DIT IS HET PROGRAMMA

SAMENGEVAT IS BÈTA CHALLENGE:

KLAS 1: Je oriënteert je door middel van projectopdrachten.
Hierbij wordt uitgelegd waarom we BCP zo belangrijk vinden,

• Leren binnen en buiten de school
• Levensechte opdrachten

hoe er in binnen BCP gewerkt wordt en welke eisen we stellen.
KLAS 2 EN 3: Je krijgt een aantal opdrachten per jaar van
bedrijven en instellingen. In groepjes werk je de opdrachten
uit en presenteer je jullie uitkomsten en oplossingen aan het
bedrijf. Daarnaast zijn er excursies naar bedrijven en oriënteer je je op de opleidingsmogelijkheden in het middelbaar
beroepsonderwijs. Je ervaringen noteer je in je eigen portfolio.
KLAS 4: Je doet examen en voert daarbij onder andere een
eigen projectopdracht uit die aansluit bij jouw kwaliteiten en
interesses. Aan het einde van het schooljaar presenteer je met
behulp van jouw portfolio wat je hebt geleerd en kun je aangeven
waarop je keuze voor een vervolgopleiding is gebaseerd.

• Talent en vaardigheden ontwikkelen
• Eigen keuzes maken
• Samenwerken
• Loopbaanoriëntatie
• Technologie ontdekken en toepassen
• Een programma voor
vmbo/mavo GL/TL-leerlingen

IK WIL MEER WETEN
Voor meer algemene informatie over het Bèta Challenge programma
ga je naar de website www.betachallenge.nl

Voor meer informatie over het Bèta Challenge programma op onze
school kun je contact opnemen met:

"Als ik iets bedenk,
wil ik het ook zelf
kunnen maken"

Charlotte Westerman,
teamleider mavo 2, 3 en 4,
coördinator BCP,
Hondsrug College,
Emmen
wehe@hondsrugcollege.nl
Of kijk op onze website:
www.hondsrugcollege.nl

TECHNOLOGIE EN TOEPASSING BINNEN BÈTA CHALLENGE

UITDAGING IS
JOUW TOEKOMST
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EEN PROGRAMMA
VOOR VMBO/MAVO GL/TL-LEERLINGEN

Als je naast het leren van theorie ook graag praktisch bezig bent, dan is het
Bèta Challenge programma (BCP) misschien wat voor jou. Je werkt het hele
jaar door aan opdrachten van bedrijven en instellingen (bijvoorbeeld een
ziekenhuis of een gemeente). Deze opdrachten hebben altijd iets te maken
met techniek of technologie.
TECHNOLOGIE EN TOEPASSING
(T&T) MET BÈTA CHALLENGE
Het vak Technologie & Toepassing maakt deel uit van het
Bèta Challenge programma. Bij T&T leer je om de theoretische kennis en algemene vaardigheden uit de andere
schoolvakken toe te passen in een complexe opdracht. Dit
doe je door samenwerken, analyseren, onderzoeken en
presenteren. En kom je in contact met vervolgopleidingen,
bedrijven, instellingen en beroepen. Zo kun je voor jezelf uitvinden: wat vind ik leuk, waar ben ik goed in en wat kan ik
daar later mee?

PROJECTOPDRACHTEN UITVOEREN
Bij het uitvoeren van de opdrachten doe je meestal een klein
onderzoek, verzamel je kennis over het onderwerp en over
het bedrijf en maak je bijvoorbeeld een ontwerp voor een
nieuw product. Je werkt daarbij vaak in groepsverband.

LOOPBAANORIËNTATIE
Je bezoekt bedrijven en instellingen en voert gesprekken met de
mensen die er werken. Je maakt kennis met de verschillende
beroepen die je hier kunt tegenkomen. Door de gesprekken met
medewerkers van bedrijven en met jouw begeleider op school
kun je erachter komen in welke richting je (later) verder zouden
willen. We noemen dit loopbaanoriëntatie.

VOORBEREIDEN OP HET MBO
Het Bèta Challenge programma bereidt je goed voor op een
vervolgopleiding, bijvoorbeeld op het MBO. Anders dan in
andere vakken zijn er geen kennistoetsen. De beoordeling is
vooral gericht op de ontwikkeling van jouw vaardigheden en
competenties. Die zijn belangrijk voor een succesvolle carrière
in het MBO en bedrijfsleven.

Technologie is in onze
omgeving overal aanwezig:
thuis, op het werk, in sport
en cultuur, in de zorg,
je kunt er niet omheen.

