
Primair en voorgezet onderwijs

Kom je kijken?
Wil jouw kind graag kennismaken met Unit 5? Dat kan! 
Leerlingen zijn altijd welkom voor een snuffelstage. Zo 

kunnen ze ervaren hoe een dag in Unit 5 eraan toe gaat. 

Om je kind aan te melden of voor meer informatie kun je 
een mailtje sturen naar 

info@campusaandelanen.nl.



Unit 5 in het kort

Unit 5 is een samenwerking tussen Wittering.nl, Campus 
aan De Lanen, het Rodenborch-College en verschillende 
Bossche onderwijspartners. 

Unit 5 is een leeromgeving waarin een gevarieerde groep 
leerlingen in de leeftijd van 10 tot 15 jaar zich optimaal 
kan ontwikkelen. Elk op hun eigen niveau. Aan het einde 
van Unit 5 wordt er een keuze gemaakt in een specifieke 
onderwijsrichting. 

in samenwerking met Bossche onderwijspartners

Waar is dat?
Leerlingen in Unit 5 starten gezamenlijk de dag op en 

komen wekelijks op verschillende locaties. Zo krijgen zij 
aanbod bij bijvoorbeeld Campus aan De Lanen en het 
Rodenborch-College, maar ook bij bedrijven en in de 

buitenlucht. 

Door het aanbod op deze manier vorm te geven leren 
leerlingen ook in de praktijk. 

We noemen dat levensecht leren.

hoe werkt dat?

Kernconcepten vormen de basis van de leerstof. De leerlingen 
krijgen daarmee inzicht in zichzelf, in hun directe sociale en 
fysieke omgeving en in de “grotere wereld”. De traditionele 
vakken van het voortgezet onderwijs zijn verweven in de 
Kernconcepten.

En daarna?

Na het afronden van Unit 5 stromen leerlingen door naar de 
derde klas van het voortgezet onderwijs. Dat gebeurt als zij 

ongeveer 15 jaar oud zijn.

Unit 5 werkt samen met verschillende partijen om een 
goede en passende doorstroom mogelijk te maken. 

Doorstromen kan naar alle middelbare scholen in de 
gemeente ‘s-Hertogenbosch.

“Je kunt 
verschillende 
dingen doen op je 
eigen niveau.” 
- Sofie 
(leerling Unit 5)

Naast een gestructureerde basis hebben 
zij over een aantal zaken zelf de regie. Zo 
kunnen ze bepalen wat zij moeten doen om 
een doel te bereiken, hoe én met wie. 
Zo leren ze samen het leven. 

“Er zijn leuke 
specialisten 
gedurende de 
week.” 
- Leon 
(leerling Unit 5)


