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Breng je talent in praktijk!  
 

Ben jij degene die ervoor zorgt dat onze leerlingen het beste uit zichzelf halen en zo 

ontdekken wat zijn of haar talenten zijn? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

 

Het Bredero Beroepscollege is een openbare vmbo-school in Amsterdam-Noord voor 

leerlingen met een basis of kader advies met en zonder een lwoo-indicatie. Op onze school 

draait het erom dat de leerlingen ontdekken wat hun talenten zijn. Iedere leerling krijgt dan 

ook een mentor én een loopbaancoach én extra ondersteuning op maat bij de 

ondersteuningslessen. Wij vinden het dan ook belangrijk dat onze docenten goed zijn in het 

begeleiden van leerlingen en individuele aandacht aan hen kunnen geven. 

 

Het Bredero Beroepscollege is een school waar 

een prettige leeromgeving heerst. Wij vinden 

het belangrijk dat onze docenten een goede 

band hebben met leerlingen en daarin willen 

investeren. Daarnaast zijn onze docenten 

breed inzetbaar, werken veel samen en kiezen 

bewust voor onze doelgroep. 

 

De aanpak bij het Bredero Beroepscollege is 

vooral veel doen. De lessen zijn veelal 

praktijkgericht. Deze vinden plaats in een 

mooie techniekomgeving, met een 

splinternieuw Techlab!, in een echt restaurant, 

op een bouwplaats of kantoor. De leerling maakt vanaf dag één kennis met verschillende 

beroepswerelden. Door middel van ons carrouselprogramma worden de leerlingen al vanaf 

het eerste leerjaar voorbereid op de keuze voor een vervolgopleiding op het mbo. We vinden 

het belangrijk dat de leerling leert door het opdoen van ervaringen en op basis daarvan 

keuzes maakt. Onze docenten weten wat het bedrijfsleven vraagt van aankomende 

medewerkers en passen dit toe in zowel de theorie- als de praktijklessen. 

 

Met unieke techniekopleidingen (Bouw, Wonen & Interieur en Produceren, Installeren & 

Energie) is het Bredero Beroepscollege dé vmbo-school voor techniek. Leerlingen kunnen 

ook kiezen voor het profiel Dienstverlening & Producten waarin een breed aanbod van 

verschillende beroepswerelden wordt doorlopen, inclusief Horeca. Of de leerlingen kiezen 

voor het profiel Economie & Ondernemen, waarbij in een kantoortuin kan worden geleerd. 

Affiniteit met al deze vakgebieden is voor onze docenten dan ook gewenst. 

 

 

Meer informatie over de school?  

Bekijk onze website:  www.brederoberoepscollege.nl  
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