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KOM NAAR DE OPEN DAG!
Op deze dag kan uw zoon of 
dochter de school bekijken en 
meedoen aan allerlei leuke work-
shops. Daardoor krijgt hij/zij een 
goed beeld van de lessen die op 
Beroepscollege Leystede worden 
gegeven. 

OPEN DAG
Zaterdag 28 januari 2023
9.30 - 14.00 uur 
(vooraf een tijdslot reserveren)

Reserveren voor de open dag kan 
vanaf maandag 19 december 2022 
via de website: www.bcleystede.nl

INFORMATIEAVOND VOOR 
OUDERS
Dinsdag 14 februari 2023
19.00 - 21.00 uur 
(vooraf een tijdslot reserveren)

Reserveren voor de informatie-
avond kan vanaf maandag 
30 januari 2023 via de website: 
www.bcleystede.nl



NIEUW EN MODERN 
SCHOOLGEBOUW
Wie uit Leiden komt, kent vast 
het Visser ’t Hooft Lyceum en het 
Bonaventuracollege. Beide scholen 
bieden vmbo, havo en vwo. In Be-
roepscollege Leystede brengen de 
twee scholen hun vmbo-leerwegen 
samen onder één dak in een gloed-
nieuw, licht en modern schoolge-
bouw.



MIDDEN IN HET HOUTKWARTIER
Beroepscollege Leystede staat 
midden in het Houtkwartier, om 
de hoek van het Visser ’t Hooft 
Lyceum en het Bonaventuracol-
lege. Het moderne gebouw heeft 
alle faciliteiten die het onderwijs 
van nu vraagt: prachtige leslokalen, 
studieruimtes, een bibliotheek en 
laptops. Maar ook 3D-printers, een 
horecakeuken met inductieplaten 
en een klaslokaal in kantoorsetting, 
waar leerlingen zelf een webwinkel 
bouwen. Daarmee staan onze leer-
lingen midden in de maatschappij 
van nu. 



VERSCHILLENDE STUDIERUIMTES
De leerruimtes en gangen zijn 
licht en ruim opgezet en bieden de 
mogelijkheid om zowel in de klas 
als daarbuiten te leren. In de biblio-
theek kunnen leerlingen boeken 
lenen en zelfstandig werken aan 
hun schoolopdrachten, eventueel 
op een laptop. In de verschillende 
studieruimtes gaan ze onder 
begeleiding aan de slag met pro-
jecten. Een heerlijke plek om te zijn, 
vinden de leerlingen zelf.



VEELBELOVENDE TOEKOMST
Beroepscollege Leystede biedt een 
veelbelovend toekomstperspec-
tief, met een sterke voorbereiding 
op een vervolgopleiding en op de 
arbeidsmarkt. Dat doen we met 
beroepsgerichte vakken, maar ook 
met een speciaal programma voor 
beroepsoriëntatie. Hiervoor volgen 
onze leerlingen een stage bij een 
bedrijf in de buurt.



GOEDE EXAMENRESULTATEN
De extra ondersteuning én 
uitdaging werkt goed voor onze 
leerlingen. Dat blijkt wel uit de 
examenresultaten van afgelopen 
jaren, want bijna alle examen-
leerlingen slaagden voor het 
vmbo-diploma. Dat geeft een veel-
belovend vooruitzicht.

EXTRA VAK OF HOGER NIVEAU
Te veel leuke vakken in de boven-
bouw? Of gaat een vak wel heel 
gemakkelijk? Dan kunnen leerlin-
gen een extra vak kiezen of een vak 
op hoger niveau volgen. Veel leer-
lingen doen dit al en zijn hier heel 
blij mee.



DOORSTROMEN NAAR HAVO
Leerlingen met de ambitie om door 
te stromen naar de havo krijgen op 
Leystede de kans om een stevige 
theoretische basis te leggen en te-
gelijkertijd een beroepsgericht vak 
te volgen. Ze halen dan een diplo-
ma voor zowel de theoretische als 
de gemengde leerweg. Dat geeft 
leerlingen die gemakkelijk leren én 
graag met hun handen werken vol-
doende uitdaging en leerplezier. Op 
die manier opent Leystede de deur 
naar de havo en het hoogste niveau 
van het mbo. Daarmee zijn leer-
lingen zowel praktisch als inhou-
delijk goed onderlegd en zeker van 
een veelbelovende toekomst.



IEDERE WEEK EEN PROEFLES
De onderbouwleerlingen krijgen 
iedere week een proefl es bij de 
beroepsgerichte vakken. Zo kunnen 
ze er alvast mee kennismaken en in 
de bovenbouw een vak kiezen dat 
écht bij ze past.

iedere week een proefl es bij de 
beroepsgerichte vakken. Zo kunnen 
ze er alvast mee kennismaken en in 
de bovenbouw een vak kiezen dat 
écht bij ze past.



KEUZE UIT VIER
BEROEPSGERICHTE VAKKEN
Bij Beroepscollege Leystede heb-
ben de leerlingen keuze uit maar 
liefst vier beroepsgerichte vakken:

• PRODUCEREN, INSTALLEREN 
EN ENERGIE

• ZORG EN WELZIJN

• HORECA, BAKKERIJ EN 
RECREATIE

• ECONOMIE EN ONDERNEMEN



DUURZAAMHEID IN THEMA’S
Bij het vak Duurzaamheid beste-
den we aandacht aan de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelstellingen van de 
Verenigde Naties. Het vak is opge-
deeld in zeven thema’s, zoals scho-
ne energie, hergebruik van afval, 
gezond leven en omgaan met geld.

PROJECTEN
Leerlingen doen bij dit vak veel pro-
jecten. Samen bedenken ze wat ze 
in hun eigen leven kunnen veran-
deren om beter om te gaan met de 
wereld. Dat kunnen ze meteen zelf 
uitproberen. Zo komt het thema 
duurzaamheid heel dichtbij. En dat 
maakt het leuk en uitdagend om 
ermee aan de slag te gaan.



DUURZAAMHEID ALS SCHOOLVAK
Op Beroepscollege Leystede vin-
den we duurzaamheid belangrijk. 
We willen dat onze leerlingen ook 
later op een gezonde aarde leven, 
die nog generaties lang meegaat. 
Daarom krijgen alle leerlingen bij 
ons het vak Duurzaamheid.



JUNIORCOLLEGE LEYSTEDE
Beroepscollege Leystede groeit. 
Daarom openen we in 2023 het 
Juniorcollege Leystede: een klein-
schalige en overzichtelijke locatie 
waar brugklassers in een 
vertrouwde omgeving les krijgen. 
Dit versoepelt de overstap vanaf de 
basisschool en versterkt de band 
met het kleine aantal verschillende 
leerkrachten. 

Tijdens beroepsgerichte vakken 
wennen de brugklassers alvast aan 
de grotere locatie van Leystede, 
waar ze de jaren daarna les krijgen.
Juniorcollege Leystede bevindt zich 
aan de Antonie Duycklaan, op een 
paar minuten lopen van het hoofd-
gebouw.



KLEINE SCHOOL MET VEEL 
AANDACHT
Beroepscollege Leystede is een 
kleine school met ongeveer 475 
leerlingen waarvan ongeveer 125 
leerlingen naar het Juniorcollege 
Leystede gaan. 

We vinden het belangrijk dat iedere 
leerling voldoende aandacht krijgt, 
zodat iedereen helemaal tot z’n 
recht komt. Zeker in de onderbouw 
letten we daar goed op. Want zo’n 
nieuwe school met nieuwe vakken, 
klasgenootjes en leraren is best 
wennen.



KLEINE KLASSEN
In de onderbouw zijn de klassen 
klein: in iedere klas zitten rond de 
twintig leerlingen. De leerkracht 
heeft op die manier meer tijd voor 
iedere leerling. En er is veel ruimte 
in de les om vragen te stellen of iets 
te vertellen. Zo proberen we ieder 
kind altijd voldoende hulp en uitleg 
te geven.

VOOR IEDERE LEERLING EEN 
EIGEN COACH
Op Beroepscollege Leystede krijgt 
iedere leerling een eigen coach. Dat 
is een soort mentor waarmee ze 
regelmatig een-op-eengesprekken 
hebben. De coach houdt in de ga-
ten of het goed gaat met de leer-
ling en waar hij of zij nog moeite 
mee heeft. Op die manier kunnen 
we op tijd de juiste hulp bieden als 
dat nodig is.



EXTRA ONDERSTEUNING
Ieder kind leert op z’n eigen manier 
en heeft z’n eigen talenten, wensen 
en leerbehoeften. Daarom heb-
ben we een professioneel onder-
steuningsteam voor leerlingen én 
leraren. Zo zorgen we voor goede 
persoonlijke begeleiding.



MET LEERLINGEN ÉN OUDERS
SAMEN
Samen met de leerling onderzoe-
ken we hoeveel en op welke vlak-
ken ondersteuning nodig is, en in 
welke vorm dat het beste werkt. 
We luisteren hierbij goed naar wat 
de leerling zelf graag wil en vraagt. 
Ouders betrekken we daar ook 
graag bij.

ALTIJD DE JUISTE PRO-
FESSIONELE ONDERSTEUNING
Het kan zijn dat een kind meer on-
dersteuning nodig heeft dan we op 
school bieden. In dat geval kunnen 
we doorverwijzen naar een van 
onze vele gespecialiseerde samen-
werkingspartners, zoals de GGD en 
het Centrum voor Jeugd en Gezin. 
Zo zorgen we er samen met onze 
partners voor dat onze leerlingen 
goede professionele ondersteuning 
krijgen.



INVLOED VAN OUDERS OP 
SCHOOLPRESTATIES
Op Beroepscollege Leystede be-
grijpen we dat u als ouder op de 
hoogte wil blijven van hoe uw kind 
het doet op school. En u heeft 
natuurlijk zelf ook invloed op de 
schoolresultaten. Niet alleen omdat 
u luistert naar zijn of haar school-
verhalen, maar ook als het gaat om 
huiswerk, motivatie en aanwezig-
heid vervult u een belangrijke rol. 
Daarom hebben we regelmatig 
contact met de ouders van onze 
leerlingen.



CONTACT TUSSEN SCHOOL EN 
OUDERS
De individuele coaches zijn goed 
bereikbaar. Aan het begin van het 
schooljaar, op de kennismakings-
avond in september, maken jullie 
persoonlijk kennis met elkaar. Tij-
dens het schooljaar zien jullie elkaar 
tijdens verschillende korte gesprek-
ken op school en houden jullie 
elkaar op de hoogte via het online 
schoolplatform Magister. Zo weten 
we altijd van elkaar wat er speelt. 



MEER THEORIE OF PRAKTIJK?
Op Beroepscollege Leystede bieden 
we onderwijs op alle onderwijs-
niveaus van het vmbo:

• basisberoepsgerichte leerweg (bl)

• kaderberoepsgerichte leerweg (kl)

• gemende leerweg (gl)

• theoretische leerweg (tl; ook wel 
de mavo genoemd)

In de onderbouw zijn er drie soor-
ten klassen: basisklassen, basis-ka-
derklassen en kader-theoretische 
klassen. Vanaf de bovenbouw zijn 
de verschillen tussen de vier 
niveaus duidelijker zichtbaar. Het 
verschil zit ‘m vooral in de 
moeilijkheid van de lesstof en de 
hoeveelheid praktijk- en 
theorielessen.



BASIS- EN KADERBEROEPS-
GERICHTE LEERWEG
In de bovenbouw krijgen leerlingen 
van de basis- en kaderberoeps-
gerichte leerweg de helft van de 
tijd beroepsgerichte vakken. Die 
bestaan uit zowel praktijk als the-
orie. De andere helft van de lestijd 
krijgen ze de theorievakken Neder-
lands, Engels, maatschappijleer, 
een kunstvak en gymles. 

GEMENGDE LEERWEG
Leerlingen van de gemengde leer-
weg doen vijf theorievakken, zoals 
Nederlands, Duits en economie. Het 
niveau van de vakken is hetzelfde 
als bij de theoretische leerweg. On-
geveer een kwart van de tijd doen 
leerlingen één beroepsgericht vak.

THEORETISCHE LEERWEG
Op de theoretische leerweg krijgen 
de leerlingen in de bovenbouw 
géén beroepsgericht vak. Ze kiezen 
dan vier keuzevakken, zoals 
biologie, wiskunde of economie.



PRODUCEREN, INSTALLEREN EN 
ENERGIE (PIE)
In de bovenbouw kunnen leerlin-
gen het beroepsgerichte vak Pro-
duceren, Installeren en Energie
kiezen. Hierbij gaan ze aan de slag 
met metaal-, elektro- of installatie-
techniek, maar ook met robots en 
computers. Ze leren bijvoorbeeld 
metaal buigen, frezen en lassen, 
werken met verschillende produc-
tiematerialen en -machines, en 
elektriciteit aansluiten. 

We bieden leerlingen bij PIE ook 
keuzevakken aan van het beroeps-
gerichte vak Bouwen, Wonen en 
Interieur (BWI).Interieur (BWI).



VEELBELOVENDE CARRIÈRE IN DE 
TECHNIEK
Met het beroepsgerichte vak Pro-
duceren, Installeren en Energie 
leggen leerlingen een stevige 
basis voor een succesvolle carri-
ère. Bijvoorbeeld als elektricien, 
onderhoudsmonteur of technisch 
expert op het gebied van duurzame 
energie, robotica en slimme tech-
nologieoplossingen. En dat belooft 
veel, want het tekort aan technisch 
specialisten op de arbeidsmarkt 
groeit al jaren.



ZORG EN WELZIJN (Z&W)
Welzijn is ontzettend belangrijk. 
Niet alleen voor onszelf, maar ook 
voor de samenleving. Want wie zich 
goed en fi t voelt, kan beter mee-
doen. Fysieke gezondheid, leefstijl 
en verzorging dragen hier allemaal 
aan bij. In het beroepsgerichte vak 
Zorg en Welzijn komen deze the-
ma’s samen.ma’s samen.



VERPLEEGKUNDIGE, 
SPORTINSTRUCTEUR OF KAPPER
Leerlingen die Zorg en Welzijn
kiezen, leren onder andere hoe het 
werk van een doktersassistent, ver-
pleegkundige of sportinstructeur 
eruitziet. Ook ontdekken ze of het 
beroep van kapper of schoonheids-
specialist iets voor ze is. Heeft uw 
kind veel geduld en aandacht voor 
anderen? Dan zit het hier dus 
helemaal op z’n plek. En dat is 
waardevol, want er zijn veel meer 
mensen nodig in de gezondheids-
zorg.



HORECA, BAKKERIJ EN RECREATIE
(HBR)
Een etentje, evenement, vakantie of 
dagje weg: we gaan er graag op uit 
in onze vrije tijd. Het beroepsgerich-
te vak Horeca, Bakkerij en Recre-
atie bereidt leerlingen voor op een 
toekomst in deze levendige sector. 
Zo verkennen ze de vrijetijdsindus-
trie, de horeca en de toerisme- en 
evenementenbranche. 



ZELF KOKEN, BAKKEN EN 
EVENEMENTEN ORGANISEREN
Bij de beroepsgerichte vakken leren 
leerlingen vooral in de praktijk. In 
het geval van Horeca, Bakkerij en 
Recreatie gaan ze veel zelf koken, 
bakken en evenementen organi-
seren. Ook ontdekken ze beroepen 
in de reis- en hotelwereld, zoals dat 
van reisleider of stewardess. Dat 
geeft ze een goede voorbereiding 
op bijvoorbeeld de hotelschool, 
een koksopleiding of een opleiding 
vrijetijdsmanagement.



ECONOMIE EN ONDERNEMEN 
(E&O)
In het beroepsgerichte vak Econo-
mie en Ondernemen leren boven-
bouwleerlingen hoe je een bedrijf 
runt en wat daar allemaal bij komt 
kijken. Van administratief en secre-
tarieel werk tot logistiek en marke-
ting: het komt allemaal aan bod. De 
leerlingen maken kennis met ver-
schillende bedrijfsvormen en leren 
over reclame, goederenstromen, 
omgaan met klanten, planning en 
digitale systemen.digitale systemen.



VOORBEREIDING OP VEEL 
VERSCHILLENDE BEROEPEN
Economie en Ondernemen biedt 
leerlingen een brede voorbereiding 
op veel verschillende vervolgop-
leidingen. Ze kunnen zich bijvoor-
beeld verder ontwikkelen in de 
detailhandel, administratie, marke-
ting of ICT, maar ook in horeca en 
toerisme.



MEER INFO?
Is uw zoon of dochter nog op zoek 
naar een middelbare school en 
willen jullie meer zien of lezen over 
Beroepscollege Leystede? 

Ga dan naar de wervingspagina 
speciaal voor groep-8ers: 
www.jijkiestleystede.nl of scan de 
QR code.

Op deze pagina vinden jullie leuke 
video’s en informatie over onze 
school. 



AANMELDEN VOOR LEYSTEDE
Steeds meer leerlingen kiezen voor 
Beroepscollege Leystede. We willen 
iedere leerling een gelijke kans bie-
den op toelating. Vanaf dit school-
jaar werken we daarom met een 
zogeheten centrale aanmelding 
voor alle leerlingen die kiezen voor 
Beroepscollege Leystede, Yuverta 
Oegstgeest en Da Vinci College 
Lammenschans. Zijn er op één van 
deze scholen teveel inschrijvingen 
voor basis, basis-kader en kader; 
dan garanderen we, voor leerlingen 
die worden uitgeloot, een plek op 
één van deze andere scholen.

Meer over de samenwerking en 
centrale aanmelding lees je op 
www.wijzijnvmbo.nl.
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