-basis en -kader locatie en telt 
ongeveer 650 leerlingen. Op onze school volgen leerlingen de basis of kader 
beroepsgerichte leerweg van klas 1 t/m 4. Daarnaast bieden wij in leerjaar 1 een 
vmbo-kader/mavo klas aan.

Onze visie op onderwijs: “Wij helpen je groeien” 

Op de Wethouder Beversstraat…
…zijn wij er voor je en helpen wij je groeien; 
...geloven wij dat jij het best leert in een omgeving met veel persoonlijk contact;
....want je ontwikkelt je het best als je je veilig en gezien voelt. 

Bij ons ontdek je jouw talent. Je weet pas echt wat bij je past als je het geprobeerd
hebt. Daarom mag je bij ons eerst ‘proeven’ van alle vakken voordat je gaat kiezen. En
wij helpen jou daarbij, zodat je leert om zelfstandig, bewuste keuzes te maken. 

Ons onderwijs
Op onze locatie Wethouder Beversstraat bereiden wij onze leerlingen voor op het mbo.
Zij leren geen vak of beroep, maar leren de kennis en basisvaardigheden die nodig zijn
op het mbo en in de maatschappij.

Naast vakken als Nederlands, Engels en rekenen leren leerlingen ook vaardigheden
als zelfstandig werken, plannen en samenwerken. Maar ook vaardigheden als op tijd
komen, jezelf presenteren en beleefdheidsvormen komen aan bod.

Leren met hoofd én handen
Basis- en kader beroepsgerichte leerlingen zijn echte ‘doe leerlingen’. Natuurlijk krijgen
zij ook ‘gewone’ vakken zoals Nederlands, Duits, Engels en Wiskunde, maar wij laten
hen niet de hele dag op een stoel zitten. Op de Wethouder Beversstraat worden onze
leerlingen vooral uitgedaagd met gevarieerde lessen en praktische opdrachten. Dat
doen we in een krachtige leeromgeving, bijvoorbeeld een technieklokaal,
verzorgingslokaal of computerlokaal. Maar ook in een theorielokaal in de vorm van een
doe-opdracht of een opdracht met behulp van een iPad. Ook voeren onze leerlingen
buiten het leslokaal of zelfs buiten de school opdrachten uit. We laten de lesstof zoveel
mogelijk aansluiten bij de belevingswereld en interesses van de leerling.
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Eerst 'proeven', dan kiezen
Op de Wethouder Beversstraat begint Loopbaanoriëntatie- en begeleiding (LOB) in de
onderbouw. Aan de hand van opdrachten denken leerlingen na over hun kwaliteiten en
hun interesses en voeren een loopbaangesprek met de mentor. We werken met een
brede onderbouw. Dit houdt in dat leerlingen in de onderbouw ongeveer 15 uur
praktijklessen per week krijgen naast de ‘gewone’ vakken, zoals Nederlands, Engels,
Rekenen, Duits, Natuurscheikunde, etc. Door dit brede aanbod kan een leerling eerst
‘proeven’ van alle vakken. Onze leerlingen hoeven dus nog niet direct in de brugklas
een profiel te kiezen. Pas aan het eind van de tweede klas kiest elke leerling uit één
van de onderstaande profielen:

• Economie & Ondernemen
• Horeca, Bakkerij & Recreatie
• Bouwen, Wonen & Interieur
• Produceren, Installeren & Energie (met keuzemodule Mobiliteit & Transport)
• Media, Vormgeving en ict
• Zorg & Welzijn
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Begeleiding & ondersteuning
Onze leerlingen krijgen les van een zo klein mogelijk team van docenten. Deze
docenten hebben vaak overleg, waardoor de leerling goed in beeld is en blijft. We
vinden een goede band tussen de docent en de leerlingen belangrijk. Om die redenen
kiezen wij voor kerndocenten. Een kerndocent geeft gemiddeld 10 tot 15 uur les in de
week aan dezelfde klas. Tijdens deze lessen worden verschillende vakken gegeven.

Op weg naar het mbo moeten leerlingen keuzes maken. We vinden het belangrijk dat
leerlingen leren zelfstandig keuzes te maken met behulp van de begeleiding van de
docent of mentor. De leerling leert bij ons om goed na te denken over zijn of haar eigen
keuzes. Daarom houdt elke leerling een portfolio bij, waarin hij of zij reflecteert op zijn
of haar ontwikkelingen op het gebied van kennis en vaardigheden. De mentor, de
decaan en het team van vakdocenten begeleiden de leerling om juiste keuzes te
maken. Maar ook stages helpen de leerling om goed te kiezen.
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Locatie Van der Waalslaan
De locatie Van der Waalslaan heeft ruim 1600 leerlingen en biedt onderwijs aan 
leerlingen voor de niveaus: mavo, havo, vwo (atheneum en gymnasium). 

Onze visie op onderwijs: “Ruimte om je eigen koers te bepalen”.

Op de Van der Waalslaan...
…maken wij onderwijs samen;
…kun je kiezen uit tal van mogelijkheden.

Wij geloven in inspirerende lessen die je laten groeien. In de klas pakken we graag 
onderwerpen beet die we vanuit verschillende invalshoeken bekijken. Dat leert je 
kritische vragen te stellen en ervaringen te delen. Samen genieten we er van om 
schitterende prestaties neer te zetten. Binnen school en daarbuiten.

Bij ons help je jezelf en een ander om te groeien. Prikkel je elkaar. Geniet je van je 
schooltijd en kun je trots zijn op de prestaties van jezelf en van anderen.

Ons onderwijs
Op de Van der Waalslaan maken wij onderwijs samen met ouders en leerlingen, omdat 
wij geloven dat leerlingen – ook zelf - weten wat goed voor hen is.

Wij maken onderwijs samen met diverse externe partners. Door samen te werken met 
bijvoorbeeld Universiteit Twente, Nijmegen én Groningen, Artez en Saxion maar ook 
de  Kamer van Koophandel verhogen onze leerlingen en docenten hun kennis en 
talenten. Vorig jaar hebben bijvoorbeeld onze leerlingen in samenwerking met de UT 
op de afdeling Medische Technologie van het MST een echte operatie kunnen 
bijwonen.

Je eigen koers bepalen, doe je Op de Van der Waalslaan niet alleen. Op de Van der 
Waalslaan is 1 op de 15 leerlingen vrijwillig actief in een commissie of raad. Deze 
leerlingen organiseren onder begeleiding van onze collega’s bijvoorbeeld het kerstgala, 
het grootste evenement van onze locatie. Denk ook aan de schoolkrant, de Culturele 
Commissie, de commissie licht en geluid. Bovendien denken onze leerlingen mee over 
de vormgeving van hun onderwijs. Dat doen ze in bijvoorbeeld een denktank mavo of 
een klankbordgroep. Docenten en leerlingen werken zichtbaar samen op ieder vlak.
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Tal van mogelijkheden
Wij zijn een grote school met een groot aantal mogelijkheden. Wij organiseren ons 
onderwijs op een kleinschalige manier, zodat elke leerling zich hier thuis voelt. Dat 
doen we door de school op te delen in 2 domeinen: de onderbouw en de bovenbouw 
met elk een eigen herkenbare plek in ons gebouw. De 2 domeinen zijn overzichtelijk 
ingedeeld in een mavo-, havo- en vwo-afdeling, elk op een eigen verdieping en met 
een eigen onderwijsteam. Verder hebben wij onze pauzes opgedeeld in 2 blokken. De 
leerlingen uit de onderbouw en bovenbouw pauzeren op verschillende tijden. 

De grootte van onze school werkt in het voordeel van onze leerlingen, omdat wij onze 
leerlingen veel mogelijkheden kunnen bieden. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld kiezen 
voor maatwerk. Denk aan, het volgen van een plusstroom waarin onderzoek doen 
centraal staat, voor leerlingen die meer aankunnen. Of de vele keuzemogelijkheden in 
vakken en profielen. Zo behoort niet alleen het vak Manderijn Chinees tot de 
mogelijkheden, maar krijg je bij ons de kans om je via Cambridge English, Goethe 
Duits of Delf Frans verder in talen te ontwikkelen.

Ook het faciliteren van ruimte voor topsporters, versneld een vak volgen of vervroegd 
eindexamen doen zijn vormen van maatwerk. Bovendien wordt er hard gewerkt aan 
het realiseren van ruimte voor maatwerk. Met de verbouwing van de aula worden 
studieplekken gecreëerd waar de leerlingen de kans krijgen om hun mogelijkheden 
verder te ontwikkelen.
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Mavo
‘Een goede relatie geeft een goede prestatie’. Op de Van der Waalslaan komt dit onder 
andere tot uiting in het gebouw waarin onze mavo een eigen domein heeft met 
afzonderlijke pauzes en een eigen docententeam. Onze mavo-afdeling besteedt 
daarnaast ruimschoots aandacht aan de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de 
leerling. Onze leerlingen ervaren de mavo als een gezellige afdeling met uitdagende en 
activerende lessen waarbij er gedifferentieerd te werk wordt gegaan. Wij betrekken 
onze leerlingen actief bij het onderwijsproces.

Mavo en mavo/havo stroom
De mavo is in het eerste jaar verdeeld in twee stromen: mavo (m) en mavo/havo (mh). 
Aan het einde van 1e leerjaar zal duidelijk worden,  in welke stroming de leerling het 
best tot zijn recht komt. De leerling kiest pas in het 3e leerjaar zijn profiel met 
bijbehorende vakken. Door deze keuze zo lang mogelijk uit te stellen, kunnen wij 
leerlingen optimaal adviseren en begeleiden in hun schoolloopbaan. 

In leerjaar 3 en 4 volgen alle leerlingen het verplichte vak 'Dienstverlening en 
Producten'. Dit profiel biedt hen de mogelijkheid om zich breed te oriënteren op de 
wereld van arbeid en beroep. Omdat bij dit vak veel gebruik wordt gemaakt van diverse 
software, vergroot het ook hun ICT-vaardigheden.

Vecon Business School
De Vecon Business School is voor alle leerlingen in klas 1 en 2 mavo en brugklas 
mavo/havo. Bij onze Business School gaan de leerlingen aan de slag met economie en 
ondernemerschap in het algemeen en met sociaal en duurzaam ondernemen in het 
bijzonder. Dat doen ze met praktijk gerelateerde opdrachten. Ze leren 
basisvaardigheden van ondernemen en ICT. 

In leerjaar 3 en 4 maakt de Business School deel uit van het profiel Economie. 
Leerlingen kunnen het dan als keuzevak kiezen. Leerlingen die de Business School 
succesvol afsluiten, behalen naast het diploma ook een Business School certificaat en 
een Associatiediploma Basiskennis Ondernemerschap.

Honours-traject voor vwo
Na de 3e klas kunnen alle leerlingen van het vwo, buiten het reguliere programma om, 
gaan excelleren binnen het Honours-traject. Uitgangspunt van dit traject is dat we 
iedere leerling de ruimte willen geven zich individueel te ontplooien. Eigen keuzes, 
gebaseerd op belangstelling en een goede motivatie, zijn hierbij heel belangrijk. In de 
bovenbouw kunnen vwo-leerlingen extra vakken volgen, zelfgekozen projecten doen of 
vakken volgen aan Universiteit Twente of ArtEZ/Aki.
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Pre University Masterclasses
Speciaal voor onze getalenteerde vwo-/gymnasiumleerlingen hebben wij een
structurele samenwerking met Universiteit Twente: jaarlijks kan een aantal leerlingen
aansluitend aan de lessen deelnemen aan speciaal voor hen georganiseerde Pre
University Masterclasses op de UT. Tijdens deze Masterclasses maken zij kennis met
de wereld van de wetenschap.

Begaafdheidsprofielschool
De locatie Van der Waalslaan is 1 van de 44 begaafdheidsprofielscholen in Nederland.
Dit betekent dat wij leerlingen die intellectueel wat meer in huis hebben, extra
ontplooiingsmogelijkheden en ondersteuning bij hun specifieke hulpvragen kunnen
bieden. We hebben een convenant met Universiteit Twente om onze leerlingen deze
extra mogelijkheden te bieden. Indien er specialistische begeleiding nodig is, is er een
orthopedagoog beschikbaar.

Vwo-plus
Op onze school hebben we een afdeling vwo-plus voor leergierige leerlingen die snel
en goed kunnen leren. Voor deze leerlingen is het belangrijk dat ze extra uitdagingen
krijgen om het leren leuk te vinden. De leerlingen van vwo-plus krijgen dezelfde lesstof,
maar krijgen minder uitgelegd en moeten veel meer zelfstandig leren. Daarnaast
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werken ze in projecten en leren en oefenen daardoor diverse vaardigheden die passen
bij hun talenten. De leerlingen doen onder andere projecten in samenwerking met
NEMO Science Museum in Amsterdam,  Theatersport Enschede, Rijksmuseum
Twenthe, Medisch Spectrum Twente, Universiteit Twente. Deze projecten bieden wij
aan in het 1e, 2e en 3e leerjaar. 

Life & Science
In samenwerking met Universiteit Twente bieden wij voor vwo-plus leerlingen een uniek
vak aan in Nederland: Life & Science. Hierbij leren leerlingen systematisch onderzoek
doen en gaan aan de slag met academische vraagstukken. Naast de eigen docent
krijgen de leerlingen ook les van studenten van de Universiteit Twente, volgen zij
lessen op de UT en gaan enkele keren op excursie.

Wetenschapsoriëntatie voor vwo
Nieuw op onze school is het vak Wetenschapsoriëntatie voor vwo-brugklassers. Deze
leerlingen leren over de alfa-, bèta en gammawetenschap en doen samen met hun
klasgenoten onderzoek naar een zelfgekozen onderwerp. In kleine groepjes leren de
leerlingen wetenschappelijk onderzoek op te zetten, uit te voeren en te presenteren. 

Cambridge English en DELF Frans
Alle vwo-leerlingen (atheneum en gymnasium) krijgen in leerjaar 2 Engelse les volgens
de Cambridge-methode. Doordat het niveau van het Cambridge English de bekende
vwo- eindtermen overstijgt, vormen de Cambridge-certificaten een waardevolle
aanvulling op het atheneum- of gymnasiumdiploma. Havo- en vwo- bovenbouw-
leerlingen krijgen daarnaast de kans om zich, tijdens de reguliere lessen, voor te
bereiden op een DELF-examen Frans, dat staat voor: Diplôme d’Etudes en Langue
Française. Het is een officieel Frans diploma, dat wordt afgegeven door het Franse
ministerie van onderwijs. 

Cultuur & Sport
De locatie Van der Waalslaan staat bekend om haar vele culturele activiteiten. Dat zijn
o.a.: Art2Go (activiteiten in en om de stad), Prime (theaterspektakel),
dansvoorstellingen voor het gymnasium, excursies naar het buitenland, dagexcursies
etc. Veel van onze leerlingen zijn actief in één van onze leerlingencommissies. Verder
is er een cultuurplein midden in de school, speciaal voor de vakken beeldende vorming
en muziek. Naast muzieklokalen beschikt de school over zes aparte
muziekoefenruimtes. Sporttalenten excelleren op de Van der Waalslaan in landelijke
schoolhockeywedstrijden en voetbaltoernooien. Ook doen we mee aan de Enschede
Marathon.
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Locatie Vlierstraat PrO

Vlierstraat PrO (praktijkonderwijs en schakelklassen) telt ongeveer 225 leerlingen.

Onze visie op onderwijs: “Zelfstandige, praktisch geschoolde 
jongeren van Enschede”

Op de 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.

Op onze school kennen we elkaar heel erg goed. Dat maakt ons sterk. Doordat we je 
goed kennen, ontdekken we samen jouw mogelijkheden en gaan deze versterken en 
benutten. We hebben vertrouwen in jouw mogelijkheden. We spreken eerlijk met jou, met 
elkaar en met jouw ouders. Ons doel is om jouw sterke punten in te zetten in de 
maatschappij, zodat je een waardevolle jongere wordt voor Enschede en aan de slag kunt 
bij een werkgever.

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. En dat doen we met succes. Zo zijn er vorig schooljaar 42 landelijk erkende 
certificaten behaald door onze leerlingen. Ook kunnen leerlingen van het PrO sinds het 
schooljaar 2018/2019 het diploma Praktijkonderwijs behalen.
Bovendien hebben wij al onze leerlingen kunnen begeleiden naar de arbeidsmarkt of een 
vervolgopleiding. Zo vonden 18 leerlingen een baan, zijn 21 leerlingen dit schooljaar 
gestart op het ROC en zijn 4 leerlingen gestart met een arbeidstrainingstraject. 

Iedere leerling heeft een Individueel Ontwikkelingsplan (IOP). Wat wil je leren en wat moet 
je nog ontwikkelen? In het plan stellen wij samen met de leerling en de ouders de doelen 
vast. Een leerling wordt toegelaten nadat de adviescommissie toelaatbaarheid en 
leerlingondersteuning (ACTL) een positief besluit heeft genomen.

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 aan te 
moedigen. Wij richten ons op de voorbereiding en bemiddeling die de leerling nodig heeft 
om een passende baan te vinden.
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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. In de basis wordt aandacht besteed aan toekomstige woon-,
werk- en vrijetijdssituaties. Ook is er veel aandacht voor de persoonlijkheid en het
omgaan met elkaar.

Praktijk en theorie
Op onze school krijgen leerlingen veel praktijkvakken. Zij leren bij ons door te doen. Wij
stellen een uniek lespakket samen, dat is afgestemd op individuele behoeften van de
leerling. Op Vlierstraat PrO bestaat de praktijk uit 4 sectoren: 'Economie', 'Zorg, Welzijn
& Horeca', 'Techniek' en 'Groen/Infra'.  

Daarnaast volgen leerlingen ook theorievakken, zoals Nederlandse taal, rekenen/
wiskunde en praktische arbeids-en loopbaanoriëntatie. Ook is het mogelijk om landelijk
erkende branchegerichte certificaten te behalen. 

Lesrooster op maat
Elke leerling in het praktijkonderwijs heeft een lesrooster op maat. In de eerste 2
leerjaren krijgen de leerlingen alle lessen uit het hele pakket aangeboden. Na 2 jaar
kan een leerling aangeven in welke sector hij/zij zich verder wil ontwikkelen.
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Onderbouw
In de onderbouw ligt de nadruk op de lessen theorie, met daarnaast de ondersteuning 
van de praktijkvakken en gym. Leesonderwijs, rekenen, maar ook mens en 
maatschappij en ICT vaardigheden vormen een belangrijk deel van het theoretische 
lessen. In de praktijklessen maken de leerlingen kennis met:

• Techniek, waaronder hout- en metaalbewerking en algemene technieken.
• Economie, waarin de arbeidstraining, werken in de winkel en magazijnwerk is

ondergebracht.
• Zorg, Welzijn en Horeca, met lessen dienstverlening, zorg, textiel en werken in de

keuken.
• Groen, waarin lessen tuinaanleg en -onderhoud, bloemschikken en bestraten worden

aangeboden.

Bovenbouw
In de bovenbouw maken de praktijklessen een steeds groter deel uit van het rooster.
Daarnaast krijgt de leerlingen ICT, gymnastiek en diverse culturele activiteiten
aangeboden.
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Stage- en werktraject
De leerling bereidt zich tijdens een oriënterende stage voor op de combinatie leren/
werken. Alle basistechnieken- en vaardigheden past de leerling toe in zijn stage. De 
eerste twee jaren nadat de leerling de school heeft verlaten, volgen wij de leerling en 
ondersteunen hem f haar waar nodig. Wil een leerling naast een baan een Basis 
Beroepsgerichte Leerweg opleiding (BBL) volgen, dan bieden wij ook extra 
begeleiding.

Kentalis Maatman College
Leerlingen die een taalontwikkelingsstoornis (TOS, cluster 2) én een indicatie voor 
praktijkonderwijs hebben, kunnen ook op Vlierstraat PrO terecht. Onze school is 
hiervoor een unieke samenwerking aangegaan met Kentalis Maatman College.

Leerlingen met TOS hebben een auditieve en/of communicatieve beperking, waardoor 
ze moeite hebben met praten en/of het leren van taal. Door de nauwe samenwerking 
met Kentalis Maatman College biedt Vlierstraat Pro nu een nieuwe tussenvorm tussen 
regulier en speciaal onderwijs, het medium arrangement genoemd. Dit medium 
arrangement is uniek voor Enschede en omgeving.

Schakelklas
Voor de leerlingen die aan de bovenkant van het PrO functioneren óf een vmbo-basis 
advies hebben, en baat hebben bij een kleine veilige locatie, hebben wij een 
schakelklas. Schakelklas kan geen advies zijn van de basisschool. De basisschool kan 
het advies praktijkonderwijs uitbrengen en de toelatingscommissie van het 
praktijkonderwijs plaatst een leerling eventueel in de schakelklas. Ook kan er een 
dubbel advies gegeven worden (PrO/vmbo-basis). De noodzaak van plaatsing in een 
schakelklas moet dan onderbouwd worden middels een Ontwikkelingsperspectiefplan. 

Met hulp van onze docenten kunnen zij geleidelijk (na 1 of 2 jaar) overstappen naar 
vmbo-basis. In de schakelklas krijgen leerlingen les op vmbo-basis niveau én 
praktijklessen op het praktijkonderwijs. Er is veel aandacht voor de sociaal-emotionele 
ontwikkeling, het voldoen aan leervoorwaarden en het aanleren van schoolse 
vaardigheden. De leerlingen worden begeleid door een kleine groep leerkrachten. 
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Expertisecentrum

Het Bonhoeffer College biedt een breed ondersteuningsprofiel dat garant staat
voor een passend onderwijs- en ondersteuningsaanbod voor elke leerling.
Hierdoor wordt de leerling in staat gesteld zijn of haar schoolloopbaan geheel te
volgen en af te ronden op de locatie waar hij begonnen is.

Het kan gebeuren dat een leerling het even moeilijk heeft op school, om welke reden
dan ook. Dan staan onze medewerkers van het Expertisecentrum op Vlierstraat 85
klaar om deze leerling te helpen en te ondersteunen.

Spilfunctie mentor
In onze begeleidingsstructuur vervult de mentor een spilfunctie voor de leerling en de
ouders. De mentor is betrokken bij het opstellen van een handelingsplan en voert
individuele gesprekken met de leerling en de ouder/verzorgers.

Begeleidingsteam
Wanneer een leerling ondersteuning nodig heeft die de capaciteit of kennis van de
mentor te boven gaat, dan kan hij/zij worden aangemeld bij het interne
begeleidingsteam van de eigen locatie. Het begeleidingsteam bespreekt de situatie van
de leerling, doet een voorstel voor een plan van aanpak en bespreekt dit vervolgens
met de mentor. Eén van de voorstellen kan zijn dat de leerling een plek krijgt op de
intern begeleide werkplek. Hier krijgen leerlingen ondersteuning op maat, zowel op
sociaal-emotioneel gebied als bij het leren. Om hier gebruik van te kunnen maken is
een indicatie nodig van het begeleidingsteam.

Tijdelijke trajecten
Wanneer de intern begeleide werkplek niet de juiste oplossing blijkt voor de leerling,
dan verzorgt het Expertisecentrum ondersteuningstrajecten aan de Vlierstraat 85. Wij
bieden zowel kortdurende als langere trajecten gericht op alle onderwijsniveaus.
Wanneer een leerling geplaatst wordt op het Expertisecentrum, dan is dat altijd tijdelijk.
Alle ondersteuning is er op gericht om de leerling weer te laten terugkeren naar de
eigen locatie. De leerling volgt zoveel mogelijk het eigen onderwijsprogramma en de
eigen locatie blijft hiervoor verantwoordelijk.
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Vragen?
Zijn er vragen naar aanleiding van dit boekje? Neem dan contact op met de 
contactpersoon van één van onze locaties:

Locatie Bruggertstraat
Ellen Berkien 
locatiedirecteur 
T 06 485 061 61 
E e.berkien@bc-enschede.nl

Wim Roetenberg
afdelingsleider onderbouw vwo en brugklas havo/vwo
T 06 133 004 95 
E w.roetenberg@bc-enschede.nl

Dennis Janssen
afdelingsleider onderbouw havo
T 053 750 22 00
E d.janssen@bc-enschede.nl

Locatie Geessinkweg
Gerriska Floor-Mulder
locatiedirecteur 
T 06 395 707 21 
E g.floor@bc-enschede.nl

Sjabbo Smedes
afdelingsleider
T 053 751 27 00 / 06 303 592 87
E s.smedes@bc-enschede.nl

Locatie Wethouder Beversstraat
Jelske Koopmans
afdelingsleider onderbouw
T 06 225 019 58
E j.koopmans@bc-enschede.nl
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Locatie Van der Waalslaan
Julie Kuijpers 
afdelingsleider mavo 
T 06 518 565 66 
E j.kuijpers@bc-enschede.nl

Erik Gerritsen
afdelingsleider onderbouw havo, vwo, vwo-plus 
T 06 132 968 23
E e.gerritsen@bc-enschede.nl

Locatie Vlierstraat PrO
Nadia Tillemans – Pawlak
afdelingsleider onderbouw
T 06 827 831 47
E n.tillemans@bc-enschede.nl

Colofon
Redactie: Bonhoeffer College   Vormgeving: Bonhoeffer College 
Fotografie: Marty van Dijken    © Bonhoeffer College 2019
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Vlierstraat 77 - 7544 GG  Enschede
T053 751 20 00
E info@bc-enschede.nl
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