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Onze school, 
jouw school
Je gaat beginnen op een nieuwe school. 

Wij vinden het belangrijk dat het behalve 

spannend, vooral ook leuk is: een nieuw 

avontuur dat je samen met ons aangaat. 

Misschien met vrienden die je al kende en 

zéker met nieuwe vrienden, klasgenoten en 

docenten.

Groot en klein

Een groot voordeel van het Dendron College 

is dat het een grote én een kleine school 

is. Iedere dag komen leerlingen vanuit 

verschillende dorpen uit de regio naar Horst. 

Leerlingen met uiteenlopende leeftijden en 

diverse studierichtingen. Binnen dit grote 

geheel heb je je eigen vaste klas, mentor en 

docenten, en dat voelt heel vertrouwd.

Leerjaar 1
Iedere reis begint met 
een eerste stap
En die stap zet je zelf. Jij gaat op weg. Wij helpen je je eigen pad te ontdekken. Je komt in een 

gecombineerde brugklas, zodat je kunt ontdekken welke richting het best bij je past. Je start  

in vmbo b/k, vmbo k/t of vmbo t/havo en je kiest in je tweede jaar een richting.

Coaching van je mentor en loopbaanoriëntatiebegeleiding

Veel praktijk, minder theorie
Veel theorie, 

minder praktijk

Kleine klassen, veel vakken 

van dezelfde docent
Voor ieder vak een gespecialiseerde docent

vmbo basis vmbo kader vmbo theoretisch



vmbo basis/kader

Je komt in een kleine klas terecht, met 

een vaste docent (jouw mentor) die het 

merendeel van de vakken geeft. Zo heb je 

een vast aanspreekpunt en weet je precies 

waar je terecht kunt met al je vragen. In 

de brugklas ga je aan de slag met Zorg en 

Welzijn én met Techniek en Vakmanschap. 

Je hebt 8 uur praktijk in de week en je krijgt 

de ruimte om te ontdekken waar je interesses 

en talenten liggen. Samen met je mentor ga 

je kijken welke richting je op wilt.

vmbo kader/theoretisch

Je krijgt in je eerste jaar 4 uur praktijk in de 

week, opgesplitst in 2 uur Zorg en Welzijn 

en 2 uur Techniek en Vakmanschap. Zo kun 

je verschillende vakgebieden ontdekken en 

erachter komen wat je leuk vindt, waar je 

goed in bent en waar je verder mee wilt. 

Je stelt je eigen (leer)doelen en je mentor 

coacht je hierbij en helpt je bij het vinden van 

een studierichting die bij je past. Doordat je 

breed wordt opgeleid, kun je alle kanten op!

Doordat je breed 
wordt opgeleid,  
kun je alle kanten op!

vmbo theoretisch/havo

Dat er theoretisch in de naam van je 

studierichting staat, wil zeker niet zeggen 

dat je alleen met de theorie bezig bent. In 

je eerste jaar krijg je het vak Wetenschap & 

Technologie. Je werkt aan vaardigheden 

zoals samenwerken, kritisch denken en 

computervaardigheden. Je houdt je bezig 

met Innovation, Design en Technology. 

Na je brugklasjaar kun je in leerjaar 2 ook 

doorstromen naar de havo, waarmee je alle 

kanten op kunt. 

Je mentor helpt je met behulp van 

loopbaanoriëntatiebegeleiding ontdekken 

welke richting je op wilt, wat je interessant 

vindt en waar je enthousiast van wordt.



Leerjaar 2
Het eerste deel 
van de reis is 
uitgestippeld

In je eerste jaar heb je de weg binnen de 

school gevonden en al gekeken wat je leuk 

vindt en wat je talenten zijn. Je bent breed 

begonnen met een aantal algemene vakken. 

In je tweede jaar ga je een keuze maken om 

al iets meer te specialiseren.

Wat je tot nu toe op school hebt geleerd,  

kun je in de praktijk gaan brengen tijdens een 

stage. Op een stageplek die aansluit bij jouw 

profiel, ga je praktijkervaring op doen en krijg 

je een kijkje in de keuken van een bedrijf. Daar-

naast heeft iedere leerling 25 burgerschapsuren 

per schooljaar, die worden ingezet om een 

bijdrage te leveren aan de samenleving. Hierbij 

kun je denken aan vrijwilligerswerk bij (sport)

verenigingen, organisaties en stichtingen.

Verder wordt er op het Dendron College van 

alles georganiseerd. We hebben introductie-

activiteiten, sportdagen, projecten, excursies, 

uitwisseling naar het buitenland en reizen 

zoals de wintersportweek.

Je kunt kiezen uit de volgende richtingen: 

• Zorg en Welzijn (ZW)

• Techniek en Vakmanschap - Produceren,

 Installeren en Energie (PIE)

• Techniek en Vakmanschap - Bouwen,

 Wonen en Interieur (BWI)

Je kiest voor Zorg en Welzijn 

of voor Techniek en

Vakmanschap en je krijgt

daarnaast 2 uur in de week

economie en ondernemen

erbij.

vmbo basis en vmbo kader vmbo theoretisch

Volg je vmbo theoretisch? Dan kies je aan het

eind van leerjaar 3 een van onderstaande vier

profielen:

1   Economie

2   Zorg & Welzijn

3   Techniek

4   Landbouw

Dat kiezen doe je niet zomaar. Je wordt 

begeleid bij het uitzoeken van wat jij leuk 

en interessant vindt.

Leerjaar 3
Stage, excursies, 
reizen en meer!



Leerjaar 4
Ieder einde is 
het begin van 
iets nieuws
In het laatste leerjaar van het vmbo werk je 

langzaam maar zeker toe naar je eindexamen. 

Je kunt stage lopen bij een bedrijf dat bij jou 

past en je gaat je oriënteren op de volgende 

stap die je gaat zetten. De mogelijkheden 

zijn eindeloos, maar gelukkig heb je al een 

idee van wat je wilt en welke richting je op 

wilt. Na leerjaar 4 kun je starten met een 

mbo-opleiding. Je kunt ook je weg op het 

Dendron College vervolgen en in 2 jaar je 

havo-diploma halen.

Afwisseling

Je kunt naast de vaste vakken ook op andere 

vlakken uitdaging en afwisseling zoeken. 

Dendron Media is er bijvoorbeeld voor 

leerlingen die aan de slag willen met 

camerawerk, editing, animaties, games, 

media, vormgeving, ICT, redactiewerk en 

meer! Of is toch de Sportklas, Kunstklas of 

Muziektheaterklas meer iets voor jou?

Je middelbare schooltijd zul je nooit 

vergeten. Eerste stappen, ontdekkingen,

leermomenten en nog zoveel meer. Je maakt 

vrienden voor het leven, je leert jezelf kennen 

en je groeit steeds verder richting de persoon 

die je wilt zijn.

Je bent welkom op het Dendron College om 

dit allemaal in jouw tempo en op jouw manier 

te doen. Kom leren, jezelf uitdagen en plezier 

maken en bereid je voor op de volgende stap 

van jouw reis!

Je kunt ook in 6 jaar 
je havo-diploma halen.
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Voorbereid richting de toekomst



Gebr. van Doornelaan 124

5961 BE Horst

077 - 397 08 80

    DendronCollege

    dendron_college

Bekijk de reis 

van leerlingen  

die jou zijn 

voorgegaan

Jouw reis begint op 
het Dendron College
Download onze Open dag App!

Heb je je keuze gemaakt? 
Op 13 en 14 maart kun je je van 17.00 uur - 19.30 uur komen inschrijven 

als nieuwe leerling van het Dendron College. Tot dan! Wij hebben er zin in!

https://www.dendron.nl/groep-78
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.concapps.opendaginapp
https://apps.apple.com/gb/app/open-dag-app/id1485210930?ign-mpt=uo%3D2
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