Schoolportret: Lifestyle programma voor de tl
Schoolgegevens

OBC Bemmel
locatie Essenpas in Bemmel
Website: http://www.obc-bemmel.nl/
OBC Bemmel heeft twee locaties die vlak bij elkaar liggen: locatie Essenpas
(vmbo-t) en locatie De Heister (havo/vwo). Met bijna 1900 leerlingen is het
een grote school. De school herkent de volgende waarden:






Plaats in de
QuickScan

veiligheid voorop;
gezien en gekend worden;
leren binnen een heldere structuur;
uitdagen waar het kan, begeleiden waar het moet;
een open blik naar buiten.

Iedereen heeft zijn eigen talenten. Leerlingen mogen hun eigen talent
ontdekken. De school organiseert daarom in de eerste leerjaren veel
verschillende projecten en activiteiten, zodat de leerlingen kunnen ervaren
wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. In de hogere leerjaren krijgen
leerlingen de ruimte om daarin nog beter te worden. Hiervoor zijn
verschillende talentenprogramma’s ontwikkeld: vmbo lifestyle, havo sportklas,
tweetalig onderwijs in havo en vwo, en bèta-excellent.
In schooljaar 2013-2014 is in het vmbo (tl) een nieuwe richting van start
gegaan: Lifestyle. Motto: Voor jongens en meiden met een gezond verstand.
De school richt zich met haar activiteiten voor talentontwikkeling op leerlingen
die zich verder willen verdiepen in een specifiek talent buiten het reguliere
programma. Daardoor bevindt deze school zich in het kwadrant rechtsboven
van de QuickScan1: profileer je talent!

1

SLO onderscheidt op basis van literatuuronderzoek en ervaringen met scholen vier
modellen voor talentontwikkeling. Dit zijn vier verschillende benaderingen van
talentontwikkeling. Door middel van een QuickScan kunnen scholen onderzoeken welk model
voor talentontwikkeling het beste bij hen past. Dit komt tevens terug in de schoolportretten.
Voor meer informatie hierover, of om zelf de QuickScan te doen, kunt u terecht op:
http://talentstimuleren.nl/onderwijs/vmbo.

Bron: www.talentstimuleren.nl

1

Beleid

Overwegingen

Het lifestyle programma richt zich op leerlingen die
geïnteresseerd zijn in een gezonde leefstijl en in
actief bewegen en ontspanning. Leerlingen
ontwikkelen allerlei vaardigheden die later – bij
vervolgopleiding of werk – goed van pas komen. Zij
stromen goed voorbereid door naar een mboopleiding op het gebied van gezondheid, wellness,
lifestyle, outdoor en adventure. Er zijn aparte
klassen gericht op 'lifestyle': gezondheid, voeding &
bewegen in combinatie met duurzaamheid en het
ontwikkelen van communicatieve vaardigheden en
organisatievaardigheden. Het thema wordt in de
reguliere lessen ingebed met daarnaast workshops,
gastlessen en (outdoor) activiteiten. De school
werkt toe naar een compleet beroepsgericht
programma (Lifestyle & Ondernemerschap) in de
bovenbouw.

Determineren

Het programma is voor leerlingen met een vmbo-t
advies die geïnteresseerd zijn in lifestyle. Van hen
wordt ook verwacht dat zij een motivatiebrief
schrijven.

Inbedding (zorgdragen
voor continuïteit)

Het programma is als volgt ingebed:
In de brugklas krijgen leerlingen leefstijl als apart
vak, maar ook in andere vakken en in diverse
activiteiten wordt aandacht besteedt aan het thema.
In de toekomst is het de bedoeling dat er een
compleet beroepsgericht programma (‘Lifestyle &
Ondernemerschap’) komt dat de leerling in de
bovenbouw naast de gewone vakken van de vmbotl kan gaan volgen. Zodoende kan de leerling een
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vmbo-diploma halen met een extra beroepsgericht
vak.
Voor het lifestyle programma wordt samengewerkt
met diverse partijen:



Platform Vmbo Intersectoraal
ROC, AOC, HAN, Helicon Velp (studenten
geven mede vorm aan projecten), een
fysiotherapeut en bedrijven in Bemmel
ontvangen leerlingen en laten zien wat een
duurzaam bedrijf is en de leerlingen maken
kennis met de wereld van beroepen.
 LOB activiteiten: oriëntatiedagen mbo
(Lerende Regio Arnhem)
Een digitaal doorstroomdossier wordt ingezet bij de
warme overdracht. De leerling krijgt een
intersectoraal vmbo-t-plus diploma of een certificaat
na twee jaar lifestyle. Bij de evaluatie worden
ouders en leerlingen onder andere door middel van
enquêtes betrokken. De feedback is zeer positief.
Tips voor beginnende scholen:
Wees creatief en blijf actief en vertaal goede ideeën in een plan en ga aan de
slag!
Praktijk

Docenten

Het programma wordt door alle docenten gedragen,
de lifestyle werkgroep geeft zich 100% en vergadert
zelfs in de avond. De betrokken docenten zijn
ambitieus en krijgen daarvoor de ruimte en
deelname aan het project wordt gefaciliteerd. Door
de vele contacten in verschillende netwerken blijft
men van de nieuwste ontwikkelingen op de hoogte.

Gebruikte materialen

Het bestaande materiaal wordt gefilterd op de
domeinen van lifestyle, zo kan men de methodes
koppelen aan de speerpunten van het
lifestyleprogramma. De werkgroep heeft dat
helemaal uitgewerkt. Een aandachtspunt waar nog
aan gewerkt wordt, is de verbinding tussen de
vakken.

Volgen leerlingen

Het volgen van deze leerlingen gebeurt op de
reguliere manier
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