
“Voor elk kind het 
beste onderwijs”
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   Onze scholen staan voor

•    Gespreid onderwijsaanbod

•    Veilige en uitdagende leeromgevingen

•    Innovatie gericht op leren voor en in de toekomst

•    Regionale samenwerking met maatschappelijke partners

•    Goede aansluiting op vervolgonderwijs en loopbaan 

•    Meetbare en merkbare kwaliteit

•    Goede bereikbaarheid
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1: Sintermeertencollege
2: BCPL - Scholen voor praktijkonderwijs
3: BCPL - Locatie Herle
4: De Nieuwe Thermen
5: Scholen van het Bernardinuscollege

6: Charlemagne College Eijkhagen
7: BCPL - Locatie Brandenberg
8: BCPL - Locatie Holz
9: BCPL - Locatie Techniekcollege

www.svopl.nl



       
          •     Structurele aandacht voor reflectie en te nemen stap-

pen in de vorm van ‘pitstop’gesprekken met je mentor
          •     Maatwerk in leren door individueel toegesneden  

leerstof, in tijd, aandacht en niveau
          •     Een op de maatschappij gerichte loopbaanoriëntatie 

waarbij jouw passies, talent en ambitie leidend zijn
          •     Handvatten en tools voor de ontwikkeling van je 

persoonlijke kwaliteiten

Samen voor een vliegende start in  
beroepsonderwijs en maatschappij.

          •    Tweetalig onderwijs op alle niveaus *

          •    Mavo/havo en havo/vwo dakpanklassen met  
uitdagend onderwijs op niveau van elke leerling

          •    Aandacht voor kennis, vaardigheden,  
persoonsvorming én (internationaal) burgerschap

          •   Sportactieve school

 Verleg je grenzen

         
          •    Onderwijs op maat
          •    Sportklas met een divers aanbod aan sporten
          •    Focus op praktisch leren
          •    Kleinschalig en persoonlijke aandacht

Samen naar de top!

       
          •     Ontwikkelen van eigen verantwoordelijkheid binnen 

een kleinschalige leeromgeving
          •    Didactische ondersteuning en maatwerkmogelijkheden
          •     Betekenisvol en praktisch onderwijs met focus op 

talentontwikkeling en keuzemogelijkheden
          •     Brede oriëntatiemogelijkheden, o.a. in  

Techniek, Horeca, Bakkerij en Recreatie*

Vmbo waar je leert leren, leven en kiezen

          •    Opleiding richting een arbeidsplek of mbo
          •    Certificering, landelijk erkend
          •     Breed scala aan praktijklessen met daarnaast  

theorielessen op niveau
          •     Passend bij de ontwikkeling van de leerling en  

op maat.

Relatie, (zelf)vertrouwen, zelfstandigheid en  
verantwoordelijkheid!

          •     Vernieuwend en gepersonaliseerd onderwijsconcept
          •      Balans tussen kennis en vaardigheden die je in de  

toekomst nodig hebt
          •     Betekenisvol en duurzaam leren
          •     Externe leerlabs en contextrijke DURF opdrachten*

          •     Voornamelijk digitale leermiddelen

Droom – Denk – Durf – Doe

       
          •     Onderwijs op maat voor jouw talenten;  

twee jarige brugklas
          •     Iedere leerling een eigen studiecoach als begeleider 

met veel aandacht voor leren leren en eigen keuzes
          •     Aspirant Begaafdheidsprofielschool* voor meer-en 

hoogbegaafde leerlingen
          •     Technasium*, Cambridge English in alle leerjaren, 

Bernardinus Business School

Be. who you are

          •     Internationaal en regionaal georiënteerd onderwijs 
voor alle leerlingen

          •     Maatwerk in ondersteunende en extra uitdagende 
programma’s

          •     Uitgebreid systeem van leerlingbegeleiding,  
bijvoorbeeld schakelklas vmbo-t/havo*

          •     Veilig leerklimaat (voor leerlingen en docenten) 
waarin leerlingen zichzelf leren ontplooien maar ook 
samen leren en werken en waarin je anders mag zijn 
en gehoord wordt

Create your future

       
          •      Leren in theorie en praktijk met het oog op een toe-

komst in de techniek
          •      3 Technische profielen:  

Bouwen, Wonen & Interieur (timmeren, metselen, meu-
bels maken)

  Mobiliteit & Transport (auto-/scooter-/brommertechniek,  
transport)

  Produceren, Installeren & Energie (installaties van gas, 
water, elektra, operator, metaalbewerker, machinebouw)

          •      Passende aandacht en begeleiding om leerlingen te 
helpen verantwoorde keuzes te maken

Toekomstbouwers! Handige handen ontdekken  
hier hun toekomst.
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Onderwijsaanbod:
praktijkonderwijs

Onderwijsaanbod:
vmbo-t, havo

Onderwijsaanbod: 
(tweetalig) mavo (+), (tweetalig) 
havo, (tweetalig) atheneum, 
(tweetalig) gymnasium 

Onderwijsaanbod: 
havo, atheneum, (categoraal) 
gymnasium* met of zonder 
Technasium

Onderwijsaanbod: 
vmbo-t, havo, (tweetalig) atheneum, 
(tweetalig) gymnasium

Onderwijsaanbod: 
vmbo basis, kader, gemengd/tl Onderwijsaanbod: 

vmbo basis, kader, gemengd/tl

Onderwijsaanbod: 
(bovenbouw) vmbo basis,  
kader

* Uniek in de regio!

Onderwijsaanbod:
vmbo basis, kader, gemengd/tl


