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En durf te
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Klik hier
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Win al je
schoolspullen!

voor de scholen
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In 6 stappen
naar het voortgezet
onderwijs!
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Het stappenplan
van de VO Gids

Een school
kiezen doe je
niet zomaar!

De VO Gids helpt je bij je schoolkeuze.
Gebruik het stappenplan om te ontdekken
welke school voortgezet onderwijs (VO)
het beste bij jou past. Veel plezier bij
die ontdekkingstocht!

Stap 1

Stap 2

Kijk wat je leuk vindt
Om de school te vinden die het beste
bij je past, kijk je eerst eens wat jij leuk
vindt. Want op die manier vind je uit waar
jouw talenten liggen. Ieder mens heeft
talent, maar je moet het misschien nog
ontdekken. Met de tips en ideeën van Stap
1 maak je een goed begin.
Pagina’s 4 tot en met 11

Kies het juiste schooltype
Het schooltype dat het beste bij jou past,
staat straks op het schooladvies van je juf of
meester (pag. 12-13). Daarover heb je het
vast al gehad. Op de pagina’s 16 tot en met
32 lees je meer over de kenmerken van alle
schooltypen in Nederland. Alle schooltypen
beginnen met een brugklas. Hoe het daar
aan toe gaat, dat vertellen brugklassers van
nu op pagina 14-15.
Pagina 12 tot en met 32

Stap 4

Stap 5

Kies wat bij je past
Veel scholen van nu hebben een bepaald
thema of bieden extra vakken aan waar
je uit kunt kiezen. In de praktijk blijkt
dat leerlingen het daardoor vaak leuker
vinden op school. En als je met plezier
naar school gaat, leer je meer. Het loont
dus om te kijken wat de scholen in jouw
buurt aanbieden en wat daarvan bij jou
past. Er is veel keus, van extra vakken zoals
robotica of Chinees, tot themascholen
zoals de cultuurprofielschool of de
Global Citizen School.
Pagina 45 tot en met 63

Bereid je voor op de overstap
Het is spannend om naar een nieuwe school
te gaan. Maar als je al een beetje weet hoe
je straks vrienden kunt maken, hoe je dat
huiswerk moet aanpakken en hoe je je weg
vindt op die nieuwe school, dan zal het best
lukken. De VO Gids geeft je slimme tips waar
je straks echt iets aan hebt. Er staat bij deze
stap ook wat informatie voor je ouders over
kosten en kwaliteit van VO-scholen, dus laat
je ouders even meelezen.
Pagina 64 tot en met 72

Leuk,

die open dagen.
Kijk maar op pagina 76-77.
Maak jij straks ook zo’n foto?

Tip

Draai je VO Gids om
voor de SchoolWijzer met alle
scholen in jouw regio

Stap 3
Zoek een passende leermethode
Ieder mens leert anders en daarom zijn
er niet alleen verschillende schooltypes,
maar ook verschillende manieren van
lesgeven. Je kunt kiezen uit grote of
kleine scholen, klassikale lessen of juist
persoonlijke lessen, waarbij je veel zelf
mag plannen en/of zelfstandig mag
werken. Op de pagina’s 33 tot en met 44
staan diverse leermethoden beschreven.
Probeer eens te bedenken wat het beste
bij jou past en kijk of er scholen in jouw
buurt zijn met zo’n leermethode. Ga eens
kijken op die scholen en stel vragen.
Pagina 33 tot en met 44

Stap 6
Ga scholen bekijken en vergelijken
Nu je al een beetje weet welk schooltype en
welke leermethode bij jou passen en welke
extra vakken je leuk vindt, wordt het tijd om
de scholen in jouw buurt te gaan verkennen.
Als je de gids omdraait, zie je meer informatie
over de scholen in jouw regio en een Open
Dagen Planner. Ga vooral naar de open dagen
toe (check op www.devogids.nl altijd of het
doorgaat). Neem de vragenlijsten mee die
op pagina 76-77 staan, dan kun je makkelijk
vergelijken. Dat kan trouwens ook online op
www.devogids.nl bij de SchoolWijzer. Met al
deze tools vind je zeker de leukste en beste
school voor jou. Veel succes bij je schoolkeuze
en voor straks: veel plezier in de brugklas!
Pagina 73 tot en met 80
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COLOFON
De VO Gids is een uitgave van de Onderwijs Communicatie
Groep (OCGroep). De VO Gids is een initiatief van ouders
die het belangrijk vinden dat groep 8-leerlingen en hun
ouders goed geïnformeerd worden bij de overstap naar
het voortgezet onderwijs. De VO Gids is geheel onafhankelijk
en verschijnt met 69 regionale edities op ruim 7.000
basisscholen. De bestelde oplage is ruim 201.000 exemplaren.
De VO Gids wordt gefinancierd door de deelnemende
onderwijsinstellingen voor voortgezet onderwijs.

Nog even! Dan ga je beginnen in het voortgezet onderwijs (VO).
In groep 8 krijg je je schooladvies, maak je een officiële eindtoets
en kies je de VO-school waar je volgend jaar naartoe gaat.
Spannend hè? Maar ook leuk!
Want kijk maar eens in deze VO Gids wat er allemaal te
kiezen is in de VO-scholen van nu. Je krijgt vanzelf
zin in de overstap. Ga vooral ook kijken op een paar
VO-scholen, en neem dan je VO Gids mee voor de
handige checklist. Dan weet je meteen wat je kunt
vragen op die scholen. En als je daar een foto of
filmpje van jezelf met je VO Gids maakt, kun je
mooie prijzen winnen, kijk maar op pagina 80.
Veel succes en plezier met je schoolkeuze!
PS Bewaar deze VO Gids goed, want er staan ook
handige tips in voor volgend jaar, bijvoorbeeld hoe je snel
nieuwe vrienden maakt in de brugklas.

SCHOOLCONTACTEN (VO):
Annetta Koetsier, Ingrid den Heijer, Katinka Hengst
VORMGEVING EN PRE-PRESS:
Campaigns&Results
ICT EN DATABASETECHNIEK:
Marco van de Water (vandewatersolutions.nl)
Kevin Levie (levity.nl)
DATA EN PROCESMANAGEMENT:
Patricia Rutten, Ingrid de Bruijn
DE VO GIDS WERKT SAMEN MET O.A.:
Stichting Ouders & Onderwijs, Vereniging van openbare
scholen (VOS/ABB), Stichting het Zelfstandig Gymnasium,
Stichting Vrije Scholen Zuidwest Nederland
SECRETARIAAT EN OFFICEMANAGEMENT:
Karin onder de Linden
GOOGLEMANAGEMENT:
Lindy van Munster
CONTACT:
De VO Gids is een uitgave van de OCGroep (www.ocgroep.nl)
Bergweg Zuid 126, 2661 CW Bergschenhoek
020-57 08 981
www.devogids.nl
info@devogids.nl
DIRECTIE:
Axel van ’t Hoen
Uitsluitend basisscholen is het toegestaan kosteloos en zonder
toestemming artikelen uit de VO Gids te kopiëren indien de inhoud
wordt gebruikt voor onderwijsdoeleinden. Voor alle anderen geldt
dat niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen
in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt,
in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch,
door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. De
inhoud van de VO Gids en de website www.devogids.nl is met
de grootste zorg samengesteld, maar de samenstellers kunnen
geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor onverhoopte
onjuistheden en/of wijzigingen.

Beste ouders,
Nu jullie kind in groep 7 of 8 zit, staan jullie voor een nieuwe,
belangrijke stap: het voortgezet onderwijs (VO). Een stap om even
bij stil te staan, want er is veel te kiezen in het VO. Zelfs scholen van
hetzelfde type verschillen van elkaar qua sfeer, leerlingenaantal,
leermethode, levensvisie en extra aanbod. Deze VO Gids leidt je
met een handig stappenplan door de veelheid aan informatie.
Zo kiezen jullie straks een school waar jullie kind zich het beste zal
ontwikkelen én een plezierige schooltijd heeft.
Als je deze gids omdraait, vind je presentatiepagina’s van de
scholen in je eigen regio en een OpenDagenPlanner. Je kunt
trouwens ook online scholen vergelijken met de SchoolWijzer op
www.devogids.nl. Op de website staat ook nog veel informatie.
Veel succes en plezier
met de voorbereidingen!

Lucy Beker
Hoofdredacteur VO Gids

© OCGroep 2021
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kijk wat je leuk vindt!

Het is nu echt zo ver; je gaat kiezen voor een
school voor voortgezet onderwijs (VO). Dit is de
eerste stap in de richting van jouw toekomst.
Kies een school die bij je past, bij je talenten en
bij je toekomstdromen.
Elk kind heeft talenten. Ja, jij ook! Al weet je misschien nog
niet welke dat zijn. Talent is meer dan ‘alleen’ uitblinken
in een bepaalde sport of het hebben van een gouden
stem. Niet iedereen heeft zo'n aangeboren talent. Voor
velen is de middelbare school de plek waar je ontdekt
waar je goed in bent. Misschien heb jij wel enorme
aanleg voor taarten bakken, tekenen, filmpjes maken,
mensen helpen, dingen repareren, bouwen met hout
of lego, met kinderen spelen of dieren verzorgen. Ook
dat zijn talenten. Waar jouw talent ligt en misschien nog
wel belangrijker, wat je leuk vindt, ontdek je de komende
jaren door vooral veel verschillende dingen te doen en te
proberen. Kijk naar waar je energie van krijgt. Daar kun je al
heel wat uit opmaken.

Stap 1

OVERAL VAN PROEVEN
Sommige kinderen weten al heel
jong precies wat ze willen en kiezen
een school waarmee ze recht op
hun doel afgaan: een theaterschool,
een horecaschool of een technische
vakschool. De meeste kinderen weten
echter nog niet precies, of helemaal niet,
welke richting het beste bij ze past. Geen
punt, op de meeste VO-scholen hoef je niet
meteen een richting te kiezen. Veel scholen
bieden de eerste leerjaren extra keuzevakken
of talentprogramma’s, bijvoorbeeld met design-,
wetenschap- of kooklessen. Soms ontdek je hier
opeens een verborgen talent, echt waar! Juist daarvoor
zijn die extra keuzevakken en talentprogramma’s.
Sommige scholen bieden ook een buitenschools programma,
waarmee je na schooltijd nog leuke dingen kunt ontdekken:
van het meespelen in een orkest tot het maken van
computergames. Doe gewoon overal aan mee. Ook als je in
eerste instantie denkt dat je het niet kan of het niet bij je past.
Alleen door het te doen, ontdek je waar je talenten liggen en
wat je leuk vindt.

Jongerenrechtbank
“Op onze school zit ik in de
Jongerenrechtbank. Daar heb ik
veel van geleerd: hoe je goed
kunt doorvragen waarom
iemand iets heeft gedaan en
hoe je samen kunt zoeken naar
een oplossing. Het is heel leuk
om aan zoiets mee te doen.”

Lars Ruizendaal
vwo, OSB Amsterdam

(Open Schoolgemeenschap Bijlmer)

VO GIDS

Talent ontdek je
door van alles
te doen

ONTDEKKINGSREIS
De komende jaren zijn eigenlijk een ontdekkingsreis.
Langzaam maar zeker kom je erachter welke kant je op
wil. Journalistiek of techniek? Games ontwikkelen of
mode ontwerpen? In een ziekenhuis werken of de
natuur in? De wereld ligt voor je open en het is leuk
om uit te zoeken waar jij het beste uit jezelf kunt
halen. Durf vooral te dromen!

n Ga naar open dagen van verschillende
scholen en proef de sfeer om te kijken of die
school bij je past.

5

UITGESTELDE SCHOOLKEUZE
Denk jij (of je ouders) dat je een laatbloeier bent? Dan
is een school met uitgestelde schoolkeuze iets voor
jou. Op zo’n school zit je nog twee jaar in een brede
brugklas met allerlei typen leerlingen door elkaar.
Het leuke van dit soort klassen is dat je regelmatig
opdrachten met een groepje doet, waarbij de een
bijvoorbeeld goed is in taal, de ander creatief is
en een derde juist heel technisch... Zo leer je slim
samenwerken en elkaars talenten te benutten.

TIPS
n Vraag of de school een talentprogramma
heeft, extra aanbod of een buitenschools
programma waardoor je verschillende
dingen kunt proberen.
n Vraag of de school hulp biedt bij de
vakkenkeuze. Heeft de mentor regelmatig
tijd om met je mee te denken?
n Weet je nu al zeker wat je wil?
Ga dan gewoon recht op je doel af.
n Weet je het nog helemaal niet? Kijk dan naar
de mogelijkheden om de keuze nog wat uit
te stellen, bijvoorbeeld door een extra lange
brugperiode met gemengde brugklassen.

Stap 1
Kijk wat je leuk vindt
6-7

Weet jij al wat je later wil worden?

8-9

Welke leerroute past bij jou?

10-11

Tips van TikTok-juf Monique
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Weet jij al
wat je later
wil worden?
Natúúrlijk hoef je nu nog niet te beslissen
welk beroep je later kiest. Maar het is wel
leuk om erover na te denken. Welk beroep
zou bij jou passen? Durf te dromen, want
er zijn allerlei manieren om die dromen
waar te maken!

Stap 1

Droom je ervan om later in een ziekenhuis te werken?
Die droom kan uitkomen, of je nu naar vmbo, havo of
vwo gaat. Er zijn altijd mooie beroepen in het ziekenhuis
die bij jou passen. Ga je nu naar het vmbo, dan kun je
daarna op een mbo doorleren voor verpleegkundige
of laborant. Ga je naar de havo, dan kun je bijvoorbeeld
fysiotherapeut worden via een hbo-studie. Begin je
op het vwo, dan kun je na zes jaar doorstuderen op de
universiteit om arts/specialist te worden. Hetzelfde geldt
voor de politie, het onderwijs, het openbaar vervoer,
de bouw en nog veel meer beroepsgroepen. Welk
schooltype je ook doet, er is altijd iets voor jou bij!

VO GIDS
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Beroepenlijst

Van architect tot zweminstructeur:
je kunt van alles worden. Tik op
Wikipedia maar eens ‘Lijst van
beroepen’ in als zoekopdracht.

PROFIELKEUZE
De middelbare school die je nu
kiest, gaat je klaarstomen voor
een vervolgopleiding. Daar leer
je verder voor een beroep. Voor
sommige beroepen moet je dan
wel de juiste vakken gedaan hebben.
Daarom kies je in de bovenbouw straks
een profiel. Je leraren helpen je bij het kiezen
van het profiel dat bij jouw dromen past. Pin je niet te snel vast op
een bepaald beroep. Op je school leer je straks zoveel nieuwe dingen,
dat je misschien nog wel van gedachte verandert. Ga dus vooral veel
uitproberen en neem de tijd om te ontdekken wat je leuk vindt.

De keuze is reuze!

BAANGARANTIE
In bepaalde beroepsgroepen neemt de vraag naar mensen steeds
meer toe. En dat zal ook nog zo zijn tegen de tijd dat jij je diploma’s
op zak hebt. Denk aan de zorg. Mensen leven steeds langer en
dus zijn er altijd verpleegkundigen, fysiotherapeuten, (huis)
artsen, thuiszorgmedewerkers of zorgcoördinatoren
nodig, om er maar een paar te noemen. Of het
onderwijs. Er is een enorm tekort aan leraren
en onderwijsassistenten. Er is ook een
groot tekort aan huizen, dus zal er de
komende jaren nog flink wat gebouwd
moeten worden. Verder zijn er veel
banen voor mensen die het online
winkelen en thuiswerken mogelijk
maken: van de programmeurs
die de techniek ontwerpen
tot de chauffeurs die alle
pakketten bezorgen.

KEUZEGIDS VOOR LEERLINGEN IN GROEP 7/8 VAN HET BASISONDERWIJS EN HUN OUDERS
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Het Nederlandse
onderwijsstelsel

Welke leerroute
past bij jou?

Zo zit het in elkaar

SPECIALISTEN
OPLEIDING
(1 JAAR)

MIDDELBAAR
BEROEPSONDERWIJS
ASSISTENT
OPLEIDING

BASISBEROEPS
OPLEIDING
(NIVEAU 2)

VAKOPLEIDING
(NIVEAU 3)

(1 JAAR)

(2 JAAR)

(3 JAAR)

Na het praktijkonderwijs:
ga je werken of kun je
doorstromen naar het
middelbaar beroepsonderwijs
(mbo) niveau 1 of 2.

Na vmbo-basis:
stroom je door naar een
basisberoepsopleiding
op het middelbaar
beroepsonderwijs
(mbo) niveau 2.

PRAKTIJK
ONDERWIJS

Na vmbo-gl:
stroom je door naar
het middelbaar
beroepsonderwijs
(mbo) niveau 3 of 4, of
naar havo 4.

VMBO (4 JAAR)
Na twee jaar vmbo kun je kiezen uit tien profielen,
met profielvakken en keuzevakken.

(4 OF 5 JAAR)

Praktijkgericht onderwijs
met individuele ontwikkel
plannen. Duurt 5 jaar, in
de bovenbouw loop je
stage. Vaak kun je branche
certificaten halen. Je leert
ook vaardigheden voor
zelfstandig wonen.

Na vmbo-kader:
stroom je door naar
het middelbaar
beroepsonderwijs
(mbo) niveau 3 of 4.

VMBO
BASISBEROEPS
GERICHTE LEERWEG

VMBO
KADERBEROEPS
GERICHTE LEERWEG

VMBO
GEMENGDE
LEERWEG

Je krijgt 12 uur per week
praktijkles en daarnaast
theorievakken. Je wordt
klaargestoomd voor een
mbo-opleiding niveau 2.

Je krijgt 12 uur per week
praktijkles en daarnaast
theorievakken. Je wordt
voorbereid op een mboopleiding niveau 3 of 4.

Je krijgt 4 uur per week
praktijkles en één
theorievak minder dan
in de theoretische
leerweg.

VOORTGEZET ONDERWIJS

LWOO | Vmbo-scholen bieden vaak leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) voor

leerlingen die extra hulp nodig hebben om hun vmbo-diploma te halen. De school
beslist welke leerlingen hiervoor in aanmerking komen. Let op: niet elke vmbo-school
biedt lwoo, vraag daar al op de open dag naar om teleurstellingen te voorkomen.

BASISONDERWIJS
Stap 1

VO GIDS

HOGER
ONDERWIJS

(3 TOT 4 JAAR
BACHELOR)

Na vmbo-tl:
stroom je door naar
het middelbaar
beroepsonderwijs (mbo)
niveau 3 of 4,
of naar havo 4.

Je kiest in de bovenbouw
uit vier profielen:
Techniek, Zorg en Welzijn,
Economie of Landbouw.

VMBO
THEORETISCHE
LEERWEG
Je krijgt meestal alleen
algemeen vormende
theorievakken.

(3 JAAR
BACHELOR
PLUS 1 TOT 2
JAAR MASTER)

Na het vwo:
kun je aan het werk, of
doorstromen naar een
universiteit of een
hbo-opleiding.

MIDDENKADEROPLEIDING
(NIVEAU 4)
(3 TOT 4 JAAR)
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HOGER BEROEPSONDERWIJS

WETENSCHAPPELIJK
ONDERWIJS

Na de havo:
kun je aan het werk, of
doorstromen naar het
hoger beroepsonderwijs
(hbo), naar het mbo of
naar vwo 5.

HAVO
(5 JAAR)

Je krijgt alleen
theorievakken en
gaat al veel
zelfstandig werken.
In het 4e jaar kies je
uit de volgende vier
profielen:
n Natuur & Techniek
n Natuur &
Gezondheid
n Economie &
Maatschappij
n Cultuur &
Maatschappij

VWO
(6 JAAR)

Je krijgt theorievakken
op het hoogste niveau
en leert zelfstandig
werken en dingen
uitzoeken.
Je kiest uit atheneum
of gymnasium. Op
het gymnasium leer je
twee talen extra: Grieks
en Latijn.
In de bovenbouw
kun je kiezen uit
dezelfde profielen
als op de havo.

VSO

(GEMIDDELD 5 JAAR)
Voortgezet Speciaal
Onderwijs is voor leerlingen
die extra ondersteuning
nodig hebben, bijvoorbeeld
vanwege een handicap,
chronische ziekte of
(leer)stoornis.
Vso-scholen zijn er
in alle schooltypen:
vmbo tot en met vwo.

Soms heet dit mavo.

KEUZEGIDS VOOR LEERLINGEN IN GROEP 7/8 VAN HET BASISONDERWIJS EN HUN OUDERS
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Lachend leren
met TikTok

Juf Monique:
‘Mijn klas is heel
trots dat ik zoveel
volgers heb’

Tekst: Hanneke Mijnster
Beeld: Juf Monique

Tips van TikTok-juf Monique
Groepachters van basisschool ‘t Otterke in
Beek en Donk hebben geluk. Hun Juf Monique
is namelijk een hit op TikTok. Grote kans dat
je haar kent, want als Juf MLG heeft ze bijna
200.000 volgers.
Elke week plaatst ze hilarische video's en
speciaal voor de VO Gids geeft ze haar beste
tips voor jouw laatste jaar op de basisschool.
En ze vertelt hier wat over zichzelf.

Stap 1

Hoe kom je ineens als juf op TikTok terecht?
“In het begin werd ik eerder gek van TikTok dan dat ik
het leuk vond. Maar vorig jaar haalden de kinderen uit mijn
klas me over om een account aan te maken en dat bleek
een succes. Ik kreeg steeds meer volgers en mijn leerlingen
zagen met een beetje pijn in hun hart dat ik ze inhaalde!
Gelukkig waren ze vooral ook heel trots. Na de lockdown
kwamen er meer leerkrachten op TikTok. Logisch, want zo
kun je steeds meer samen doen.”
TikTok je ook onder schooltijd?
“Iedereen in de klas heeft nu wel een telefoon en dat
neem ik mee in mijn lessen. Hoe je samen video’s
opneemt bijvoorbeeld, maar ook hoe je omgaat met de
commentaren op social media. Kinderen weten goed wat
er speelt en welke trends er zijn. Als ik de eerste woorden
van een liedje zing dat viral gaat, maken zij ‘m meteen af.
Maar goed, kinderen zien ook filmpjes die niet leuk zijn. Het
is goed om daarover te praten. Zo leren ze omgaan met
open internet. Als ik een filmpje opneem in mijn klas, doen
alle kinderen mee. Er zijn kinderen die van hun ouders niet
in beeld mogen, maar die kunnen wel regisseur zijn of de
video online zetten. De leerlingen van vorig jaar spreek ik
nog steeds wel eens via TikTok. Dat is toch leuk?”

VO GIDS

Is dat iets voor ouders en kinderen of speelt school
daar ook een rol in?
“Allebei. Wij brengen hier met de hele klas een bezoek aan
alle vier de scholen in de buurt. Op de fiets, dan weet je
alvast de weg. Ik vind het belangrijk dat je alle verschillende
scholen en schooltypes ziet. Dan voel je snel genoeg aan
welke school het beste bij je past. Je kunt de toestellen in de
gymzaal bekijken en zien hoe de kluisjes werken.”
Wat is volgens jou belangrijk bij zo’n open dag?
“Kijk door de trucjes heen. Wanneer brugklassers zelf een
rondleiding geven, krijg je het eerlijkste verhaal. Die drone
en 3D-printer die je tijdens de open dag ziet, zijn natuurlijk
geen dagelijkse kost, maar het
vertrouwen dat je krijgt van de
leraren om zelf je gang te gaan
op zo’n open dag weer wel.
En: kies een school waar je je
goed bij voelt en niet die waar
je beste vriend of vriendin
naartoe gaat.”

Nog tips voor ouders?
“Kijk vooral naar het gezicht van je kind als je het
gebouw binnenstapt. Vaak zie je het meteen al. Zet
daarna thuis rustig de plussen en de minnen van
de school naast elkaar en luister naar je gevoel. Veel
kinderen weten op deze leeftijd echt nog niet wat
ze willen worden. Ja, YouTuber misschien, of iets
met dieren. Maar daar kun je met het kiezen van je
middelbare school nog geen rekening mee houden.”
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Welke tip heb je voor de overstap naar de
middelbare school straks?
“De belangrijkste is: ga in groep 7 alvast kijken
naar wat er allemaal is. Dan maakt het nog niet
eens uit welk schooltype straks bij je past. Voel je
je thuis op een kleine school of juist op een grote
scholengemeenschap? Wil je in de wijk blijven of
vind je het ook prima om een half uur te fietsen voor
een school waar veel aandacht is voor bijvoorbeeld
toneel of sport? Het is fijn om een beetje overzicht te
krijgen van het aanbod bij jou in de buurt.”

Zet thuis de plussen en minnen
naast elkaar. Dat kan
met de checklist!

Hoe bereid je je voor op de brugklas?
“Wat je in de brugklas echt moet leren, naast alle
vakken die je krijgt, is leren om te leren. Het beste begin
je daar in groep 8 al mee. Hoe denk je vooruit, hoe plan
je voor een week? Ik pleit daarom ook echt voor een
papieren agenda. Als je goed begint met plannen, heb
je daar later veel profijt van. Je kunt wel zeggen dat
het huiswerk op Magister staat, maar zolang je het niet
zelf hebt opgeschreven, registreert je lijf ook niet dat
je er nog wat mee moet. Overigens vind ik dat sport
en ontspanning ook in de planning moeten worden
opgenomen. Niet alleen de moetjes, ook de pret
verdient zijn eigen tijd.”

Bekijk alle
verschillende
scholen in
je buurt
KEUZEGIDS VOOR LEERLINGEN IN GROEP 7/8 VAN HET BASISONDERWIJS EN HUN OUDERS
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Hoge score
op de eindtoets?

Dan kijkt de basisschool of je
schooladvies aangepast kan
worden

Je schooladvies
is het startpunt
Het schooladvies dat je in groep 8 van je leraar
krijgt, is het startpunt van je schoolkeuze.
Daarin staat welk schooltype het beste bij
jou past. Als je dat weet, kun je verschillende
scholen van dat type met elkaar vergelijken
om tot een goede keuze te komen.

OEFENEN VOOR DE
EINDTOETS? NIET NODIG
Nadat je het schooladvies van je
basisschool hebt ontvangen, uiterlijk
1 maart, moet je nog wel de eindtoets
maken. Daar hoef je niet zenuwachtig voor
te zijn en je hoeft er ook niet voor te oefenen,
want het is geen examen. De eindtoets is er als
een extra check: je score bevestigt meestal wat er
al in je schooladvies staat.
DE MAKKELIJKSTE EN DE MOEILIJKSTE
Wil je alvast weten hoe de eindtoets eruitziet? Dat
kan. Kijk op de website www.centraleeindtoetspo.nl.
Daar kun je klikken op de link Voor leerlingen en ouders.
Je ouders vinden er veel informatie en zelf kun je zien wat
vorig jaar de makkelijkste en moeilijkste opgaven waren en
eventueel een voorbeeldtoets maken. Er staan ook filmpjes en
een ouderkrant.
De eindtoets is niet altijd een Cito-toets. Er zijn ook scholen
die kiezen voor IEP of een andere toets. Meer weten over
schooladvies en eindtoets? Scan de QR-code.

Stap 2
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Je leraren van de basisschool kennen jou allang en baseren
hun advies op je talenten en je prestaties en rapporten van
de laatste jaren. Zelf ben je in Stap 1 ook al op zoek gegaan
naar je talenten en je rapporten ken je natuurlijk. In de meeste
gevallen heb je een voorlopig schooladvies gekregen. Je hebt
dus vast al een idee wat het wordt voor jou: praktijkonderwijs,
vmbo, havo, vwo of speciaal voortgezet onderwijs? Je kunt dus
al door naar Stap 2 in je VO Gids!
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Tekst: Lucy Beker
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VO GIDS

Een dubbeladvies is een schooladvies waar twee
schooltypes op staan, bijvoorbeeld vmbo-t/havo
of havo/vwo.
Dat betekent dat je leraar zéker weet dat je het
eerstgenoemde schooltype aan kan, maar dat hij ook
kansen voor je ziet op het hogere niveau. Dus met een
havo/vwo-advies kun je in elk geval naar de havo en
misschien naar het vwo. De middelbare school kan
jou dan in een havo/vwo-brugklas plaatsen. Je wordt
niet zonder meer toegelaten in een klas van alleen het
hoogste niveau. Daarover beslist uiteindelijk de VO-school.

Voor ouders

Niet mee eens?
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Een dubbeladvies!
Wat heb je daaraan?

Wat als je het als ouders niet eens bent
met het schooladvies?
Wacht dan eerst de eindtoets af. Als je kind
daar hoger scoort dan het advies aangeeft,
zal de leerkracht het advies heroverwegen.
Als dat niet gebeurt, wordt het lastiger. Je
kunt een klachtenprocedure beginnen, maar
je kind is beter af als je hem of haar inschrijft
bij een brede scholengemeenschap waar
leerlingen makkelijk kunnen doorstromen.

Stap 2
Kies het juiste schooltype
14-15

Dit is de brugklas

16

De praktijkschool

17-24
25

Het vmbo en de profielen
Switchen en stapelen

26-28

De havo en de profielen

29-30

Het vwo

31

Het zelfstandig gymnasium

32

Voortgezet speciaal onderwijs

Het schooladvies
krijg je uiterlijk 1 maart,
maar je krijgt al veel eerder
een voorlopig advies
KEUZEGIDS VOOR LEERLINGEN IN GROEP 7/8 VAN HET BASISONDERWIJS EN HUN OUDERS
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Dit kun je verwachten
van de brugklas
Je gaat naar de brugklas en dat mag je best een beetje
spannend vinden. Nieuwe lessen, nieuwe vrienden,
nieuwe leraren, nieuwe lokalen… Deze leerlingen van
het Lyceum Rotterdam en het Tabor College in Hoorn
gingen je al voor. VO Gids vroeg naar hun ervaringen
en handige tips.
Reportage: Sanne van der Most

Huiswerk
bijhouden is
heel belangrijk

Teun (13),
Tabor College, Hoorn
“Ik woon in een dorp en veel
vrienden van mij gingen naar
deze school. Vooral in de
brugklas was dat fijn, maar
inmiddels ken ik ook een
hoop nieuwe mensen. In
groep 8 hoefde ik maar een
paar minuten te fietsen en
nu maar liefst 50 minuten!
Dat vroege opstaan was echt
wennen. Huiswerk bijhouden en
goed leren is heel belangrijk. Een
goed cijfer halen zonder te leren, dat
gaat echt niet meer.”

Doe het
samen, dan
komt het goed

Stap 2

Joy (13), Tabor College, Hoorn
“De brugklas is veel harder
werken dan groep 8. Meer
huiswerk, meer lessen. En
ik moet iedere dag twee uur
fietsen, dus veel vroeger opstaan
- dat went nooit. Maar ik fiets
gezellig samen met een paar
anderen, dan zijn we er zo. In
het begin vond ik het lastig om
alle lokalen te vinden. Maar
als je gewoon meeloopt met
je klasgenoten, komt het wel
goed.”

Yoleen (14),
Gewoon
Lyceum Rotterdam
je vrolijke
“Op de open dag wist ik
meteen dat dit mijn school
zelf zijn
was. De sfeer is warm en gezellig. Als
je gewoon je vrolijke zelf bent, maak
je meteen vrienden. Doe je vooral niet
anders voor dan je bent, daar prikt iedereen
doorheen. Het vele huiswerk was even wennen.
Maar als je goed plant, dan lukt het wel. Voor ieder
vak heb je een andere leraar. Ook dat is echt wel
anders dan op de basisschool, maar die variatie is
juist ook leuk. En heb je hulp nodig, dan vraag je
dat gewoon aan je mentor. Niet bang zijn.”

Jesper (12), Tabor College, Hoorn
“Op de basisschool heb ik twee klassen overgeslagen.
Daardoor was ik in de brugklas jonger dan mijn
klasgenoten. Dat vond ik wel spannend, maar eenmaal
daar merkte ik er weinig van. Het is hier wel echt harder
werken dan in groep 8. Maar dat vind ik juist wel leuk.
Mijn tip? Leg je boeken aan het begin van de dag
in je kluisje en haal ze pas op als je die vakken hebt.
Anders wordt je tas veel te zwaar en sjouw je je rot.”

Ga niet
sjouwen met
een zware tas

VO GIDS

Fatih (12),
Lyceum Rotterdam
“Dichtbij mijn huis
en mijn schooltype,
daarom ging ik naar
het Lyceum Rotterdam.
Het voelde meteen goed. Ook
met nieuwe vrienden maken.
Blijf vooral jezelf, dat is eigenlijk
het allerbelangrijkst. Iedereen zit in
hetzelfde schuitje en we willen allemaal
nieuwe mensen leren kennen.”
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Iedereen
zit in
hetzelfde
schuitje

Dit is de brugklas!
Maak
een goede
planning

n Verschillende leraren voor elk vak,
in plaats van één meester of juf.
n Voor elke les naar een ander lokaal.
n Elke dag zelf je boeken, schriften,
laptop of tablet meenemen.
n Een veel groter schoolgebouw
en vaak verder fietsen.

Ambroos (13), Lyceum Rotterdam
“De brugklas is zeker in het begin zwaarder.
Al dat huiswerk. Gelukkig helpt iedere docent
je met het opbouwen. Iedereen kan het, alleen
moet je wat harder werken. Een goede planning
maken, is wel belangrijk. Vooral met toetsen.
Begin niet te laat met leren. Huiswerk maak ik
meestal de dag voordat het klaar moet zijn.
Maar er zijn ook kinderen die het al veel
eerder doen. Dat kun je zelf bepalen.”

Yasmine (14), Lyceum Rotterdam
“Je hebt van tevoren misschien een beeld
over hoe een school is, maar pas als je naar de
open dagen gaat en er zelf rondloopt, krijg je een
gevoel bij een school. Deze school voelde voor
mij meteen goed. Het is niet te groot en de sfeer
is heel fijn. Mijn tip? Zorg dat je een goede start
maakt. In het begin dacht ik te makkelijk over
huiswerk en cijfers. Toen ging ik een
beetje de mist in. Gelukkig heb ik
dat snel weer opgepakt en nu
gaat het heel goed.”

n Nieuwe kinderen in je klas.
n Meer huiswerk en zelf je
agenda bijhouden.
n Je bent weer de jongste op school.
Maar dat is maar een jaartje.

Gewoon
een praatje
maken

Lieuwe (12),
Lyceum Rotterdam
“De middelbare school
vind ik veel leuker dan groep 8. Dat
werd op een gegeven moment saai. Het
was echt tijd voor wat anders. In het begin
moest ik wel wennen. Ik kwam in mijn
eentje in een brugklas, zonder kinderen van
mijn oude school. Dat was even lastig. Maar
ik ben al snel op mensen afgestapt. Gewoon
een praatje maken en dan gaat het vanzelf.
Natuurlijk is het druk met al dat huiswerk,
maar ik hou echt nog wel tijd over hoor.”

Denk niet te
makkelijk over
huiswerk en cijfers
KEUZEGIDS VOOR LEERLINGEN IN GROEP 7/8 VAN HET BASISONDERWIJS EN HUN OUDERS
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Leren door te doen op

Ik wilde
er steeds
meer van leren

de Praktijkschool
Leren en werken in de praktijk. Dat is wat je op
een praktijkschool doet. Handen uit de mouwen
en leren door te doen! En weet je wat nu zo
leuk is? Het bedrijfsleven staat te springen om
echte doeners.
In het praktijkonderwijs volg je een eigen ontwikkelplan.
Leren, werken, zelfredzaamheid en vrije tijd zijn daarbij
belangrijke thema’s. De opleiding duurt vijf jaar.
ONTDEKKEN WAT JE LEUK VINDT
In de eerste twee klassen ga je ontdekken wat je leuk
vindt. Je krijgt Nederlands en wiskunde, maar je maakt
ook meteen kennis met praktijkvakken, zoals techniek,
horeca, zorg of groen. In het derde leerjaar kies je een
beroepsrichting. Dat kan, want je weet dan inmiddels wat
je goed kunt en wat je leuk vindt. Je gaat je vaardigheden
voor dat beroep nog verder versterken en doet je eerste
werkervaring op in de school. Daarna ga je stagelopen bij
een bedrijf of organisatie.
WERKEN OF DOOR NAAR HET MBO?
Op de praktijkschool haal je een schooldiploma zonder dat
je examen hoeft te doen. Dat komt doordat je werkt met
je eigen ontwikkelplan en je daarop wordt beoordeeld.
Maatwerk dus. Behalve je schooldiploma kun je vaak
ook certificaten halen bijvoorbeeld een heftruck- of
tractorrijbewijs of certificaten voor bijvoorbeeld EHBO,
laswerk, knippen en vlechten of mode en interieur.

Heb je je diploma binnen? Dan kun je kiezen voor
een baan óf doorstromen via de entree-opleiding
naar het mbo.

Voor ouders
Toelatingscriteria

Een kind kan alleen naar
een praktijkschool met een
toelaatbaarheidsverklaring van het
plaatselijke samenwerkingsverband
passend onderwijs. De basisschool
weet wat de criteria zijn.

Stap 2

Vanuit de praktijkschool je eigen onderneming starten.
Dat is wat de jonge Limburger Ali Dari in korte tijd voor
elkaar heeft gebokst. Op de praktijkschool ontdekte hij
dat hij voor het ondernemerschap was geboren. Nu werkt
hij met plezier in zijn eigen viswinkel.
Dat gebeurde niet zomaar. Want eigenlijk wilde Ali
kickbokser worden. Hij was dan ook niet echt serieus met
school bezig. Tot het moment dat hij via school op de markt
aan de slag ging in de visverkoop. Daar merkte hij dat het
verkopen, het halen van omzet en de omgang met klanten
hem goed afgingen. Toen raakte hij zelf ook enthousiast.
“Het was echt heel leuk en ik wilde er vanaf dat moment
steeds meer over leren om zo het vak beter onder de knie
te krijgen. Mijn mentor heeft me daarbij geholpen, op
Het Kwadrant heb ik geleerd hoe de economie in elkaar
steekt”, vertelt Ali.
Mijn eigen bedrijf
“Opeens had ik echt een doel. Nu run ik samen met mijn
broer in mijn woonplaats Weert een winkel voor verse vis,
Het Vispaleis. Ik ben heel blij en trots dat ik die stap heb
genomen. Kickboksen vind ik nog steeds heel leuk en ik
doe ook nog mee aan wedstrijden, maar wel puur voor
de hobby”, lacht hij.

Ali Dari (20)

oud-leerling
praktijkonderwijs
Het Kwadrant, Weert
Ali Dari met zijn broer
Youssef bij de opening van
hun eigen zaak in Weert.

Ik vind koken
het leukst
“Hier op school leren wij ook wel uit
boeken maar we hebben veel praktijk.
Koken, techniek, je fiets onderhouden.
Heel veel verschillende dingen. We krijgen
bijna geen huiswerk. Ik vind koken het leukst,
vooral taarten bakken en versieren.”

Asmara, Merewade Praktijkschool, Gorinchem
VO GIDS

“De lessen fotografie zijn echt leuk en ik kan ze nu in
Photoshop bewerken. Ook het ontwerpen van t-shirts
met het programma Illustrator is geweldig om te doen.
We mochten zelfs ons eigen t-shirt drukken. Als ik later
mijn eigen nagelstudio heb, maak ik mijn pr-materiaal zelf!”
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Fotografie en ontwerpen

Sofia Signorelli, 2e klas Media Mavo,
Experience College Rotterdam

Het vmbo voor een

Ga je straks naar het
vmbo, dan ga je een
leuke schooltijd tegemoet!
Je krijgt daar een mix van theorie- en
beroepslessen en dat maakt het heel afwisselend.
Er is op het vmbo ook veel te kiezen. Er zijn
vier leerwegen en maar liefst tien profielen.
Daarover lees je meer op de volgende pagina's.
De afkorting vmbo staat voor voorbereidend middelbaar
beroepsonderwijs. Alle vier de leerwegen leiden je dus
op voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Er is
één leerweg die ook aansluit op de havo en een aantal
scholen begint dit jaar met een nieuwe leerweg. Je kiest
aan het eind van het tweede schooljaar definitief welke
leerweg het voor jou wordt.
DIT ZIJN DE VMBO-LEERWEGEN
n vmbo-basis (vmbo-b)
Algemene theorievakken en 12 uur praktijkles per week
n vmbo-kader (vmbo-k)
Algemene theorievakken (iets zwaarder dan in vmbo-b)
en 12 uur praktijkles per week
n vmbo-gemengde leerweg (vmbo-gl)
Meer algemene theorievakken en 4 uur per week één
praktijkvak.
n vmbo-theoretische leerweg (vmbo-tl of vmbo-t)
Alleen algemeen vormende theorievakken. Deze
leerweg wordt ook wel mavo genoemd: middelbaar
algemeen voortgezet onderwijs.
n de nieuwe leerweg
Dit is een samenvoeging van de gemengde en de
theoretische leerweg. Je krijgt veel theorie, maar ook
verplicht een praktijkvak. Dit schooljaar beginnen zo'n
140 scholen er al mee in het derde leerjaar, maar pas
vanaf 2024 verdwijnen de leerwegen gl en tl. De nieuwe
leerweg krijgt nog een andere naam.
Na je eindexamen kun je doorleren op een mboopleiding. Na vmbo-gl, -tl of de nieuwe leerweg

vliegende start

kun je ook doorstromen naar
de havo, maar vaak moet je
dan in de bovenbouw een
extra vak doen. Geef dit op
tijd aan op school.

Er zijn
vijf algemene en
vijf technische
profielen

KIEZEN UIT TIEN
PROFIELEN
Ga je naar een van de eerste
drie leerwegen (vmbo-b, vmbo-k of
vmbo-gl) of de nieuwe leerweg, dan kun je aan het eind van
de tweede klas kiezen uit tien profielen. Er zijn vijf algemene
en vijf technische profielen. Op de volgende pagina's kun
je per profiel lezen wat het inhoudt. Misschien krijg je al
meteen zin in een bepaald profiel!
PROFIELEN VMBO-TL
Ga je vmbo-tl doen, dan kies je na het tweede jaar ook een
profiel, maar dan heb je er maar vier om uit te kiezen:
n Techniek
n Economie
n Zorg en Welzijn
n Landbouw (Groen)

Mavo is een
andere naam voor
vmbo-theoretische leerweg

KEUZEGIDS VOOR LEERLINGEN IN GROEP 7/8 VAN HET BASISONDERWIJS EN HUN OUDERS
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Dit kun je worden
na het vmbo

Met je vmbo-diploma kun je later van alles
worden. Kijk maar eens naar deze voorbeelden
van beroepen die passen bij de tien vmboprofielen. Elk vmbo-profiel biedt toegang tot
elke mbo-opleiding, dus wat je ook kiest, je
kunt later nog switchen!
Economie en Ondernemen (E&O)
• bedrijfsadministrateur • verkoopadviseur
• goud- of zilversmid • office assistent •
eventproducer •
Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR)
• kok • gastheer/vrouw • sommelier
(wijnadviseur) • bakker • slager • reisleider •
Zorg en Welzijn (Z&W)
• apothekersassistent • dokters- of
tandartsassistent • verpleegkundige •
begeleider gehandicaptenzorg • kapper •
onderwijsassistent • pedagogisch medewerker
kinderopvang • opticien • audicien •
Groen
• vakexpert bloem, groen en
styling • food specialist • hovenier •
adviseur duurzame leefomgeving •
Bouwen, Wonen en Interieur (BWI)
• timmerman • interieuradviseur •
keukenmonteur • stukadoor • meubelmaker •
zonnepaneelmonteur •
Produceren, Installeren en Energie (PIE)
• lasser • technicus elektrotechniek •
airco-/warmtepompmonteur • laborant •
windmolenmonteur •
Mobiliteit en Transport (M&T)
• chauffeur • treinmachinist • steward(ess) •
luchtverkeersleider • autoschadehersteller •
Media, Vormgeving en ICT (MVI)
• fotograaf • vormgever • stand- en decor
bouwer • softwareontwikkelaar • acteur •
cameraman/-vrouw • podiumtechnicus •
Maritiem en Techniek (MT)
• schipper rondvaartboot • stuurman
vissersschepen • kapitein binnenvaart •
jachtbouwer • manager havenlogistiek •
Dienstverlening en Producten (D&P)
• secretaresse • fitnessinstructeur • beveiliger •
netwerk- en mediabeheerder •
Kijk op www.kiesmbo.nl voor nog
meer beroepen. Daar kun je ook
een interessetest doen.

Stap 2

Het vmbo:
de basis van
mijn droom

“Iedere dag mag ik als loods grote
zeeschepen helpen om veilig in en
uit de Rotterdamse haven te varen.
Ik word met een helikopter of boot aan
boord gebracht. Een droombaan! De basis
daarvoor heb ik op het vmbo gelegd. Ik heb
het profiel Maritiem en Techniek gedaan en in die
tijd al veel in de binnenvaart gevaren. Daarnaast heb ik
er veel andere dingen geleerd, zoals de regels op het water en het
inschatten van afstanden. Dat heeft me enorm geholpen om mijn
droom waar te maken.”

Reinout Kuil

Oud-leerling vmbo, profiel Maritiem en Techniek
Maritieme Academie Harlingen

Werken met bloemen:
heel gaaf

“Ik ben na mijn vmbo-examen bij een bloemenwinkel gaan
werken. Het werken met bloemen is heel gaaf. Mensen zijn je
altijd dankbaar, of ze nu een bloemetje kopen voor een blije of
verdrietige gebeurtenis. Zo fijn als je dan iets voor klanten kunt
betekenen. Na het vmbo-profiel Groen volg ik nu op het mbo de
opleiding Bloem, Groen & Styling in Houten. Ik ga daar één dag
per week naar school, en drie dagen per week werk ik bij een
bloemenwinkel in Krimpen aan den IJssel.
Het is niets voor mij om de hele dag met mijn hoofd in de boeken
te zitten, ook al kan ik best goed leren. Ik heb gekozen voor de
gemengde leerweg op het vmbo, omdat ik graag iets creatiefs
wilde doen. Op het Yuverta College werd ik heel goed begeleid
bij mijn vervolgkeuze. Maar of ik altijd met bloemen blijf werken,
weet ik nog niet. Ik heb ook stage gelopen bij een kaasboerderij,
dat was net zo leuk en leerzaam. Ik wil ook nog andere dingen
gaan ontdekken. Zolang ik maar lekker bezig kan zijn.”

Anouschka Reijm (17)

Oud-leerling vmbo, profiel Groen
Yuverta College, Gouda

VO GIDS

Tip

Helderheid over

profielen vmbo

19

Vmbo-scholen bieden vrijwel
nooit alle tien profielen aan.
Ga je naar een open dag,
vraag dan alvast welke
profielen je op die school
kunt volgen.

Kijk wat jij straks gaat leren
Aan het eind van de tweede klas kies je definitief je
leerweg én een van de tien vmbo-profielen. Ook al
lijkt dat nu nog ver weg, het is goed en leuk om die
profielen eens te bekijken. Vind je het kiezen nog
lastig? Dat geeft niks, je hebt nog alle tijd. Wat helpt:
kijk eens goed naar je eigen talenten (zie ook pagina
4). Want als je weet waar je goed in bent, ontdek je
vanzelf welk profiel bij je past.
Er zijn algemene en technische profielen. Maar wat je
ook kiest, op je rooster staan straks in elk geval de vakken
Nederlands, Engels, maatschappijleer, lichamelijke oefening en
een kunstvak. Daarnaast heb je vakken voor het zogenoemde
beroepsgerichte deel van je profiel: een profielvak en enkele
keuzevakken.
In de derde klas ga je twee weken op stage. Zo maak je kennis
met de praktijk. In de vierde klas doe je, naast de verplichte
vakken en het beroepsprofielvak, ook examen in twee van je
keuzevakken.
Wat de tien profielen precies inhouden, dat lees je op de
volgende pagina’s. Bekijk het eens, er is vast iets voor jou bij!

Het Vakcollege

Als je recht op je doel af wil
Weet je al precies wat je later wil worden? En is
dat een technisch beroep? Denk dan eens aan een
Vakcollege. Dit is een school die vmbo en mbo in
één aanbiedt.

DIT ZIJN DE 10 PROFIELEN
Vijf algemene profielen
1. Zorg en Welzijn (Z&W)
2. Dienstverlening en Producten (DPI)
3. Economie en Ondernemen (E&O)
4. Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR)
5. Groen
Vijf technische profielen
6. Bouwen, Wonen en Interieur (BWI)
7. Produceren, Installeren en Energie (PIE)
8. Mobiliteit en Transport (M&T)
9. Media, Vormgeving en ICT (MVI)
10. Maritiem en Techniek (MaT of MT)

Ik weet
het zeker

“Ik kom al mijn hele leven in de
werkplaats van het autobedrijf van
mijn vader. Ik weet zeker dat ik verder
wil in de autotechniek. Daarom heb ik
gekozen voor het Vakcollege Eindhoven.”

Tijs Dijk, 4e klas,

Vakcollege Eindhoven

Het Vakcollege is meer op de praktijk gericht dan het
vmbo. Je krijgt er in het eerste leerjaar al tien tot twaalf
uur praktijkles per week. De opleiding duurt langer, maar
als je na 5, 6 of 7 jaar klaar bent, heb je wél meteen een
mbo-diploma! Je kunt op de Vakcolleges kiezen uit twee
vakroutes: Techniek of Mens en Dienstverlenen. Kijk voor
meer informatie op www.hetvakcollege.nl.

KEUZEGIDS VOOR LEERLINGEN IN GROEP 7/8 VAN HET BASISONDERWIJS EN HUN OUDERS
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“Het profiel Z&W is leuk omdat het zo veelzijdig
is. We leren koken en verzorgen, we ondernemen
activiteiten met kinderen en helpen ouderen.
We leren over hygiëne en EHBO. Maar koken
vind ik toch echt het leukst.”

Siham Machroub
4e klas, Christelijk College, Zeist

Z&W

ZORG EN WELZIJN

Ben jij behulpzaam en sta je graag
voor anderen klaar? Dan past het
profiel Zorg en Welzijn vast goed
bij jou. Je leert hoe je mensen kunt helpen die
ondersteuning nodig hebben, van jong tot oud.
Dankzij de vele keuzevakken binnen Z&W kun je
allerlei richtingen kiezen.
VERZORGING EN HYGIËNE
Zorg en Welzijn is heel breed. Je leert over een gezonde
leefstijl, verzorging en hygiëne, een schone, veilige leefen werkomgeving, het begeleiden van activiteiten, de
ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren,
maar bijvoorbeeld ook wat er allemaal komt kijken bij een
goede catering, hoe je je klantvriendelijk opstelt en hoe je
een gebouw netjes achterlaat.
HET PROFIEL Z&W BESTAAT UIT:
n Mens en gezondheid
n Mens en omgeving
n Mens en activiteit
n Mens en zorg
Je doet verplicht examen in biologie en in
een van de vakken wiskunde, geschiedenis,
aardrijkskunde of maatschappijleer.
DAARNA: ZORGEN VOOR JE MEDEMENS
Als je profiel Z&W hebt afgerond, kun je niet alleen
verder in de zorg. Je kunt ook kiezen voor welzijnswerk,
het onderwijs, de kinderopvang, uiterlijke verzorging,
horeca, facilitaire dienstverlening, toerisme, sport,
laboratoriumtechniek of optiek.

Stap 2

D&P

DIENSTVERLENING
EN PRODUCTEN

Met het profiel Dienstverlening en
Producten kun je alle kanten op. Dat
is fijn als je nog niet zo goed weet wat je wil. Op
deze manier kun je je keuze nog even uitstellen.
Dankzij de verschillende opdrachten die je
krijgt, leer je vanzelf waar je interesses liggen.

ONTDEKKEN
Of je nu handig bent met de computer, graag de regie
hebt op het podium, avontuurlijk bent of juist heel erg
gericht bent op gezondheid en behoud van natuur en
milieu; bij het profiel D&P krijg je volop de kans om te
ontdekken waar je talenten liggen.
HET PROFIEL D&P BESTAAT UIT:
n Organiseren van een activiteit
n Presenteren, promoten en verkopen
n Een product maken en verbeteren
n Multimediale productie maken
Bij D&P doe je verplicht examen in twee van de volgende
vakken: wiskunde, Nask1 (natuur- en scheikunde),
biologie of economie.
DAARNA: KEN JE JE TALENT
Het profiel Dienstverlening en Producten biedt je de
kans om je breed te oriënteren op allerlei beroepen in
verschillende branches, zoals ICT, beveiliging, politie,
theater, dienstverlening en onderwijs. Je leert niet alleen
jezelf, maar ook jouw mogelijkheden goed kennen.

VO GIDS

HBR

E&O

Gastvrijheid. Dat is het uitgangspunt
bij het profiel Horeca, Bakkerij en Recreatie. Of je
nu gasten in een restaurant of hotel verwelkomt of
klanten die bij jouw bakkerij een bestelling komen
doen, je wil het je klanten naar de zin maken en dat
leer je als je dit profiel kiest.
GOEDE SERVICE
Je leert niet alleen brood bakken en andere gerechten
bereiden voor je gasten, maar ook hoe je de maaltijden
keurig uitserveert, hoe je goede service moet verlenen
en hoe je je gasten op hun gemak laat voelen. Je krijgt
ook recreatieve opdrachten, zoals het organiseren van
sportactiviteiten.
HET PROFIEL HBR BESTAAT UIT:
n Gastheerschap
n Bakkerij
n Keuken
n Recreatie
Je doet examen in economie en één vak uit het rijtje
wiskunde, Duits of Frans.
DAARNA: SPECIALISEREN OF BREED KIEZEN
Met het profiel HBR kun je werken in de horeca, in
de recreatiebranche of bij bijvoorbeeld een banket
bakker, maar ook in de keuken van bijvoorbeeld
ziekenhuizen of verpleeghuizen. Bij HBR kun je je
specialiseren in bakkerij, keuken of recreatie, maar
dat hoeft niet per se. Als je het nog niet precies weet,
kies je breed en kun je nog alle kanten op.

ECONOMIE EN
ONDERNEMEN

Ben jij een ondernemer in de dop?
Dan vind je het leuk om producten te verkopen
en op te komen voor de belangen van je
klanten. Je leert bij het profiel E&O hoe het
toegaat in een winkel, in de horeca of in een
andere bedrijfstak. Met het profiel Economie
en Ondernemen ben je straks van al die
markten thuis.
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Horeca, Bakkerij
en Recreatie

SLIM OMGAAN MET GELD
Verkooptechnieken, voorraad bijhouden, je klanten netjes
te woord staan, klachten afhandelen en slim omgaan met
geld. Je gaat het allemaal leren in het profiel E&O.
HET PROFIEL E&O BESTAAT UIT:
n Commercieel
n Secretarieel
n Logistiek
n Administratie
Je doet examen in economie en in een van de vakken
wiskunde, Duits of Frans.
DAARNA: KENT GELD GEEN GEHEIMEN!
Het profiel E&O bereidt je niet alleen voor op het
zelfstandig ondernemerschap, maar ook op een
commercieel of administratief beroep bij een bedrijf. Als
je het leuk vindt om met cijfers en met geld te werken,
creatief en ondernemend bent, dan is dit profiel zeker
iets voor jou. Zo kun je bijvoorbeeld je eigen webshop
beginnen, leer je alles over internationale handel, maar
ook hoe je reclame maakt voor een product en hoe je je
inkomsten en uitgaven bijhoudt.

Oefenen in het schoolrestaurant

“Op deze foto sta ik achter de bar in ons schoolrestaurant.
Hier kunnen gasten echt komen eten en dan kunnen wij volop
oefenen. Met serveren, maar ook met hygiëne en vaardigheden
bij het koken. We leren op deze school ook over recreatie,
bijvoorbeeld hoe je een spelletjesmiddag organiseert, en
bij bakkerij leer je brood en taart bakken. Het leukste vind
ik de combinatie van serveren en koken. Na het vmbo wil ik
naar het Horeca en Toerisme College en daarna wil ik graag
in de horeca gaan werken.”

Suze Kool, 3e klas vmbo, profiel HBR
Oosterlicht College, Vianen
KEUZEGIDS VOOR LEERLINGEN IN GROEP 7/8 VAN HET BASISONDERWIJS EN HUN OUDERS
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Groene vakken
leuker dan gedacht

“De groene vakken, zoals Dier en Bloem, vind ik
veel leuker dan ik had gedacht. Bloemschikken
vind ik bijvoorbeeld geweldig. Daar kan ik al
mijn creativiteit in kwijt. Ook het omgaan
met dieren is superleuk. Onze school heeft
zelf veel dieren, van geiten tot reptielen.
In projecten leren we veel over groen en
duurzaamheid. Ik werk hier graag aan
mee, want een groen en duurzaam
leven is voor mij belangrijk.”

Bono Meister
Aeres VMBO

GROEN

Ben jij een dierenliefhebber, milieuvriendelijk
ingesteld en hou je van bomen en planten? Denk
dan eens aan profiel Groen. Je leert over de natuur,
het milieu, over planten, dieren en voeding en
duurzaamheid. En het kan zomaar zijn dat er op
school dieren rondlopen die je moet verzorgen.
JOUW LEEFOMGEVING
De teelt van groente, de verwerking en de bereiding ervan,
het transport en de verkoop, jij weet straks hoe het allemaal
werkt. Je krijgt op een groene vmbo les in het aanleggen van
tuinen en parken of de styling van bloemen. Je leert ook over
onze leefomgeving en de duurzaamheid ervan, schoon water,
energiezuinige machineparken of bijvoorbeeld sportvisserij.

Bouwen, Wonen
en Interieur
(BWI)

Lijkt het je mooi om zelf iets
van de grond af aan op te
bouwen? Bij het technische
profiel Bouwen, Wonen en
Interieur (BWI) leer je het hele
proces, van ontwerp tot product.

ECHTE DOENERS
Metselen, timmeren, schilderen, tegelen,
een huis inrichten of een bouwtekening
maken. Al die basisvaardigheden leer je.
Bedenk daarbij dat er op de arbeidsmarkt
een groot tekort is aan vaklieden, echte doeners!
Mooie bedrijven wachten op je!

HET PROFIEL BWI BESTAAT UIT:
n Bouwproces en bouwvoorbereiding
n Bouwen van de fundering
n Hout en meubelverbindingen
n Design en decoratie

BWI

Je doet examen in de vakken wiskunde
en Nask 1 (natuur- en scheikunde).
DAARNA: VAKMAN OF -VROUW IN SPÉ
Op school mag je al zelf een bouwproject voorbereiden
en ga je aan de slag met 3D-tekeningen om bijvoorbeeld
van het begin tot het eind een picknicktafel of tuinbank
te maken. Zo word je snel een vakman of vakvrouw die
goed met gereedschap overweg kan.

HET PROFIEL GROEN BESTAAT UIT VIER MODULES:
n Groene productie
n Tussen productie en verkoop
n Vergroening stedelijke omgeving
n Groene vormgeving en verkoop

GROEN

Wiskunde is een verplicht examenvak,
daarnaast moet je ook biologie of
natuurkunde kiezen.
DAARNA: GAAT EEN GROENE WERELD VOOR JE OPEN
Een baan in het landschapsbeheer, in de boswachterij of als
foodspecialist kan zomaar voor jou zijn weggelegd. Maar je
kunt ook iets heel anders gaan doen, want je kunt nog alle
kanten op in het mbo, omdat de groene opleiding behalve
heel boeiend, ook heel breed is.

Stap 2

Het Groene Lyceum
Heb je een havo/vwo-advies, maar ben je ook graag
praktisch bezig in de groene sector? Dan past het
Groene Lyceum misschien bij jou. Deze school leidt je
op voor het hoger beroepsonderwijs (hbo). Je haalt in
zes jaar tijd een vmbo- én een mbo-diploma niveau 4,
waarmee je door kunt naar het hbo. Kijk voor meer
info op www.hetgroenelyceum.nl.

VO GIDS

Legal hacker worden

MVI
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“MVI bij ons op school is uitgebreid. Ik vind ICT het
leukste, dat heeft veel kanten. Ik vind het heel leuk om
te leren welke techniek erachter zit. Bovendien is er veel
vraag naar mensen in de ICT-wereld. Later wil ik graag een
legal hacker worden. Computers legaal hacken om bijvoorbeeld
beveiligingsfouten of criminele activiteiten op te sporen.”

Mikulas Beens, 4e klas vmbo, profiel MVI,
Thorbecke Scholengemeenschap, Zwolle

Media,
Vormgeving
en ICT

Ben jij creatief en ben je dol op
beeldmateriaal? Bij het profiel Media,
Vormgeving en ICT leer je zelf apps, games,
filmpjes, websites of reclamespotjes ontwerpen.

M&T

Mobiliteit en Transport

Gaan jouw ogen glinsteren van alles
waar een stuur of motor aan zit? Dan
kun je je hart ophalen bij het profiel
Mobiliteit en Transport.

BEELD EN GELUID
Behalve tekenen, filmen, fotograferen, vormgeving
en de techniek achter licht, beeld en geluid, leer je
ook de basis van de computertechniek, zodat je zelf
eenvoudige netwerken kunt aanleggen en software
kunt installeren.

DE SLEUTEL
Je leert een route plannen voor een vrachtwagen, een
motor repareren of een onderdeel vervangen. Je bent niet
bang voor vieze handen, maar die zul je in de toekomst
steeds minder hebben met al die elektrische auto’s.

HET PROFIEL MVI BESTAAT UIT:
n Audiovisuele vormgeving en productie
n 2D en 3D vormgeving en productie
n ICT
n Interactieve vormgeving en productie

HET PROFIEL M&T BESTAAT UIT
n Motorconditie testen
n Wielophanging en carrosserie
n Verlichtings- en comfortsystemen
n Transport

Je doet examen in de vakken wiskunde en Nask1
(natuur- en scheikunde).

Je doet examen in de vakken wiskunde en Nask1
(natuur- en scheikunde).

DAARNA: OFF- EN ONLINE IN DE MEDIA
Je kunt werk vinden bij bedrijven in de mediabranche
die online of gedrukte media verzorgen. Je kunt
reclame-ontwerper, fotograaf, geluidstechnicus
of cameraman/vrouw worden.

DAARNA: DE WERKPLAATS, JE TWEEDE THUIS
Je kunt gaan werken bij een autogarage, een spuiterij
van een autoschadebedrijf, maar ook als fietsenmaker of
scooterverhuurder vind jij prima de weg in de werkplaats.

Echt sleutelen
aan motoren

“Ik heb voor M&T gekozen omdat ik het leuk vind om met auto’s,
scooters en motoren te werken. Ik wil heel graag automonteur
worden. Het leuke aan M&T is dat je in de praktijk heel veel leert van
motoren, we zitten niet de hele dag achter de computer de theorie te
bestuderen. We sleutelen ook echt aan auto’s. Superleuk! We zijn eigenlijk
altijd bezig. Daarbij krijgen we goede begeleiding van de leraren.”

Steijn Veenman (15)
3e klas vmbo, profiel M&T, Broeckland College, Breukelen
KEUZEGIDS VOOR LEERLINGEN IN GROEP 7/8 VAN HET BASISONDERWIJS EN HUN OUDERS
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PIE

Produceren, Installeren
en Energie

Je bent nieuwsgierig, onderzoekt
graag dingen en je werkt het liefst met je
handen. Klinkt dat als muziek in je oren? Dan ben je bij
het profiel Produceren, Installeren en Energie aan het
juiste adres. Bij dit profiel maak je kennis met meerdere
vormen van techniek.
WERKEN MET DRONES EN ROBOTS
De mogelijkheden zijn eindeloos. Piepkleine chipjes in elkaar
priegelen, een vuurkorf maken van metaal, 3D-printen, een
lekkende kraan repareren, het komt allemaal aan de orde.
Voor het aansluiten van een lichtnetwerk en bediening met je
telefoon draai je straks je hand niet om. Je weet hoe een drone
en een robot werken, hoe je elektriciteitsdraden moet trekken of
hoe je een product zo energiezuinig mogelijk maakt.
HET PROFIEL PIE BESTAAT UIT:
n Ontwerpen en maken
n Bewerken en verbinden van materialen
n Besturen en automatiseren
n Installeren en monteren
Je doet examen in wiskunde en Nask1
(natuur- en scheikunde).
DAARNA: IN EN RONDOM DE BOUW
Met het profiel PIE kun je terecht in de metaalindustrie als
bijvoorbeeld lasser, maar ook weet je alles van besturings
systemen. Je kunt gaan werken bij de bouw van woningen,
bedrijven of instellingen. Een dankbare taak, want in elk pand is
een loodgieter, elektricien of installateur onmisbaar.

Als je de techniek begrijpt,
kun je beter varen
“Ik ben dol op varen! Ik ben ermee opgegroeid;
we hadden thuis een tweemaster zeilboot. Direct
vanaf de eerste klas leer je hier op school veel over
veiligheid, techniek, motoren en schepen. We gaan
veel het water op! Die combinatie van praktijk en
theorie maakt het zo leuk. Want als je de techniek
begrijpt, kun je beter varen. Als je goed bent voor
je schip, is het schip goed voor jou. Later wil ik naar
zee. Ik ga na mijn vmbo-examen verder met de
mbo‑4‑opleiding Stuurman alle schepen en daarna
wil ik nog doorleren tot kapitein.”

Storm den Blanken (15)
3e klas vmbo, profiel MaT
(Rijn-, binnen- en kustvaart),
Maritiem College IJmuiden

Maritiem en Techniek

Droom jij van een carrière in de scheepvaart?
Aan boord van een heus zee- of
binnenvaartschip of in de haven? Of zie je
jezelf een jacht bouwen op een scheepswerf?
Dan is dit profiel jou op het lijf geschreven.
Maar ook als je liever aan wal blijft om het
transport te verzorgen of als je meer ziet in
vrachtwagens en treinen, is MaT interessant.

Met dit werk maak
je mensen blij

“Ik wist al vroeg dat ik de installatietechniek in wilde, omdat
mijn vader een installatiebedrijf heeft. Toen ik op het vmbo
zat, bestond het profiel PIE nog niet, anders had ik dat gekozen,
zeker weten! Nu heb ik Handel en Administratie gedaan, want daar
heb je altijd wat aan, zeker als je later een eigen bedrijf hebt. Na
mijn eindexamen ben ik op het mbo verder gaan leren voor het
loodgietersvak. Nu werk ik als verwarmingsmonteur en dit werk is
net zo leuk en afwisselend als ik dacht. Wij werken altijd bij mensen
thuis, vaak om een probleem op te lossen. Dan zie je dat je mensen
blij maakt, dat is mooi. En later? Dan wil ik graag het bedrijf van mijn
vader overnemen.”

Jeffrey Thoen (25), verwarmingsmonteur
Deed vmbo-kader op het Gemini College in Lekkerkerk

Stap 2
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Je kunt altijd nog
switchen en stapelen
Vind je het nog lastig om een profiel te kiezen,
weet je nog niet zo goed welke kant je later op wil?
Helemaal niet erg! Want je kunt na het vmbo altijd nog
switchen naar een heel andere beroepsopleiding op
het mbo. Alle vmbo-profielen geven toegang tot elke
mbo‑opleiding. Je zit nog nergens aan vast.

MaT
VAKKEN
Op slechts vier scholen in Nederland wordt het
profiel Maritiem en Techniek gegeven. Je krijgt er
onder meer vakken als zeevaartkunde, navigatie en
de brug, maar ook vaktekenen, elektrotechniek en
automatisering staan op het programma.
HET PROFIEL MaT BESTAAT UIT:
n Logistiek en communicatie
n Maritieme veiligheid
n Maritieme installaties
n Reparatie en onderhoud
Je doet examen in het vak wiskunde en Nask1
(natuur- en scheikunde).
DAARNA: WERKEN MET WATER
Ben je een echte regelaar, dan kun je aan de
slag als cargadoor: dan zorg je ervoor dat
schepen zonder problemen de haven kunnen
binnenlopen en je regelt alles voor de in- en
uitgaande lading. Kies je voor de visserij, dan
weet jij straks alles van de visproductie. Wil
je later gaan varen? Dan leer je alles over het
werken en leven op een schip.

Dus ook als je na twee jaar les in een bepaald profiel denkt: dit
is het eigenlijk niet voor mij, dan kun je gewoon nog iets anders
gaan doen op het mbo. En bedenk dan dat alles wat je hebt
geleerd waardevol is.
DIPLOMA’S STAPELEN
Ben je een laatbloeier en krijg je in de bovenbouw van het vmbo
steeds meer zin om door te leren, dan kan dat. Je kunt van vmbo
naar mbo en van mbo naar hbo (hoger beroepsonderwijs). Of
van vmbo-tl (ook wel mavo genoemd) naar de havo en dan naar
het hbo. Na het hbo kun je zelfs nog door naar de universiteit.
Deze weg duurt wat langer, je stapelt veel diploma’s op elkaar,
maar je kunt er wel veel mee bereiken.
SUCCESVOLLE STAPELAARS
Stapelaars zijn net zo succesvol als jongeren die de korte weg
nemen van havo naar hbo of van vwo naar wo (wetenschappelijk
onderwijs). Kijk maar eens naar deze beroemde stapelaars: de
burgemeesters van Rotterdam en Arnhem: Ahmed Aboutaleb
en Ahmed Marcouch. Allebei kwamen ze als jongetje vanuit
Marokko in Nederland wonen en moesten toen de Nederlandse
taal nog helemaal leren. Ze deden eerst vmbo, daarna mbo
en vervolgens hbo. Nu zijn ze de belangrijkste bestuurders
van een grote stad. Met een stapelstudie en
doorzettingsvermogen kun je dus ver komen.
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Op naar de havo!
Met een havo-diploma op
zak kun je alle kanten op.
Er zijn ontzettend veel
hbo-opleidingen waar je na
je eindexamen uit kunt kiezen.
Havo staat voor hoger algemeen
voortgezet onderwijs. Je krijgt algemene
theorievakken en in de onderbouw leer je
meestal drie vreemde talen: Engels, Frans en
Duits. Wat de havo allemaal nog meer biedt,
lees je op deze pagina’s.

DE BRUGKLAS
In de eerste leerjaren op de havo krijg je in elk geval les in:
n
n
n
n
n

Nederlands
Engels
rekenen
wiskunde
mens en natuur

n
n
n
n

mens en maatschappij
kunst en cultuur
bewegen en sport
Duits en Frans, of één andere
officiële taal (bijvoorbeeld Spaans)

Woon je in Friesland? Dan krijg je ook
nog les in de Friese taal en cultuur.

Wat is
eigenlijk het
verschil tussen
havo en vwo?

VERSCHIL HAVO-VWO
Op de havo krijg je in principe
les in dezelfde vakken als op het
vwo. Een groot verschil tussen
havo en vwo is de mate van
zelfstandigheid en denkwijze.
Van een vwo-leerling wordt meer
zelfstandigheid verwacht. Daar
doe je dan ook een jaartje langer over.
De havo duurt vijf jaar en het vwo zes jaar. Op de havo
is iets meer aandacht voor praktische toepassingen
van wat je leert. De havo leidt je op voor het hoger
beroepsonderwijs (hbo), het vwo voor wetenschappelijk
onderwijs (wo), dat is de universiteit.

Stap 2

DE TWEEDE FASE
De laatste twee jaar van havo en vwo worden ook wel de
tweede fase genoemd. In de tweede fase zoek je uit welke
beroepsrichting het beste bij je past en daar kies je een
vakkenpakket bij. Je kiest geen losse vakken; je kiest uit vier
profielen die passen bij bepaalde beroepen. Je maakt ook
een profielwerkstuk. Uiteindelijk doe je in zeven vakken
eindexamen. Dit zijn de havo-profielen:
n Natuur en Techniek
(als je bijvoorbeeld bouwkundige of
computerdeskundige wil worden)
n Natuur en Gezondheid
(bijvoorbeeld fysiotherapeut of milieudeskundige)
n Economie en Maatschappij
(bijvoorbeeld econoom of accountant)
n Cultuur en Maatschappij
(bijvoorbeeld leraar of maatschappelijk werker)

Ben jij een havist?
Een echte havist (zo heet iemand die naar de havo
gaat) is nieuwsgierig, ambitieus, ondernemend en
creatief. Hij of zij is niet bang om vragen te stellen
en werkt graag samen met anderen. Havisten
willen graag weten hoe ze het geleerde in het
dagelijks leven kunnen gebruiken. Herken je hier
wat in en heb je een schooladvies waar havo op
staat? Dan is de havo echt iets voor jou!

VO GIDS

De havo biedt volop kansen!
Dit zijn de mogelijkheden als je je havo-diploma hebt gehaald.

De tien sectoren van hbo-opleidingen zijn:
• cultuur/kunst • gezondheid • onderwijs • recht/bestuur
• taal/communicatie • economie/bedrijf • aarde/milieu •
gedrag/maatschappij • informatica/exact • techniek •
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n Verder leren op een hbo-opleiding
(hoger beroepsonderwijs)
Een havo-school bereidt je voor op het hbo, zodat je
ook daar succesvol bent. Steeds vaker leren havisten
daarom dingen als presenteren, plannen en informatie
opzoeken. Na je havo heb je de keuze uit enorm veel
hbo-opleidingen in het hele land. Die opleidingen
zijn beroepsgericht en afwisselend. Meestal ga je op
(buitenlandse) stage. Kijk maar eens op www.hbostart.nl
hoeveel er te kiezen is in tien verschillende sectoren.

Je leert ook
presenteren,
plannen en
informatie
zoeken

n Verder naar het vwo en daarna naar de
universiteit
Met je havo-diploma op zak kun je instromen in
de vijfde klas van het vwo. Dan haal je in nog twee
jaar voortgezet onderwijs óók het vwo-diploma.
Daarmee kun je verder studeren op het hbo, maar
ook aan de universiteit. Zowel op het vwo als de
universiteit is het onderwijs theoretisch.
n Direct aan het werk
Met een havo-diploma heb je meteen een start
kwalificatie, zoals dat heet. Dat betekent dat je
niet verplicht bent verder te leren (die verplichting
is er nog wel na het vmbo). Je mag meteen gaan
werken. Bedenk wel dat als je gaat werken, je vaak
nog vakopleidingen moet doen om in een bepaald
beroep carrière te kunnen maken. Je bent echt niet
uitgeleerd na de havo, maar je mag ervoor kiezen
om werken en leren te combineren.

Eén grote
vriendengroep
“Op de open dag was de school nog in aanbouw. Ik vond het dus
best spannend of ik me thuis zou voelen in het nieuwe gebouw
en vrienden zou maken. Maar al heel snel merkte ik: hier hoor ik!
Op de eerste schooldag deden we spelletjes. De mentor deelde
ons in met leerlingen die we nog niet kenden. Dan blijk je
veel met elkaar gemeen te hebben. We gingen ook snel op
brugklaskamp, daar leer je elkaar echt kennen. Aan het einde van
het schooljaar is de klas één grote vriendengroep geworden.”

Arben Miftari, 2e klas havo/vwo,
Huygens College Heerhugowaard
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Wil jij alle gewone havo- of vwo-vakken
volgen, maar daarnaast ook je artistieke kant
ontwikkelen? Dan zijn deze twee bijzondere
scholen wellicht iets voor jou!
DE THEATERHAVO/VWO
In Rotterdam staat de Theaterhavo/vwo. Je volgt alle
gewone havo- of vwo-vakken, maar ontwikkelt ook
je artistieke talenten. Zo’n 6 tot 8 uur per week krijg je
les in de richtingen film, theater of vormgeving. Je werkt
op de school ook aan je ondernemende kwaliteiten. Wat is er
bijvoorbeeld nodig om een geslaagde uitvoering te maken? In
het derde jaar richt je met klasgenoten een bedrijfje op en ga je echt
ondernemen. Je werkt met echt geld, voor een echt publiek en met een
echt doel: winst maken! Zo leer je initiatief te nemen, samen te werken
en kritisch te denken. Na je eindexamen ben je een ondernemende
kunstenaar of een creatieve ondernemer. Kijk voor meer informatie op
www.theaterhavovwo.nl.
HAVO/VWO MUZIEK EN DANS
Je komt heerlijk in je ritme op de havo/vwo voor Muziek en Dans (HMD)
in Rotterdam. Daar staan muziek- en danslessen dagelijks op het rooster. Je wordt
voorbereid op een vervolgstudie aan een conservatorium of dansacademie, maar
volgt ook de gewone vakken. Je muziek- of danslessen krijg je van docenten van
de kunsthogeschool Codarts. De school zit ook in hetzelfde gebouw als
Codarts dus tref je geregeld muziek- en dansstudenten: je eet in dezelfde
kantine, musiceert of danst in dezelfde ruimtes… Dat en het feit dat al jouw
medeleerlingen muziek of dans als passie hebben, geeft de school een heel
bijzondere sfeer. Kijk op www.codarts.nl/havovwomuziekendans.

Stress niet te veel!
Dan gaat het vaak veel beter
“De eerste twee jaar van de havo gingen niet zo soepel, omdat ik niet
goed wist hoe ik moest leren. Mijn mentor en verschillende docenten
hebben me geleerd om onder meer samenvattingen te maken.
Tijdens mijn huidige opleiding, hbo Verpleegkunde, heb ik daar
nog steeds veel aan. Bij een vak als anatomie krijg je heel veel
informatie te verwerken. Dan moet je echt kunnen filteren. Ook
op sociaal vlak heb ik op de havo veel geleerd. Ik was altijd super
verlegen, maar omdat de klassen elk jaar veranderen, moest
ik steeds met nieuwe mensen contact maken. Daardoor heb ik
die verlegenheid naast me neer kunnen leggen. Mijn tip: wees
gewoon jezelf, dan vind je zeker vrienden die bij jou passen. En
ga niet te veel stressen over je cijfers. Als je wat relaxter bent, gaat
het vaak veel beter!”

Anouk Weerts (20)
oud-leerling Bernardinus College, Heerlen
doet nu hbo-V (verpleegkunde)

Stap 2
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Je moet
geen hekel
hebben
aan huiswerk

Het vwo

De snelste weg naar
de universiteit

ATHENEUM OF GYMNASIUM?
Atheneum en gymnasium zijn qua
onderwijsniveau hetzelfde, maar er zijn
ook verschillen. Op het gymnasium krijg
je de eerste drie jaar een paar vakken meer,
namelijk de klassieke talen Grieks en Latijn en het
vak Klassieke Culturele Vorming. Er zijn grote scholen
waar je kunt kiezen uit atheneum of gymnasium, maar
er zijn ook scholen waar alleen gymnasiumleerlingen
naartoe gaan: de zelfstandige gymasia. Daarover lees
je meer op pagina 31.

Het vwo bestaat uit atheneum en gymnasium.
Dat zijn allebei opleidingen die zes jaar duren.
De lessen zijn pittig, maar interesssant.
Er is vaak veel te kiezen.

De afkorting vwo staat voor voorbereidend wetenschappelijk
onderwijs. En wetenschappelijk onderwijs, dat is de
universiteit. Met een atheneum- of gymnasiumdiploma
kun je zonder meer doorstuderen aan een universiteit in
Nederland of in het buitenland. Maar je kunt met je vwodiploma ook naar het hoger beroepsonderwijs. Na het vwo
staan álle deuren voor je open!
Je leert minimaal twee vreemde talen en in de bovenbouw
kies je een profiel. Je doet eindexamen in acht vakken
en je maakt een profielwerkstuk, waarvoor je al wat
wetenschappelijk onderzoek moet doen. Op de website
www.knawonderwijsprijs.nl zie je de beste vwoprofielwerkstukken van de afgelopen jaren. Die gingen
in 2021 over interessante onderwerpen, zoals
'Taalontwikkeling tijdens afstandsonderwijs'
en 'Allesverwoestende explosies'.

ATHENEUM-PLUS
Steeds meer scholen bieden ook nog de keuze
atheneum-plus. Dan krijg je ook extra vakken, maar
dat zijn dan niet de klassieke talen. Vaak gaat het
om Engels op een hoger niveau, het oefenen met
academische vaardigheden, Spaans of filosofie.
Aan het eind van de derde klas kies je een van de
volgende vier profielen:
n Natuur en Techniek
n Natuur en Gezondheid
n Economie en Maatschappij
n Cultuur en Maatschappij

De havo/vwo-brugklas

Als je in een havo/vwo-brugklas terechtkomt, kun je het
eerste jaar uitproberen of je beter bij het vwo of bij de havo
past. In zo'n dakpanklas krijg je vaak twee cijfers voor je
toetsen: eentje op havo-niveau en eentje op vwo‑niveau.
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Door die keuzelessen wist ik het ineens
Op het vwo ontdekte Karlijn (19) dat ze geïnteresseerd was in gezondheid. “Ik deed een extra vak voor
vwo-plus. Wetenschappelijk onderzoek. Daarvoor volgden we naar eigen keuze een paar webinars, dat
zijn online colleges van een universiteit. Ik koos onderwerpen als ‘gezond ouder worden’ en ‘revalidatie’.
Het viel mijn leraar op dat ik allemaal gezondheidsonderwerpen koos. Toen realiseerde ik me dat ik
verder wilde leren voor een beroep in de gezondheidssector.” Ze koos de opleiding fysiotherapie
aan de Hanzehogeschool Groningen. “Het eerste jaar was nog leuker dan verwacht. Onze
praktische vakken met het oefenen op medestudenten mochten in het coronajaar
gelukkig doorgaan, met mondkapjes en testen. We leren verder over anatomie en
aandoeningen, maar ook over ondernemerschap.”
Met haar keuze voor fysiotherapie koos Karlijn voor het hoger
beroepsonderwijs en niet voor de universiteit. “Het leren op het vwo ging
me goed af, maar ik vond het ook altijd leuk om praktische bezig te zijn,
echt aan de gang gaan met de theorie. Zoals nu: ik moet wel stampen
om al die spieren uit mijn hoofd te leren, maar we doen er meteen
iets mee. Dat past bij mij. Tegelijkertijd heb ik er veel aan dat ik op
het vwo heb leren nadenken en inzicht ontwikkelen.”

Karlijn van den Berg
oud-leerling vwo op het Wessel Gansfort College
in Groningen nu 2e jaars Fysiotherapie op de
Hanzehogeschool Groningen

Fijn, een kleine school
“Het Willem Lodewijk is een kleine school en dat
vind ik fijn. Mijn eerste jaar ging best goed. Er is
steunles voor leerlingen die de overstap vanaf de
basisschool lastig vinden. Volgend jaar lijkt het me
heel leuk om aan de grote toneelvoorstelling mee te
doen, als acteur, muzikant of decorbouwer. De extra
dingen hier op school spreken mij sowieso erg aan.
Lunchpauzeconcerten, Olympiades of sportactiviteiten,
ik ga er vast nog wel eens aan meedoen.”

Elin Drent, 2e klas Willem Lodewijk
Gymnasium, Groningen

Stap 2
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Het zelfstandig gymnasium
een uitdagende keuze
Tekst: Pauline Scheltema
Beeld: Trinitas Gymnasium, Almere

Op een zelfstandig gymnasium doet iedereen
dezelfde opleiding. De leraren willen je uitdagen,
leren om kritisch na te denken, je mening te
onderbouwen en op onderzoek te gaan. Je leert
ook om een stapje meer te doen, door te zetten
en goed te plannen.
Naast het gewone schoolwerk kun je ook meedoen aan
toneel, muziek, sport, debat, vrijwilligerswerk of een
kunstclub. Dat hoort er allemaal bij.
MEER MAG OOK
Je mag gewoon jezelf zijn op een gymnasium en op je
gemak de lessen volgen. Je mag ook uitblinken of iets
extra's doen, meer vakken bijvoorbeeld of een extra taal
leren, feesten en debatten organiseren of meedoen aan
de Wiskunde Olympiade.
KLASSIEKE TALEN
Op het gymnasium krijg je naast de moderne vreemde
talen ook les in Latijn en Grieks. Interessant, omdat we
onze cultuur hebben geërfd van de klassieke cultuur.
Op veel gymnasia ga je in de bovenbouw met je klas naar

Rome, de stad waar je nog veel kunt zien van de klassieke
oudheid, of je maakt een tocht door Griekenland, om zelf
te zien waarover je hebt geleerd.
WETENSCHAP
De kans is groot dat je na het gymnasium naar een
universiteit of hogeschool gaat. Daarom maakt
de school je nu al vertrouwd met onderzoek en
wetenschap. De zelfstandige gymnasia werken veel
samen met universiteiten.
ANDERS IS GEWOON
Voel jij je wel eens anders dan anderen? Omdat
je bijvoorbeeld graag moeilijke puzzels oplost of
gedichten schrijft? Dan pas je juist goed op een
gymnasium, waar 'anders zijn' juist gewoon is!
Voor meer informatie kun je kijken op www.gymnasia.nl

Woon je in of bij een gemeente met één van de volgende toonaangevende gymnasia?
Lees dan de presentaties in de SchoolWijzer (VO Gids omdraaien) en bezoek hun open dagen!
ALKMAAR: Murmellius Gymnasium
ALMERE: Trinitas Gymnasium
AMSTERDAM: Barlaeus Gymnasium,
Cygnus Gymnasium, St. Ignatiusgymnasium,
Vossius Gymnasium
DEURNE: Willibrord Gymnasium
DORDRECHT: Johan de Witt-gymnasium

GORINCHEM: Gymnasium Camphusianum
GRONINGEN: Praedinius Gymnasium
Groningen, Willem Lodewijk Gymnasium
HEERLEN: Bernardinuscollege
LEIDEN: Stedelijk Gymnasium Leiden,
locaties Athena
ROTTERDAM: Erasmiaans Gymnasium,
Marnix Gymnasium

'S-HERTOGENBOSCH: Het Stedelijk
Gymnasium van 's-Hertogenbosch
SINT-MICHIELSGESTEL:
Gymnasium Beekvliet
UTRECHT: Christelijk Gymnasium Utrecht,
Utrechts Stedelijk Gymnasium
VELSEN-ZUID: Gymnasium Felisenum

Vossius
Gymnasium
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Het VSO:
soms een uitkomst
Tekst: Silvie Warmerdam

Voor sommige leerlingen lukt het niet op een gewone vmbo‑,
havo- of vwo-school. Soms omdat ze een verstandelijke of een
lichamelijke beperking hebben, bijvoorbeeld doof of blind
zijn. Voor andere kinderen is een gewone middelbare school
te druk. Voor al deze leerlingen is er het voortgezet speciaal
onderwijs (vso). En soms gaat het met wat aanpassingen
toch op een reguliere (gewone) VO-school.
VERSCHILLENDE SPECIALE SCHOLEN
Voor leerlingen die blind of doof zijn, zijn er scholen van vmbo tot vwo,
maar soms moet je er wel ver voor reizen, of zelfs bij of in de school gaan
wonen. Een vwo speciaal voor dove kinderen vind je niet overal.
Voor leeftijdgenoten met een verstandelijke beperking kennen we aparte
scholen, waar ze naast leervakken veel praktijkvakken krijgen. Ze krijgen
les in kleine groepen en hebben net als leerlingen op andere scholen een
mentor die ze begeleidt. Leerlingen die veel medische zorg nodig hebben,
gaan naar een vso-school met verpleegkundigen in dienst. Als zo’n leerling
een vwo-advies heeft, is het soms wel lastig om een passende school
te vinden.
Ook voor leerlingen met bijvoorbeeld autisme zijn er speciale vmbo’s,
havo’s en vwo’s. Daar is extra veel rust, regelmaat en persoonlijke
aandacht, onder andere omdat er minder kinderen in één klas zitten.
Dat helpt hen om te kunnen leren en een diploma te halen.
ONTMOETEN
Toch zijn er ook steeds meer leerlingen met een beperking die naar
een gewone middelbare school gaan. Dus als je geen handicap hebt,
ontmoet je straks misschien toch een leerling in een rolstoel of met
een andere beperking op jouw nieuwe school.
Helaas vindt niet iedereen een passende plek op een gewone
middelbare school of vso-school. Ieder jaar weer zitten er leerlingen
tegen hun zin thuis. Ook hun ouders, de scholen en de overheid willen
graag dat zij weer onderwijs krijgen en werken daar hard aan.

Scholen voor
voortgezet speciaal
onderwijs zijn er in
veel soorten en maten
Stap 2

Een gewone school zou
voor mij te onrustig zijn
“Ik ben naar de Spinaker gegaan omdat ik autisme
heb. Deze school is klein en we hoeven niet te
wisselen van lokaal voor de lessen. Dat zou voor mij
te onrustig zijn. Het is bij ons lang niet zo chaotisch
als op een gewone school. Na school zou ik de
opleiding voor agent willen doen en dan daarna
naar Dienst Speciale Interventies.”

Karin
Leerling op De Spinaker
vso in Alkmaar

Voor ouders
Toelatingscriteria

Een kind kan alleen naar een school voor
voortgezet speciaal onderwijs (vso) met een
toelaatbaarheidsverklaring (TLV). Deze wordt
afgegeven door het plaatselijke samenwerkings
verband passend onderwijs. De basisschool weet
wat de criteria zijn. Er staat ook informatie op
www.passendonderwijs.nl > vraag en antwoord.

Altijd een diploma

Leerlingen in het vso behalen op verschillende
manieren een diploma. Ze kunnen niet altijd
examen doen op de vso-school, maar dat kan
soms wel in het regulier onderwijs of in het
volwassenenonderwijs. Ook vso-leerlingen
die uitstromen richting arbeid en
dagbesteding ontvangen vanaf dit
schooljaar 2021/2022 een diploma.

VO GIDS

Hoe leer jij het beste?
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Scholen van nu werken met verschillende leer
methoden. Dat doen ze omdat kinderen ook op
verschillende manieren leren: bijvoorbeeld door te
kijken, te luisteren of te doen.
Soms luister je eerst klassikaal naar uitleg door de leraar,
soms wordt er een filmpje vertoond en dan weer ga je
zelfstandig aan de slag. Zo gaat het op de meeste scholen.
Wel zul je op vmbo-scholen wat meer doe-lessen krijgen en
op het vwo wat meer uit boeken leren.
EIGEN AANPAK
Binnen vmbo, havo of vwo zijn er ook scholen die kiezen
voor een specifieke aanpak, bijvoorbeeld meer individueel
les, meer samenwerken in projecten of meer zelfstandig
werken. Zo'n specifieke aanpak heet een leerconcept. Op
de volgende pagina's lees je over scholen met zo'n eigen
methode.
LEVENSVISIE
Ten slotte verschillen middelbare scholen ook van elkaar
door de levensvisie die ze uitdragen: ze zijn openbaar,
protestants-christelijk of rooms-katholiek.

Stap 3
Zoek de leermethode
die bij je past
34-35

Montessorionderwijs
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Vrijeschool
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Daltononderwijs

40

Agora-onderwijs
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Big Picture Learning
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Kunskapsskolan
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Particulier onderwijs
Levensvisie

Er is veel
te kiezen. Ga kijken
wat jou het meeste
aanspreekt.
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Je wordt zelfstandig in het

montessorionderwijs
Ook als je niet op een montessoribasisschool hebt
gezeten, ben je altijd welkom op een school voor
voortgezet montessorionderwijs. Daar gaat het
naast de schoolvakken ook om zelfstandig leren
denken en werken, samenwerken en naar
elkaar luisteren.

De Italiaanse pedagoog Maria Montessori schreef vlak na
de tweede wereldoorlog dat het de taak van het onderwijs
is om vrede te onderwijzen. Dat betekent onder meer
leren luisteren naar elkaar en samenwerken met een ander.
Veel montessorischolen organiseren projecten, uitstapjes,
themalessen en reizen. Daarmee leer je kritisch te denken,
vragen te stellen, onderzoek te doen, creatieve oplossingen
te vinden en eigen keuzes te maken.

Eigen tempo
“Wat mij aansprak was vooral de ruimte die
wordt geboden om eigen keuzes te maken. Ik had
moeite met plannen en zelfstandig werken en durfde
niet te presenteren. Nu kan ik het werk goed organiseren
en ben ik niet meer bang om voor een groep te staan.
De wisselende werkvormen maken de lessen boeiend en
leuk. Daarnaast word je voorbereid op de maatschappij
door maatschappelijke stages, neem je deel aan
buitenschoolse activiteiten en heb je de vrijheid
om je eigen tempo te bepalen, binnen een
bepaald tijdsbestek. Daar ben ik trots op.”

Zelfstandig denken,
samenwerken en
naar elkaar
luisteren

DE BUITENWERELD IN DE SCHOOL
Montessorischolen laten zo veel mogelijk het ‘volwassen
leven’ zien in de klas, zodat jij weet waarom het nuttig is
iets te leren. Om dat leven goed te leren kennen en meer
in samenhang te leren, wordt de buitenwereld in de school
uitgenodigd en trek jij vaak de buitenwereld in.
HELP MIJ HET ZELF TE DOEN
Op de montessorischool leer je zelfstandig te werken, maar
dat doe je niet alleen. Leraren staan klaar om je daarbij te
helpen. Dit alles vanuit het montessorimotto ‘Help mij het
zelf te doen’.
Je krijgt op de montessori-VO-school de vrijheid
om je eigen plan te trekken, maar daar moet je wel
verantwoordelijk mee omgaan. Je laat regelmatig zien wat
je vorderingen zijn. Leraren spreken daar met je over en
sturen indien nodig bij. Het gaat erom dat je kennis maakt
met alle keuzemogelijkheden die het leven biedt en daar
verantwoordelijk voor wil zijn.
LEREN VAN FOUTEN
Op een montessorischool krijg je alle vakken die je op
andere scholen ook krijgt, maar is er meer ruimte om
eigen keuzes te maken, bijvoorbeeld hoe je aan iets
wil werken, met wie je dat wil doen, wanneer
en waar. Je werkt vaak in vaste periodes aan
bepaalde vakken én je mag fouten maken,
want ook daar leer je van.

Suzanne, Montessori Lyceum
Oostpoort, Amsterdam
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Waar de magie van Victor Mids begon
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Victor Mids ken je van het populaire programma MindF*ck, maar de
bekende illusionist wandelde ooit als brugpieper door de gangen van een
montessorischool, waar voor hem de magie begon.

“Het was een fantastische tijd”, zegt Victor Middelkoop (zijn echte naam).
“Goochelen was altijd al mijn hobby en daarvoor kreeg ik alle ruimte op
school. Wat ik nu doe, komt daaruit voort.” Met zijn vriend Oscar Verpoort
organiseerde hij schoolavonden en daar ontstonden al de eerste ideeën voor
MindF*ck. “We kregen op school alle ruimte en die vrijheid van denken bracht
me uiteindelijk op het idee om geneeskunde te combineren met illusies.
Zonder montessori had ik niet gedaan wat ik nu doe!” Victor en Oscar
werken vandaag de dag nog steeds samen.
Meer weten over Victor? Kijk op www.victormids.com.

Niet alleen de
standaard dingen
“Op deze school werk je veel zelfstandig, maar iedereen
staat voor je klaar. We hebben ook mini‑mentoren;
leerlingen uit het derde jaar ondersteunen
de eersteklassers. Naast het werkboek
hebben de leraren een persoonlijke
inbreng tijdens de lessen.
Bij gym bijvoorbeeld worden
niet alleen de standaard
sporten gedaan. We gaan ook
met de klas naar buiten om
opdrachten te doen.”

Harvey
Montessori College
Eindhoven

Maria Montessori;
pionier in het onderwijs

De montessorischolen zijn vernoemd naar
de Italiaanse grondlegger, arts en pedagoog
Maria Montessori (1870-1952). Zij zag aan het
begin van de 20ste eeuw dat kinderen zich
niet gelijktijdig ontwikkelen en bedacht een
nieuwe leermethode.
Maria pleitte voor meer aandacht voor verschillen
en maximale ontwikkelingskansen. Ze beschreef
een omgeving die rekening houdt met de
verschillende levensfases van de leerlingen. Ze
wilde dat het onderwijs het ‘volwassen leven’
weerspiegelt, kansen biedt en onafhankelijkheid
stimuleert. Zij startte als pionier met dit soort
scholen, die nu dus nog steeds bestaan.
Meer weten? Kijk op www.montessori.nl.

Woon je in of bij één van onderstaande gemeenten?
Dan lees je achterin je VO Gids meer over deze
interessante montessori-VO-scholen:
ALMERE: Montessori Lyceum Flevoland
AMSTERDAM: IVKO, Kiem Montessori,
Montessori Lyceum Oostpoort,
EINDHOVEN: Montessori College Eindhoven
GRONINGEN: Montessori Lyceum Groningen,
Montessori Vaklyceum
ROTTERDAM: Montessori Lyceum Rotterdam,
Montessori Mavo Rotterdam
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Worden wie je bent
op de vrijeschool
Veel ouders en kinderen kiezen bewust voor het
vrijeschoolonderwijs. “Hier kijken leraren niet alleen
naar je cijfers, maar ook naar wie je bent. We krijgen
veel creatieve opdrachten waar je zelf een invulling
aan kunt geven”, zegt Tycho (14 jaar), die in de
brugklas van een vrijeschool zit.

Tekst: Marijn Ruhaak
Foto’s: Lara-Leh Bogaard

In alle
vakken is er
ruimte voor
creativiteit

WAAR STAAT VRIJESCHOOL VOOR?
Op elke vrijeschool zul je ervaren dat het
niet alleen maar om je cijfers en prestaties
draait. Natuurlijk is een goede cijferlijst
belangrijk voor je eindexamen, maar je hebt ook
veel aan het ontwikkelen van zelfvertrouwen en
doorzettingsvermogen. Op de vrijeschool leer je niet alleen
met je hoofd en een lesboek. Je krijgt ook veel doe-vakken
zoals toneel, handenarbeid of fotografie. Ook in andere vakken
is ruimte voor creativiteit en een eigen inbreng. Leraren
ontwerpen vaak zelf de lessen, zodat zij kunnen inspelen op
wat er gebeurt in de wereld.

Veelgestelde vragen
over de vrijeschool

DEZELFDE KLAS
VAN BEGIN TOT EIND
Op de vrijeschool doe je veel samen met je
mentorklas. Die klas blijft zoveel mogelijk
hetzelfde en ook de mentor blijft voor
meerdere jaren. “Je krijgt zo echt een band met
je mentor”, vertelt Tycho, die het fijn vindt dat hij
vaste docenten heeft. “Zo weten ze hoe ik leer.”

ELKE DAG HETZELFDE BEGIN
Anders dan op andere scholen start je op de vrijeschool
elke lesdag met ‘periode-onderwijs’. Dit houdt in dat je
je een aantal weken achter elkaar de eerste uren van de
schooldag verdiept in een bepaald onderwerp. Dat kan
scheikunde zijn, maar ook meetkunde of toneel. Door
zo geconcentreerd met een vak bezig te zijn, gaat de
lesstof meer leven. “Meestal vind ik het heel leuk dat ik
een paar weken écht met een vak bezig ben, maar soms
is het ook jammer. Aardrijkskunde vind ik bijvoorbeeld
superleuk en dat heb ik in de brugklas maar twee keer
drie weken per jaar. Dat zou ik wel het hele
jaar door willen krijgen”, zegt Lou,
die bij Tycho in de klas zit.

Waarom heet het ‘vrije’school?
De term ‘vrij’ in de naam betekent niet dat je altijd vrij bent.
Het betekent dat de school volgens haar eigen visie op
het lesgeven kan handelen. ‘Vrij’ van overheidsbemoeienis
dus. Onderdeel van die eigen visie is dat een kind zich vrij
moet kunnen ontwikkelen.
Krijg ik ook toetsen en examens?
Ja, op de vrijeschool doe je examen in vmbo-t, havo of vwo.
Kan iedereen naar een vrijeschool?
Ja, je hoeft niet eerst op de vrije basisschool gezeten te hebben.

Stap 3
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GEEN STAMPWERK
“Werken met je hoofd, hart en handen”, zeggen
ze op de vrijeschool. Tycho legt uit wat dat betekent:
“Op mijn vorige school moest ik vaak woordjes of feiten
stampen, hier krijg ik vaak vrijere opdrachten waar ik een eigen
invulling aan mag geven. Zoals die opdracht bij Engels, waarvoor
we een logboek moesten bijhouden over het leven op een
onbewoond eiland. Best moeilijk, maar wel leuk en je onthoudt
de woorden dan beter.” Lou vindt het vooral heel leuk dat bij
de meeste vakken wel iets met creativiteit wordt gedaan.
“En ik vind het fijn dat je niet alleen maar op het resultaat
beoordeeld wordt, maar dat leraren ook naar je inzet kijken”.

Filmpje kijken?
Op de website www.kiezenvoordevrijeschool.nl
staan films met ervaringen van oud-leerlingen en
leraren op de vrijeschool. Ook alle vrijescholen
in Nederland staan overzichtelijk in een kaart.
Makkelijk zoeken dus!
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Tycho en Lou zitten beiden op het Geert
Groote College in Amsterdam. Ze zaten
allebei ook op de vrije basisschool, maar
Tycho maakte even een uitstapje naar een
andere school. Op de vrijeschool wordt groep
drie de eerste klas genoemd en het voortgezet
onderwijs telt door. Tycho en Lou zitten in de
zevende klas, dat is dus de eerste klas voortgezet
onderwijs, de brugklas.

Lol in leren

“In plaats van Engelse woordjes stampen,
moest ik in het Engels een logboek
schrijven over drie maanden op een
onbewoond eiland leven. Ik leer dan beter
omdat ik er lol heb.”

Tycho
Brugklas, Geert Grote College
Amsterdam

Lijkt het vrijeschoolonderwijs je leuk?
Kijk dan of één van onderstaande vrijescholen in jouw regio staat en lees er meer over achterin de VO Gids:
AMSTERDAM: Geert Groote College
Amsterdam, Kairos Tienercollege
BERGEN (NH): Adriaan Roland Holstschool
DEN HAAG: De Vrije School Den Haag
EINDHOVEN: Novalis College
GRONINGEN: Parcival College Vrijeschool
LEIDEN: Marecollege
ROTTERDAM: Rudolf Steiner College
Rotterdam, Vrijeschool de Kaap
UTRECHT: St-Gregorius College
ZUTPHEN: Vrijeschool Zutphen VO,
locatie Weerdslag en Dieserstraat

Kijk ook op www.kiezenvoordevrijeschool.nl
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De coach en de leerling

De daltonschool
zelf plannen
en actief leren

Een daltonschool in jouw buurt? Daar kun je ook
naartoe als je niet op een daltonbasisschool hebt
gezeten. Want deze manier van werken heb je snel
onder de knie. Voor je het weet, kun jij ook zelf
je taken plannen.
WAT HOUDT HET PRECIES IN?
Op een daltonschool ga je zelfstandig werken,
samenwerken met andere leerlingen en je leert zelf
plannen. Je krijgt precies dezelfde vakken als op elke
andere school en je haalt hetzelfde diploma.
WAAR KOMT HET VANDAAN?
Het daltononderwijs is zo’n honderd jaar geleden in
Amerika ontworpen door lerares Helen Parkhurst. Zij wilde
een school waar leerlingen op een actieve manier leren.
Ze noemde haar werkwijze naar het dorp Dalton, waar ze
haar eerste experimenten mocht opzetten.

“Tijdens de coachgesprekken leer ik veel. Zo leerde
ik hoe ik mijn werk beter kan plannen en raak ik
minder snel in paniek. Ook gaat het over je hobby’s
en of je al een beetje weet wat je later wil worden.
Laatst had ik ruzie in de klas, dan praat je ook
met je coach, waardoor het snel wordt opgelost.
Mijn ouders worden een paar keer per jaar bij het
coachgesprek uitgenodigd. Ik ben echt zekerder
van mezelf geworden!”

Luna, 2e klas
Stedelijk Dalton College,
Alkmaar

Extra hulp!

“Bij dalton kun je je inschrijven
voor extra hulp bij een vak als je
iets moeilijk vindt.”

Boy Kamminga (midden)
1ste klas, Dollard College
Woldendorp

VRIJHEID EN VERANTWOORDELIJKHEID
Op een daltonschool krijg je gewoon les van docenten,
maar je hebt ook elke dag een daltonuur, waarin je zelf kiest
aan welk vak je gaat werken. Je mag vaak samenwerken
met klasgenoten en je plant zelf de taken die je krijgt.

Staat één van onderstaande daltonscholen in jouw regio? Dan kun je er meer over lezen achterin je VO Gids!
ALKMAAR: Stedelijk Dalton College Alkmaar
ALMERE: Helen Parkhurst
AMSTERDAM: Calandlyceum
BARENDRECHT: Dalton Lyceum Barendrecht
BERGSCHENHOEK: Wolfert Lyceum
GRONINGEN: Topsport Talentschool Groningen, Werkman VMBO
HOOFDDORP: Haarlemmermeer Lyceum (locatie ZR)

PURMEREND: SG Nelson Mandela
RODEN: rsg de Borgen Ronerborg
ROTTERDAM: Montfort College, Wolfert Dalton,
PT010 - Theater en Dans
UITHUIZEN: Het Hogeland College Uithuizen
WOLDENDORP: Dollard College, vestiging Woldendorp
ZOETERMEER: Erasmus College Dalton Zoetermeer

Daltonvereniging

Zie voor een volledige lijst van daltonscholen www.dalton.nl

Stap 3
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Steeds meer scholen werken met
gepersonaliseerd leren (GPL). Maar wat is dat
eigenlijk? Er zijn verschillende vormen, maar de
overeenkomst is dat je op deze scholen werkt
volgens je eigen persoonlijke leerplan. Op deze en
de volgende pagina’s lees je daar meer over.
Een persoonlijk leerplan betekent dat je klasgenoten soms
andere lessen volgen dan jij, of op een ander niveau. Er is geen
lesrooster voor de hele klas, maar je hebt wel je eigen rooster.
Je werkt veel met laptop of tablet. Je haalt uiteindelijk een
gewoon diploma voor vmbo, havo of vwo.
VOORDELEN
Het kan fijn als je het ene vak op een ander niveau mag volgen
dan het andere. Bijvoorbeeld als je heel goed bent in talen,
maar niet zo goed in wis- en scheikunde. Of andersom. Het
kan ook fijn zijn om sneller door een bepaald vak heen te gaan
waar je goed in bent en wat meer tijd kunt besteden aan een
vak dat je moeilijk vindt.
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Gepersonaliseerd onderwijs
Wat is dat?
Iedereen
een eigen
lesrooster
VERSCHILLENDE VORMEN
Op de volgende pagina’s lees je meer over een paar
specifieke vormen van GPL, zoals:
n Agora-onderwijs
n Big Picture Learning
n Kunskapsskolan-onderwijs
Er zijn ook scholen die een mix van gepersonaliseerd
onderwijs aanbieden of elementen ervan.

Voor ouders
Veelgestelde vragen

Is gepersonaliseerd onderwijs voor elk kind geschikt?
In principe wel, omdat je kind een persoonlijk leerplan
volgt, onder leiding van leraren. Het doel is de motivatie
van leerlingen te vergroten omdat ze mogen meedenken
over hun onderwijs. Tegelijkertijd versterken ze hun
21e-eeuwse vaardigheden (zoals werken met ICT).
De eerste lichting GPL-leerlingen heeft inmiddels
eindexamen gedaan en de resultaten zijn goed. Toch
blijft het verstandig om in de gaten te houden of ook
jouw kind goed gedijt bij gepersonaliseerd leren.
Krijgen leerlingen nog wel echte lesuren?
Ja, leerlingen gaan gewoon naar groepslessen voor uitleg
en instructie, maar in overleg met hun coach kiezen
ze de lessen die ze nodig hebben. Soms is een les niet
nodig omdat de leerdoelen voor een bepaald vak al zijn
gehaald. Dan werkt de leerling in die tijd aan een ander
vak of gaat hij/zij naar een andere les.
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Leren op jouw manier
en in je eigen tempo
Misschien is er in jouw omgeving wel een school voor Agora-onderwijs, Big Picture Learning
of Kunskapsskolan. Dit zijn de drie meest voorkomende vormen van gepersonaliseerd leren
(zie ook pagina 39). Overal werk je met een persoonlijk leerplan, maar er zijn ook verschillen.

Agora

Overgevlogen uit Amerika:

Op een Agora-school is geen lesrooster en er zijn geen
lesmethodes, vakken en toetsen. Hier word je via
challenges uitgedaagd om te leren.
Aan het eind van je schooltijd doe je wél gewoon
eindexamen en haal je een regulier diploma. Wil je weten
hoe het precies werkt, ga dan naar
de website van de vereniging
Agora Onderwijs:
www.verenigingagoraonderwijs.nl.

Creatieve challenges

Big Picture Learning
Ook op een school voor Big Picture Learning volg
je onderwijs aan de hand van een persoonlijk
leerplan. Je zit in een kleine, vaste groep
leerlingen die jaren bij elkaar blijft. Deze groep
heet 'advisory' en de leraar is de 'advisor'. Je
leerplan wordt samen met jou gemaakt op basis
van jouw kennis en interesses.
Je leert regelmatig in buitenschoolse projecten. Dit
zijn geen stages: het gaat om leren in de echte wereld.
BPL-scholen in Nederland zie je met
name in het praktijkonderwijs en op
vmbo-scholen. Meer informatie over
Big Picture Learning en een overzicht
van de scholen vind je op
www.bigpicturenederland.nl.

“Ik heb binnen PantAgora leerdoelen op havoniveau en doe mee
aan diverse challenges. Ik kan hier echt mijn creativiteit in kwijt. Het
afgelopen jaar heb ik gewerkt aan mijn eigen longboard en heb ik eigen
Hit-it-Nerf-hesjes ontworpen en gemaakt. Ook doe ik mee aan diverse
projecten, zoals het opleuken van de Wageningse haven
met graffiti en het Young-Leaders-project, waarbij je
meedenkt over een betere wereld. Daar leerde ik
hoe je de sfeer en de samenwerking in een team
kunt verbeteren door eerlijk met elkaar te
praten over wat er goed gaat en wat
er beter kan. Al mijn creatieve werk
verzamel ik in mijn portfolio. Ik
hoop dat ik na het behalen van mijn
havodiploma kan doorstromen
naar de kunstacademie Artez.”

Jonne (15)
PantAgora Wageningen

Stap 3

Voor ouders
Gemotiveerde leerlingen

Scholen voor gepersonaliseerd onderwijs
merken dat de motivatie van leerlingen
toeneemt en dat is een belangrijke
succesfactor. Ook blijkt in de praktijk dat
de meeste leerlingen snel de benodigde
vaardigheden oppikken.
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Trek je eigen plan
op Kunskapsskolan
Ruim 50 scholen in Nederland werken met het
Zweedse onderwijsidee Kunskapsskolan. De
gedachte daarachter is dat elke leerling uniek is en
door maatwerk het beste uit zichzelf kan halen.
Als leerling bepaal je zelf je leerdoelen. Daarbij word je wel
begeleid door een vaste leraar/coach. Je stelt je eigen taken
vast en zorgt dat die op tijd af zijn. Als je net begint op een
Kunskapsskolan-school, dan kun je dit natuurlijk nog niet.
Geeft niks, want dat ga je leren. Op deze school krijg je gewoon
lessen van docenten, maar je hebt inspraak bij het vaststellen
van je rooster. Vakken waar je goed in bent, kun je op een hoger
niveau doen, terwijl je voor de vakken die je moeilijk vindt extra
begeleiding en tijd kunt krijgen. Die keuzes maak je samen met
je coach. Uiteindelijk doe je wel gewoon het reguliere
eindexamen voor vmbo-, havo- of vwo, misschien met
een extra certificaat voor een vak op een hoger niveau.
Kijk voor meer informatie en scholen op
www.kunskapsskolan.nl.

Geen
lesrooster,
maar wel
toetsen

Zelf
nadenken
over je
leerdoelen

Een dag op een
Kunskapsskolan-school
8.30 uur

Je gaat naar het lokaal van je basisgroep.
Jullie bespreken met de docent het nieuws van
de dag en maken de planning voor vandaag.

9.15 uur

Je begint op het bètaplein, want je had nog wat
vragen over wiskunde. Ook leerlingen uit andere
klassen komen naar het bètaplein.

10.00 uur Workshoptijd. Je werkt aan je leerdoelen
voor Engels.
10.50 uur Een communicatiesessie om het Engels
spreken te oefenen.

Aan de toetsresultaten
zien we dat het werkt
“Het valt vooral op dat onze leerlingen gemotiveerder
zijn om te leren. Ze zijn echt
bezig om samen met hun docenten hun doelen te
halen, ze doen het met elkaar. Dat maakt het voor
iedereen leuker. Onze leraren zijn geen politieagenten
voor de klas, er hoeft minder gecontroleerd te
worden. We zien dat leerlingen snel leren om zelf na
te denken over hun leerdoelen en hun dagindeling.
Brugklasleerlingen kunnen veel meer dan we vroeger
dachten. Aan de toetsresultaten in de bovenbouw zien
we dat het werkt, daar wordt goed op gescoord."

Richard Gerding, schoolleider van
Kunskapsskolan Partnerschool
Dr. Nassau College, Norg

12.00 uur Een broodje in de kantine met klasgenoten.
12.30 uur Een nieuw thema voor geschiedenis begint:
de Grieken en Romeinen. Je gaat samen
met alle leerlingen uit jouw leerjaar naar de
introductielezing in de aula.
13.00 uur Gelijk door naar een labsessie van biologie.
Vandaag werk je met de microscoop.
14.00 uur Tijd voor je talenturen. Je hebt ondernemen
gekozen en je groep is bezig met een leuk project.
14.45 uur Als afsluiting van de schooldag kom je weer bij
elkaar met je basisgroep.
15.00 uur Eén keer per week heb je na de afsluiting nog
een gesprek van een kwartier met je persoonlijke
coach om je voortgang te bespreken.
15.15 uur Naar huis. Lekker chillen, want omdat je deze
week goed hebt doorgewerkt, heb je geen
huiswerk meer.
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Particuliere scholen:
kleine klassen

Particuliere scholen hebben kleinere klassen dan
andere scholen en je krijgt er extra veel persoonlijke
begeleiding. Uiteindelijk haal je er hetzelfde diploma
als op andere scholen. Meestal vmbo-tl, havo of vwo.
Op een particuliere school is meestal wat meer mogelijk
dan op een gewone school, bijvoorbeeld een afwijkend
vakkenpakket of een andere manier van examen doen,
bijvoorbeeld gespreid over meerdere jaren. In overleg met jou
en je ouders wordt besloten welke weg voor jou het meest
succesvol zal zijn, zodat je gegarandeerd een diploma haalt.
Sommige leerlingen doen alleen de (soms verlengde)
brugperiode op een particuliere school en gaan dan verder op
een gewone school. Anderen komen halverwege de schooltijd
of in het voorlaatste schooljaar
binnen. Overstappen midden
in een schooljaar kan ook.

Stap 3

HUISWERK
Vaak krijg je op een particuliere school minder
huiswerk mee naar huis. Het huiswerk wordt dan
onder begeleiding op school gemaakt, zodat je thuis
vrij bent. Je leert hier hoe je het huiswerk het beste kunt
aanpakken, je leert studievaardigheden.
KOSTEN
Particuliere scholen krijgen geen geld van de overheid, zoals
andere scholen. Ouders moeten alle kosten zelf betalen.
Daarom is zo’n school veel duurder dan een gewone
school. Ben je erin geïnteresseerd, kijk dan op de
websites van de particuliere scholen (zie de
pagina hiernaast) of maak een afspraak.
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Zonder huiswerk
naar een diploma

“Op De School van HIP krijgt elk kind persoonlijk uitleg
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van de docent, een kwartier per les en op de manier die
het beste past. Door deze individuele aanpak blijft er
na de lessen nog genoeg tijd over om al het huiswerk
op school te doen, met huiswerkbegeleiders die ook
overhoren en nakijken. Hierdoor zijn de lessen zo effectief,

Winford
Academy Breda

dat al drie jaar op rij iedereen slaagt voor het eindexamen!
En dat zonder huiswerk thuis, echt HIP dus!”

De School van HIP
Laren, Bilthoven
www.ditiship.nl

Je eigen leerroute

“Bij ons volg je altijd je eigen leerroute, of je
nu vmbo, mavo, havo of vwo doet. Je krijgt
een individueel ontwikkelplan en we helpen
je om je talent te ontwikkelen.”

Naar een hoger niveau

Winford Academy Breda
www.winfordbreda.nl

“Wij hebben een tweejarige brugklas. Hierdoor
hebben leerlingen de tijd om te groeien naar het
niveau dat het beste bij ze past. Vaak zien we dat
leerlingen door onze persoonlijke aanpak naar een

Geen jaar verloren

hoger niveau kunnen doorstromen.”

Luzac

Vestigingen in het hele land
www.luzac.nl

Topklas

“Wij hebben op een aantal vestigingen een topklas.
Hierin zitten leerlingen die gemiddeld een 8 of
hoger voor hun eindexamen willen halen. Voor

“Ik ben bij HIP gestart toen ik op mijn eerdere
school in havo 4 moest blijven zitten of naar
vmbo-tl 4 moest, omdat ik een onvoldoende stond
voor scheikunde en natuurkunde. Maar voor de
vervolgopleiding die ik wil doen, de Pabo, heb ik deze
vakken niet nodig. Gelukkig kon ik bij HIP staatsexamens
doen, waardoor ik scheikunde en natuurkunde op het niveau
vmbo-tl kon afronden en de rest van mijn vakken gewoon
op havo-niveau. Hierdoor ben ik geen jaar verloren en kan
ik gewoon door naar het hbo! En de avonden en weekenden
helemaal huiswerkvrij, echt heerlijk!”

sommige studies heb je zulke hoge cijfers nodig.

Sam, havo 5
De School van HIP
Bilthoven

Wij helpen je om je droom waar te maken.”

Winford

Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Den Haag,
Utrecht, Rotterdam, Leiden
www.winford.nl

Particulier en kleinschalig onderwijs kun je onder meer volgen bij:
DIVERSE LOCATIES: Luzac Lyceum, Winford

Ga naar de SchoolWijzer op devogids.nl voor alle vestigingen.

BREDA: Winford Academy
DRIEL: VO De Vallei

BILTHOVEN: De School van HIP

VMBO • MAVO • HAVO • VWO
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School en
levensvisie
Scholen in Nederland zijn openbaar, protestantschristelijk, rooms-katholiek of islamitisch.
Nóg iets om te kiezen! Op alle scholen word
je opgeleid voor dezelfde diploma's, er zijn
alleen verschillen in levensvisie. Je moet
zelf kijken wat je daarvan merkt in
een school en bedenken welke
levensvisie het beste bij jou en
je familie past.

Scholen met een religieuze achtergrond heten officieel
'bijzondere scholen'. Zij zijn veelal opgericht door groepen
ouders, terwijl openbare scholen zijn opgericht door de
overheid. Er zijn ook bijzondere scholen zonder religieuze
achtergrond: wel opgericht door ouders, maar niet vanuit een
godsdienst. Alle scholen, of ze nu openbaar of bijzonder zijn,
krijgen dankzij een wet uit 1917 evenveel geld van de overheid
om de lessen te organiseren. Daardoor hebben jij en je ouders
echt een vrije schoolkeuze. Want of je nu een openbare of
een bijzondere school kiest: het kost geen extra geld. Er is
wel een ander verschil: bijzondere scholen mogen van de
wet leerlingen en leraren weigeren die niet bij hun religieuze
principes passen. In het openbaar onderwijs is iedere leerling
welkom, ongeacht afkomst, geloof of geaardheid.

Stap 3

Verschil tussen
bijzonder en speciaal
Bijzonder onderwijs is niet hetzelfde als
speciaal onderwijs. Het woord bijzonder
verwijst naar de levensvisie van de school:
protestants-christelijk, rooms‑katholiek
of islamitisch. Speciaal onderwijs is
ingericht voor leerlingen, die vanwege
leer- of gedragsproblemen of een medische
beperking extra hulp nodig hebben.
Scholen voor speciaal onderwijs kunnen
dus openbaar of bijzonder zijn.

In de dagelijkse praktijk zijn alle scholen vrij in de invulling
van hun levensvisie. Ook op openbare scholen leer je over
godsdiensten en levensbeschouwing. Vraag op de open
dag hoe de school de levensvisie in de praktijk invult.

Kijk of de
levensvisie van
een school
bij jou past

VO GIDS

Kies maar wat je

Hou je van sport of muziek?
Van techniek of vreemde landen?
Op de scholen van nu kun je daar
meer mee doen. Ze bieden vaak extra
activiteiten of leuke projecten. Kies wat je leuk vindt
en ontdek je talenten.

leuk vindt!
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Wat
past bij
jou?

Er zijn themascholen waar alles in het teken staat van
bijvoorbeeld cultuur of internationalisering. Op andere scholen
kun je kiezen voor een sportklas of lessen in robotica of Chinees.
Er is zoveel, daar zit vast iets voor jou bij!

Hoe kies je uit
het extra aanbod?
Om een goede keuze te maken, moet je een beetje op
onderzoek uitgaan. Kijk op de open dag van de scholen in
jouw buurt wat het aanbod is. Dit zijn vragen die je daar
kunt stellen:
n Kun je al meteen in de brugklas meedoen aan het extra
vak of thema?
n Als het in de brugklas begint, kun je er dan in de
bovenbouw mee verder?
n Wat voor lessen en activiteiten horen erbij?
n Zijn deze lessen en activiteiten onderdeel van het
lesrooster of doe je het buiten schooltijd?
n Kun je met leerlingen praten die het al hebben gedaan of
ermee bezig zijn?
n Lijkt het je leuk, past het bij jou?

Stap 4
Kies uit het
extra aanbod
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mogelijkheden
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Engels wordt je tweede moedertaal

in tweetalige school

Something
for you?
Doe de test op
ikkiestto.nl!

Als je tweetalig onderwijs (TTO) volgt, spreek je
vanaf de eerste dag Engels tijdens en tussen de
lessen, met je leraren en medeleerlingen. Zo wordt
Engels voor jou een tweede moedertaal en dat kan
goed van pas komen in een wereld waar Engels één
van de meest gesproken talen is.

EXAMENS
Op tweetalige havo- en vwo-scholen wordt
de helft van alle lessen in het Engels gegeven. Op
tweetalige vmbo- of mavo-scholen is dat 30 procent.
Je spreekt Engels bij bijvoorbeeld wiskunde, tekenen,
muziek, gymnastiek en soms ook bij geschiedenis
en aardrijkskunde. Het verschilt per school hoe dit
wordt aangepakt, dus vraag ernaar op de open dag. Je
eindexamen doe je gewoon in het Nederlands, maar je
krijgt een apart TTO-certificaat of een extra certificaat
Cambridge English of Anglia. Die certificaten zijn handig
voor je vervolgopleiding, die je ook steeds vaker in het
Engels kunt doen.

Tweetalig onderwijs kun je op alle schoolsoorten doen.
Of je nou vmbo, havo of vwo gaat doen. Die tweede taal is
vrijwel altijd Engels, maar er zijn ook scholen die tweetalig
onderwijs in het Duits aanbieden. Nederland werkt immers
veel samen met Duitsland.

Feitjes!
• Zo'n 37.000 leerlingen volgen in
Nederland al tweetalig onderwijs.
• Ruim 130 scholen in Nederland bieden
tweetalig onderwijs.
• Nuffic, de Nederlandse organisatie
voor internationalisering in onderwijs,
bewaakt de kwaliteit van TTO-scholen.

Stap 4

Tweetalig
onderwijs
kun je op alle
schooltypes doen
VO GIDS

Chinees leren? Dat kan!
Vaak kun je in de brugklas al meteen met Chinees beginnen. Dan leer je hoe deze
taal - met karakters in plaats van letters - in elkaar zit, hoe je het moet lezen en
hoe je zelf karakters schrijft of eigenlijk tekent. Ook leer je al snel een gesprekje te
voeren in het Chinees! Leerlingen kiezen dit vak omdat China als handelspartner
belangrijker wordt en je er later in het bedrijfsleven dus wat aan kunt hebben
als je iets begrijpt van het Chinees.
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Chinees leren, dat kan in 2021 op maar liefst 57 VO-scholen in Nederland.
Ruim 3300 leerlingen (havo en vwo) volgen Chinese les.

Chinees teken voor geluk

KOSTEN
Tweetalig onderwijs en extra aanbod zoals Cambridge
English zijn vaak wel iets duurder dan gewoon onderwijs door
internationale activiteiten, zoals de Junior Speaking Contest,
taalreizen, uitwisselingen of workshops. Het gaat meestal om
een extra ouderbijdrage van 250 tot 500 euro per schooljaar.

Toepassen in de praktijk
“In het begin was ik bang dat TTO te moeilijk zou zijn.
Ik wist in groep 8 amper iets van Engels en op een
TTO‑school krijg je de meeste vakken in het Engels. Maar
ik leerde het in de praktijk heel snel. Nu spreek ik vloeiend
Engels en voelt het als mijn tweede moedertaal.”

Linda Bouwens,
Tweetalig vwo, Over Betuwe College, Bemmel
Onderstaande TTO-scholen presenteren zich in deze VO Gids. Staat er eentje in jouw regio, kijk dan achterin je gids!
ALKMAAR: OSG Willem Blaeu
ALMERE: De Meergronden
AMSTERDAM: Ir. Lely Lyceum, Bredero Mavo,
Hubertus & Berkhoff
ASSEN: CS Vincent van Gogh locatie Lariks
BARENDRECHT: Calvijn Groene Hart
BEMMEL: Over Betuwe College Bemmel –
Locatie de Heister
BERGEN OP ZOOM: RSG 't Rijks
BEST: Heerbeeck College
BREUKELEN: RSG Broklede
CAPELLE A/D IJSSEL: Comenius Lyceum Capelle
CASTRICUM: Jac. P. Thijsse College
CULEMBORG: Koningin Wilhelmina College
locaties Beethovenlaan & Gershwinhof,
O.R.S. Lek en Linge
DONGEN: Cambreur College
EINDHOVEN: Stedelijk College Eindhoven
locatie Henegouwenlaan

ENKHUIZEN: RSG Enkhuizen
ENSCHEDE: Het Stedelijk Lyceum - College Zuid
GOES: Het Goese Lyceum - Oranjeweg
GORINCHEM: Lyceum Oudehoven
GRONINGEN: Gomarus College - Vondelpad 3
HAREN (GR): Maartenscollege Haren
HEERHUGOWAARD: Trinitas College - locatie
Han Fortmann
HOOFDDORP: Haarlemmermeer Lyceum - BdC
HOORN: Tabor College Werenfridus
LEERDAM: Het Heerenlanden
LEIDEN: Visser 't Hooft Lyceum Leiden
LELYSTAD: Porteum
NIEUWEGEIN: Anna Lyceum, Cals College
Nieuwegein, Anna MAVO
OEGSTGEEST: Rijnlands Lyceum Oegstgeest
PURMEREND: Da Vinci College

RIDDERKERK: Portus Farelcollege
ROOSENDAAL: Jan Tinbergen College
ROTTERDAM: Wolfert Tweetalig
SASSENHEIM: Rijnlands Lyceum Sassenheim
SCHIJNDEL: Elde College Schijndel (t)vwo/havo
UTRECHT: Leidsche Rijn College
VELDHOVEN: Sondervick College
WAALWIJK: Dr. Mollercollege
WARNSVELD: Isendoorn College
WASSENAAR: Rijnlands Lyceum Wassenaar
WEERT: Het College Weert
WEESP: Vechtstede College
WIERINGERWERF: RSG Wiringherlant
WINSCHOTEN: Dollard College, Vestiging
Hommesplein
ZOETERMEER: Alfrink College
ZWIJNDRECHT: Walburg College
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Het Technasium:

samen werken aan
high‑tech oplossingen
Ga je straks naar havo of vwo en vind je
techniek en technologie leuk? Zou je zelf
weleens dingen willen ontwerpen? Dat kan, als
je kiest voor een school met een Technasium.
Daarvan zijn er zo’n 100 in ons land, dus er zit
er vast ook eentje bij jou in de buurt.

Meedenken
over de
Floriade 2022
“Het is heel leuk om met een groepje een technische
oplossing te bedenken en uit te werken op de computer.
Daarna bouwen we in de werkplaats een werkend
prototype. Of we printen het met de 3D-printer.
We mochten ook meedenken over een nieuwe brug voor
de Floriade, de grote tuinbouwtentoonstelling die in 2022
in Almere komt.”

Britt de Boer, 4e klas vwo Technasium,
Helen Parkhurst College, Almere

Stap 4

Op het Technasium krijg je naast de reguliere vakken,
zoals Nederlands en wiskunde, ook het vak Onderzoek &
Ontwerpen (O&O). Kies je later voor een Natuur-profiel, dan
kun je O&O als examenvak kiezen. Je krijgt dan naast je
diploma het Technasiumcertificaat.
CREATIEF DENKEN
Bij het vak Onderzoek & Ontwerpen werk je in groepjes aan
echte projecten. Elk O&O-project heeft een opdrachtgever:
een bedrijf dat de leerlingen van het Technasium vraagt
om een creatieve en innovatieve oplossing voor een
probleem te bedenken. Die opdrachtgevers willen
natuurlijk het liefst een resultaat waar ze ook echt iets
mee kunnen. En dat lukt ook vaak. Technasiumleerlingen
hebben al van alles ontworpen en in de eigen Technasiumwerkplaats (maquettes) gebouwd. Van een verticale
plantenbak tot passende dierenverblijven voor een
dierentuin. Zo leer je niet alleen creatief denken en
samenwerken, maar ook organiseren, communiceren,
doorzetten en duurzaam denken en handelen.

Voor ouders
Predicaat Technasium

Scholen met het predicaat Technasium zijn
aangesloten bij Stichting Technasium. Elk jaar tonen
zij aan te voldoen aan de kwaliteitseisen die gesteld
worden aan het predicaat. Alle technasiumscholen
vind je op www.technasium.nl. Daar staat ook
meer informatie.

VO GIDS
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ECHTE VRAAGSTUKKEN OPLOSSEN
Op het Technasium leer je de kennis die je opdoet bij de
theorievakken zoals natuurkunde, meteen te gebruiken
in de praktijk. Je kunt ook je eigen ideeën uitvoeren. Hier
een paar voorbeelden van opdrachten die op verschillende
scholen zijn aangepakt:
n Ontwerp als bouwkundig ingenieur een veilige,
uitdagende en vernieuwende survivalbaan, gemaakt van
duurzame materialen.
n Maak met je team een 3D-ontwerp van een tiny house
(klein huisje) dat ‘off grid’ (zonder aansluiting op het
elektriciteitsnet) kan functioneren.
n Denk mee als werktuigbouwkundige voor de brandweer
over het ontwerp van een blusrobot die ingezet kan
worden bij branden in bedrijven.
Voor elk project kruip je in de huid van een professional.
Zo maak je kennis met allerlei verschillende technische en
bètaberoepen en ontdek je meteen wat jij het leukste vindt
en waar jouw talenten liggen.

Leerlingen van het Ir. Lely
Lyceum in Amsterdam zetten
hun technisch talent in op het
Technasium. Zij dachten al mee
over een systeem om regenwater
op te vangen in een stadspark en over
een oplossing voor het afvalprobleem
in recreatiegebied Gaasperplas.

Woon jij in de buurt van of in onderstaande plaatsen? Kijk achterin de VO Gids voor meer info over de school.
ALKMAAR: Stedelijk Dalton College Alkmaar
CSG Jan Arentsz havo/ath./gym. Alkmaar
ALMERE: Helen Parkhurst
AMSTERDAM: Calandlyceum, Ir. Lely Lyceum
ASSEN: Dr. Nassau College Locatie Quintus
BARENDRECHT: Dalton Lyceum Barendrecht
BARNEVELD: Johannes Fontanus College
BEILEN: VOLTA Beilen
BERGEN OP ZOOM: RSG 't Rijks
BERGSCHENHOEK: Melanchthon Bergschenhoek
BUSSUM: Goois Lyceum
CASTRICUM: Bonhoeffercollege
DRIEHUIS: Ichthus Lyceum
DRONTEN: Almere College Dronten - Copernicus
DRUNEN: d'Oultremontcollege
EINDHOVEN: Eckartcollege
GOES: Het Goese Lyceum locatie Oranjeweg

GOOR: SGM De Waerdenborch Goor
GORINCHEM: Fortes Lyceum
GRONINGEN: Praedinius Gymnasium
Groningen en Stadslyceum
HAREN (GR): Harens Lyceum
HEERLEN: Bernardinuscollege
HOLTEN: SGM De Waerdenborch Holten
HOOFDDORP: Kaj Munk College
HOORN: OSG West-Friesland
HUIZEN: Huizermaat
IJSSELSTEIN: Cals College IJsselstein
LEEK: rsg de Borgen Lindenborg
LEIDEN: Da Vinci College Kagerstraat
LELYSTAD: Porteum
MAARSSEN: Niftarlake College
MIDDELHARNIS: CSG Prins Maurits
NIEUWEGEIN: Cals College Nieuwegein

NOORDWIJK: Northgo College
NORG: Dr. Nassau College Locatie Norg
PURMEREND: Da Vinci College,
Jan van Egmond Lyceum
ROTTERDAM: Libanon Lyceum,
Lyceum Kralingen
TIEL: Lingecollege lyceum
UTRECHT: Gerrit Rietveld College
WEERT: Het College Weert
WOERDEN: Minkema College havo/ath./gym.
WOLVEGA: Linde College
ZALTBOMMEL: Cambium College - Buys Ballot
ZEVENBERGEN: Markland College Zevenbergen
ZIERIKZEE: Pieter Zeeman, SG Pontes
ZWIJNDRECHT: Walburg College
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Je eigen robot
bouwen?
Je leert het bij
robotica!
Robots! Daar krijg jij later zeker mee te maken.
Want robots doen steeds meer, niet alleen in
het bedrijfsleven, maar ook gewoon thuis. Als
jij straks kiest voor het vak robotica, dan leer je
hoe je zelf een robot bouwt en programmeert.
Hoe cool is dat?

Robots zijn niet meer weg te denken. Ook jij hebt thuis
misschien een robot. Dat klinkt gek, maar de grasmaaier
die op eigen houtje de tuin kortwiekt of de stofzuiger die
zonder een muur te raken toch het hele huis stofzuigt, zijn
robots. En wat denk je van Google Assistent of Amazon
Alexa? Je hebt ze misschien wel eens gezien: je zegt wat
je wil en dan zetten zij je muziek aan of bedienen ze de
lampen en de televisie.
Robots zijn slimme apparaten die volledig
geautomatiseerd een taak uitvoeren. In fabrieken zijn ze
al jaren onmisbaar. In ziekenhuizen worden heel complexe
operaties uitgevoerd door robots omdat ze preciezer
kunnen werken. Als jij straks kiest voor het vak robotica
leer je hoe je zelf een robot bouwt en programmeert.
Wie weet verandert jouw robot straks de toekomst!

Battelen met robots

KEUZEVAK OP ALLE SCHOOLSOORTEN
Robots moeten gebouwd, geprogrammeerd
en onderhouden worden. Dat heet
robotica. Logisch dat veel scholen dit als
keuzevak hebben, want in de toekomst
zullen er alleen maar meer robots komen.
Of je nu naar het vmbo, de havo of
het vwo gaat: robotica past bij alle
schoolsoorten. Vraag op open dagen
wat de school van jouw keuze doet
aan robotica.
In de lessen robotica ga je zelf
robots bouwen. Je bedenkt met
je klasgenoten waar je een robot
voor wil inzetten. Wat moet de
robot doen, hoe bouw je hem
dan en hoe programmeer je hem
zodat hij doet wat je bedacht
hebt? Op CSG Jan Arentsz in
Alkmaar hebben de vmboleerlingen al eens een robot
gebouwd die de Rubiks kubus
kon oplossen, die puzzelkubus
met al die kleurtjes. De onder
bouwleerlingen van de school
bouwden deze robot met Lego.

De FIRST LEGO League daagt leerlingen uit om te denken als
wetenschappers en technici. Tijdens ieder seizoen werken teams
aan een innovatieproject. Je leert met Lego eigen robots te bouwen en
te programmeren om er verschillende missies mee uit te voeren in een
robotwedstrijd. Veel scholen doen mee aan de FLL. Dit jaar is het thema
‘Cargo Connect’ en worden leerlingen uitgedaagd om de toekomst van
transport uit te vinden.

Stap 4
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Het is
teamwork!
"Het speciale aan robotica vind
ik het teamwork. Binnen het team
heb je ruimte om te kijken wat je leuk
en interessant vindt. Bijvoorbeeld het
ontwerpen van je eigen robot of de strategie
voor het oplossen van missies. Maar het
belangrijkste binnen het team is dat je leert van
elkaar en plezier hebt!"

Kevin (midden op de foto),
Frits Philips Lyceum
Eindhoven

Vliegles met
eigen drones
“Onze tweedeklassers van het
vmbo starten het schooljaar met het
project ‘Drones’. Ze bouwen hun eigen drone
waarmee ze echt gaan vliegen! Ze moeten buiten de lijntjes denken.
Het beeldmateriaal van hun eigen drone moeten ze uitwerken tot
een film of fotoreportage. Tijdens een landelijke finale strijden ze
tegen andere scholen. Wie legt het parcours door de lucht het snelst
af en wie overleeft de aanvallen van andere drones in de battle? Een
geweldige uitdaging!”

Andrea van Kempen & Luque Somers,
docenten Elde College locatie Sint-Michielsgestel
KEUZEGIDS VOOR LEERLINGEN IN GROEP 7/8 VAN HET BASISONDERWIJS EN HUN OUDERS
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Droom je van

een eigen zaak?
Droom jij wel eens van een eigen zaak of ben je
nu al actief op Marktplaats? Dan is een Vecon
Business School misschien iets voor jou. Daar
leer je niet alleen over ondernemerschap, maar
je begint ook al met klasgenoten een echte
onderneming! Dat is leuk en leerzaam!

Bij ondernemerschap horen allerlei
vaardigheden, van het omgaan met klanten
tot het voeren van een administratie. Dat
ga je leren door het te doen. Op elke Vecon
Business School richten leerlingen met elkaar
een bedrijf(je) op, waarin ze een zelfgekozen
product verkopen. Dat kan van alles zijn:
eigengebakken koekjes, ingekochte wintermutsen,
zelfgemaakte kerststukjes of overtollige kaarten uit het
aardrijkskundelokaal.
VOOR EEN GOED DOEL
Bij het opzetten van een bedrijf komt heel wat kijken.
Denk aan een ondernemingsplan, een begroting,
mooie verpakkingen, reclame. Misschien is er wel een
lening nodig en je moet zeker een goede administratie
bijhouden. Aan het eind van het jaar leer je wat het
verschil is tussen bruto- en nettowinst en zo bepaal je de
opbrengst. In Enschede hebben de mavo/havo-leerlingen
van het Bonhoeffer College vorig jaar 868 euro verdiend
voor de plaatselijke Voedselbank. Dat is toch geweldig?
EXTRA CERTIFICAAT
Het mooie van zo’n project is dat het niet alleen leuk
is, maar dat je er al doende veel van leert. Van
inkopen en verkopen tot boekhouden. Maar
je leert vooral ook samenwerken met je
team, creatief denken, kansen zien en
benutten. Als je aan het eind van je
schooltijd het hele Vecon-programma
hebt doorlopen, ontvang je een
certificaat, bovenop je gewone
vmbo-, havo- of vwo-diploma.

Familiebedrijf
overnemen
“Ik heb gekozen voor de Vecon Business
School omdat wij thuis een eigen
bedrijf hebben en ik dat wellicht later
wil overnemen.”

Maxim van Asch
Het Heerenlanden, Leerdam

Stap 4
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Ondernemen voor Amnesty
“Met onze groep zijn we gaan ondernemen
voor Amnesty International, toen we in de krant
berichten lazen over de voorbereidingen voor het
wereldkampioenschap voetbal in Qatar en de slechte
werkomstandigheden van de arbeidsmigranten bij
de bouw van de stadions daar.
We hebben samen een ondernemingsplan opgesteld
om T-shirts te bedrukken waarmee we aandacht vragen
voor deze misstanden. Met ons bedrijf Fair Play Fashion
laten we de T-shirts écht bedrukken om ze daarna te
verkopen. We doneren 40 procent van onze winst aan
Amnesty International, omdat zij zich sterk maken voor
mensenrechten.”

Tim Heesterbeek, 5 vwo,
Markland College, Zevenbergen

De stichting Vecon Business School is een initiatief van de Vereniging van Economieleraren
(Vecon) en heeft tot doel leerlingen kennis te laten maken met economische vakken en
ondernemerschap. De stichting ondersteunt deelnemende scholen en zorgt voor de
certificaten voor leerlingen die voldoen aan de eisen. Kijk op www.vecon.nl/vbs.

Woon jij in één van onderstaande plaatsen en is ondernemen wat voor jou?
Deze VBS-scholen presenteren zich achterin jouw VO Gids (draai de gids om).
AMSTERDAM: Calandlyceum, Ir. Lely Lyceum
BARNEVELD: Johannes Fontanus College
BERGSCHENHOEK: Melanchthon
Bergschenhoek
ENKHUIZEN: RSG Enkhuizen
GORINCHEM: Lyceum Oudehoven
GRONINGEN: CSG Wessel Gansfort
HEERLEN: Bernardinuscollege
HOUTEN: College de Heemlanden

IJMUIDEN: Vellesan College mavo havo vwo
LEERDAM: Het Heerenlanden
LEIDEN: Bonaventuracollege
Burggravenlaan
MIDDELHARNIS: CSG Prins Maurits
PAPENDRECHT: CSG De Lage Waard locatie havo/vwo
ROTTERDAM: Comenius College Rotterdam
SLEEUWIJK: Altena College

SOMMELSDIJK: CSG Prins Maurits vmbo locatie Langeweg
VEENENDAAL: Ichthus College Veenendaal
WOERDEN: Minkema College
vmbo/mavo/havo
WOLVEGA: Linde College
ZEVENBERGEN: Markland College
Zevenbergen
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Op een
Unesco‑school haal
je een normaal
diploma

Streven naar
wereldvrede op
een Unesco-school

De grens over

Unesco is de organisatie van de Verenigde Naties voor
onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie. Unesco
streeft naar meer vrede in de wereld. Op een Unesco-school
leer je dan ook hoe jij kunt bijdragen aan een veilige en
vreedzame wereld.
Op een Unesco-school haal je een normaal diploma, maar ga je actief aan
de slag met Unesco-thema’s zoals mensenrechten, wereldburgerschap
en duurzaamheid. Hoe dat wordt aangepakt, bepaalt de school zelf. Vaak
zijn er themaweken, projecten, gastlessen en excursies, die je leren over
wereldvrede en werelderfgoed.

“Onze school doet mee aan
internationaliseringsprojecten, waarbij
je in het buitenland kennismaakt met
andere scholen, leerlingen en culturen.
Zo ben ik al in Italië en Frankrijk geweest.
Leerlingen uit andere landen zijn ook bij
ons op bezoek geweest.”

leerling Porta Mosana College,
Maastricht

UITWISSELINGSPROJECTEN
Bijna alle Unesco-scholen organiseren uitwisselings
projecten met andere Unesco-scholen in het buitenland,
waarbij je soms verblijft in een gastgezin. Nederland
was een van de zes eerste landen die deelnamen
aan het Unesco-scholennetwerk, opgericht
in 1953. Nu zijn er 61 Unesco-scholen in
“Ik heb meegedaan aan het jaarlijkse uitwisselingsproject van een
Nederland, van basisonderwijs en voortgezet
Unesco-school in België. Het was erg leuk om de Belgische leerlingen
onderwijs tot hoger beroepsonderwijs. Je
te leren kennen en grappig om de verschillen en overeenkomsten te zien
kunt er dus na je examen mee door.
tussen hun en ons leven. De school zit daar anders in elkaar. De leerlingen
dragen daar bijvoorbeeld een uniform. Qua gedrag verschillen we niet echt
WERELDWIJD NETWERK
van elkaar. Ik kon het meteen met iedereen vinden.”
Op www.unescoscholen.nl kun je de
Nederlandse Unesco-scholen vinden. Deze
Mirthe van Ballegooijen, vwo 5
scholen hebben een officiële erkenning
Norbertus Gertrudis Lyceum, Roosendaal
van Unesco en maken deel uit van een
Mirthe deed mee aan het jaarlijkse uitwisselingsproject van Unesco-school
wereldwijd netwerk met zo'n 10.000 scholen.

De school zit daar
anders in elkaar

Norbertus Gertrudis in Roosendaal met Sint Ludgardis, een school in Antwerpen.

Onderstaande Unesco-scholen laten zich graag aan je zien! Woon jij in of in de buurt van onderstaande gemeenten?
Draai de VO Gids om en lees meer over de school.
ALMERE: Aeres vmbo Almere, Oostvaarders College
BUSSUM: Willem de Zwijger College
CULEMBORG: O.R.S. Lek en Linge Culemborg
EINDHOVEN: Stedelijk College Eindhoven - Oude Bossche Baan
GELDERMALSEN: O.R.S. Lek en Linge - de Lingeborgh
HOORN: Tabor College Werenfridus
HOUTEN: College de Heemlanden
MIDDELHARNIS: RGO Collge vwo - havo - mavo - isk
MONNICKENDAM: Bernard Nieuwentijt College Monnickendam
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NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL:
Comenius College Nieuwerkerk
ROOSENDAAL: Norbertus Gertrudis Lyceum
ROTTERDAM: Lyceum Kralingen
STEENWIJK: RSG Tromp Meesters
UTRECHT: Christelijk Gymnasium Utrecht, St. Bonifatiuscollege
VELSEN-ZUID: Gymnasium Felisenum
WARNSVELD: Isendoorn College
ZOETERMEER: Alfrink College

VO GIDS
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op een Global Citizen School
Op een Global Citizen School verleg je letterlijk je
grenzen. Deze scholen bieden een internationaal en
intercultureel programma aan voor alle leerlingen
op het vmbo, havo en vwo. Hier word je een
echte wereldburger, oftewel een global citizen,
die straks klaar is voor een internationale
samenleving en arbeidsmarkt.

Vergroot je wereld
“Bij internationalisering ben je bezig
met wat er in de wereld gebeurt.
Je leert andere mensen, andere culturen
én jezelf kennen.”

TALENONDERWIJS
Om een echte wereldburger te worden, moet je je talen
natuurlijk goed beheersen. Global Citizen Scholen
besteden daarom extra tijd aan talenonderwijs. Op
veel scholen kun je één taal op een extra hoog niveau
doen. Daarvoor ontvang je een internationaal erkend
certificaat. Handig als je later in het buitenland wil
studeren of werken.

Mariam Yousfi, 3 vmbo-tl
Roncalli Mavo, Rotterdam

UITWISSELINGSPROGRAMMA
Op een Global Citizen School leg je vaak contacten met
leerlingen in het buitenland, bijvoorbeeld via eTwinning,
een online community voor scholen in Europa (zie
www.etwinning.net). Veel GC-scholen organiseren
een uitwisseling met een school in het buitenland. Daar
verblijf je in een gastgezin. Zo ontdek je hoe het er in een
ander land echt aan toegaat.
NETWERKSCHOOL
Op dit moment zijn er in Nederland zo’n 60 scholen
aangesloten bij het Global Citizen Network. Elke school
vult het lesprogramma op een eigen manier in, maar de
scholen wisselen hun kennis en ervaringen regelmatig
met elkaar uit, zodat jij nog leukere lessen krijgt.

De woorden

global citizen

betekenen letterlijk
wereldburger
Staat één van onderstaande Global Citizen Scholen in jouw regio? Bekijk dan de presentatie van die school achterin je VO Gids!
ALMERE: Oostvaarders College, Park Lyceum
AMSTERDAM: Ir. Lely Lyceum
ASSEN: Dr. Nassau College - locatie Quintus
BUSSUM: Vituscollege
CULEMBORG: Koningin Wilhelmina College
locaties Beethovenlaan en Gershwinhof
EINDHOVEN: Stedelijk College Eindhoven
locatie Oude Bossche Baan

GRONINGEN: Montessori Lyceum Groningen
GELDERMALSEN: O.R.S. Lek en Linge vestiging de Lingeborgh
GROOTEBROEK: Martinuscollege
HOOFDDORP: Haarlemmermeer Lyceum locatie BdC
LEIDEN: Bonaventuracollege Burggravenlaan
MIDDELHARNIS: RGO College

ROTTERDAM: Experience College, Montfort
College, Roncalli mavo, Young Business School
Rotterdam
SCHIJNDEL: Elde College Schijndel (t)vwo/
havo
VEENENDAAL: Ichthus College Veenendaal
WARNSVELD: Isendoorn College
WIERINGERWERF: RSG Wiringherlant
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Op deze
scholen ga je
je zeker niet
vervelen!

Extra uitdaging op een
begaafdheidsprofielschool
Een ‘begaafdheidsprofielschool’ is een normale school,
maar de leraren zorgen hier voor extra lessen en
uitdaging voor leerlingen die tot de beste leerlingen van
de klas horen oftewel hoogbegaafd (HB) zijn.
Op een begaafdheidsprofielschool mag je extra vakken volgen
of een vak op een hoger niveau. Er zijn zogenaamde plusvakken
of plustrajecten, debatlessen, schaaklessen, extra talen die je
kunt volgen of onderzoeksprojecten die je kunt doen. Sommige
leerlingen doen op een begaafdheidsprofielschool zelfs eerder
eindexamen.
NOOIT SAAI
Misschien voel jij je helemaal geen HB-leerling, maar
verveel je je wel vaak op school. Als de gewone lessen
voor jou geen uitdaging zijn, kan het voorkomen
dat je het saai vindt, niet meedoet aan de lessen
en daardoor juist lagere cijfers haalt. Op een
BPS-school vind je meer uitdaging, waardoor
je wél mee blijft doen en uiteindelijk hogere
cijfers haalt. Bijna 50 VO-scholen in Nederland
hebben een speciaal certificaat waardoor ze
zich begaafdheidsprofielschool mogen noemen.
Op deze scholen ga je je zeker niet vervelen!

Kwaliteit gegarandeerd
Scholen mogen zich alleen
begaafdheidsprofielschool (BPS)
noemen als ze zijn goedgekeurd door
de Vereniging BPS in Amersfoort.
De scholen moeten voldoen aan
bepaalde eisen en worden elke vier jaar
onderzocht om te kijken of ze nog aan
die eisen voldoen. Kijk op
www.begaafdheidsprofielscholen.nl.

Chinese cultuur als plustraject
“De extra vakken en projecten vind ik fijn, want op de basisschool
heb ik me erg verveeld. Voor het plustraject mag je tijdens een
bepaald vak waar je heel goed in bent, een extra project doen.
Als je meedoet aan dat plustraject mag je natuurlijk geen lager
cijfer halen voor het vak. Bij mij lukt dat prima! Daardoor kon ik
in de brugklas Chinese cultuur volgen. Dat was echt leuk! Het
tweede jaar heb ik als extra vak kosmologie gekozen, ook heel
interessant. Daar was ik echter best snel doorheen, dus
mocht ik een nieuw project beginnen. Dat werd het
werk van de kunstenaar Escher bestuderen.”

Dominic (14)
3e klas atheneum
begaafdheidsprofielschool
Het College in Weert
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Een WON-school (Wetenschaps Oriëntatie Nederland)
is een vwo-school waar je al meteen in de brugklas
gaat leren onderzoeken en onderzoekend leren,
zoals wetenschappers dat doen.

Misschien denk je bij wetenschap vooral aan
scheikunde of natuurkunde. Maar wetenschap
gaat ook over economie, literatuur, psychologie
en de maatschappij. Op een WON-school maak je
kennis met verschillende wetenschapsgebieden,
die echt wel aansluiten bij jouw interesses.
VOORBEELD
Zo is er een project waarbij leerlingen onderzoeken hoe het
was om dertig jaar geleden tiener te zijn, toen we nog belden
via een vaste telefoonlijn, euro’s nog guldens waren en TikTok,
Insta en selfies nog niet bestonden. Wat zijn de verschillen en
wat is onveranderd? De resultaten worden gepresenteerd in
een filmpje en een onderzoeksverslag. Leuk toch? Kijk op
www.wonakademie.nl voor meer voorbeelden.
ACADEMISCHE VAARDIGHEDEN
Door onderzoekend leren en leren onderzoeken ontwikkel
je academische vaardigheden zoals een onderzoek
kunnen opzetten en uitvoeren, academisch schrijven en
presenteren. Bij WON gaat het niet alleen om het leren van de
onderzoeksstappen, maar is er veel ruimte voor eigen vragen
en initiatief, verwondering en leren van je fouten.

Deze manier van leren
is echt bijzonder
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Onderzoeken als een wetenschapper
op een WON‑school
“We onderzoeken al onze eigen interesses! We leren
hoe we een professioneel onderzoek opzetten en
uitvoeren en wat er allemaal bij een onderzoek komt
kijken, bijvoorbeeld een onderzoeksplan maken.
Deze manier van leren is echt bijzonder. Wij hebben
afgelopen schooljaar gewerkt aan een onderzoek
naar onze eigen helden. Johan Cruijff, Nelson
Mandela, Frodo of Steve Jobs: je stond vrij om zelf
een held te kiezen en te bepalen wat je daarover wil
onderzoeken. Het onderzoek presenteerde je aan
de klas. Leuk en erg leerzaam!”

Eva Baaij (14)
2e klas atheneum
CSG Jan Arentsz
Alkmaar

Nieuwsgierig of er een WON-school
bij jou in de buurt is? Draai je gids
om en bekijk de scholenlijst op de
binnenzijde van het omslag.

Snuffelen aan de universiteit

met Pre-University

Het lijkt nu nog ver weg, maar voor je het weet zit
je in de 4e klas vwo. Op Pre-University-scholen,
kortweg PRE-scholen genoemd, kun je vanaf dan
colleges volgen op de universiteit. Hoe cool is dat?
PRE-CERTIFICAAT
Pre-University-scholen werken samen met de Vrije
Universiteit Amsterdam (VU) en de Universiteit Leiden.
Leerlingen van PRE-scholen worden een paar keer per jaar
uitgenodigd voor bijzondere colleges en masterclasses op

de universiteit. Je ziet dan meteen hoe het er aan toe gaat
in de collegezalen. Voor deelname krijg je een certificaat.
Heb je die vast in de pocket.
VERSCHIL MET WON
Het WON-programma begint al in de onderbouw en is gericht
op het ontwikkelen van vaardigheden voor onderzoek. Het
Pre-University-programma sluit daar op aan vanaf 4 vwo met
de colleges op de universiteit. Ga voor een voorbeeld maar
www.universiteitleiden.nl/pre-college
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Een sportklas, voor elke leerling
die van sport houdt
Als je eigenlijk elke dag wel gymles zou willen hebben, dan is een school
met een sportklas wellicht iets voor jou. Daar leer je naast de ‘gewone’
gymlessen ook andere sporten zoals atletiek, judo, schermen,
squash of soms zelfs (water)skiën.

De sportklas is niet hetzelfde als
een LOOT-school (zie hiernaast), waar
leerlingen een topsport combineren met
school. De sportklas is voor elke leerling die
van sport houdt. De sportklas is vaak een opstapje
naar een sportief beroep of een beroep waarin
je bijzonder fit moet zijn, zoals bij de politie of de
brandweer of misschien wel als surf- of skileraar.
Je kunt natuurlijk ook gewoon voor een sportklas
kiezen omdat je er zin in hebt!
MEER DAN ALLEEN SPORT
Sporten is niet alleen gezond. Je leert er
veel meer van dan je denkt. Denk aan:
n organiseren
n samenwerken

n doorzetten
n winnen én verliezen

In een sportklas ga je dan ook niet alleen meer
sporten, maar leer je ook toernooien organiseren en
trainingen geven.
EXTRA KOSTEN
Deelname aan een sportklas kost vaak iets extra.
Gemiddeld vragen scholen een bijdrage van rond
de 100 euro per leerjaar. Dit geld wordt meestal
besteed aan sportkleding, sportieve excursies en
lessen door professionele sporters.

LOOT-scholen
Sport jij op het hoogste niveau? Dan wil je
natuurlijk door met je trainingen. Dat kan op een
Topsport TalentSchool (TTS).

In Nederland zijn 30 Topsport Talentscholen die
horen bij de Landelijke Organisatie Onderwijs
Topsport (LOOT). Deze scholen hebben
een officiële licentie om talentvolle jonge
sporters te helpen een schooldiploma te
halen terwijl ze blijven trainen. Dat diploma
is immers belangrijk voor later. Op een
TTS-school wordt je rooster zo opgesteld
dat je elke dag tijd hebt voor trainingen.
Je krijgt extra verlof voor trainingsstages
en maakt je huiswerk online zodat je niet
achterop raakt.
Je wordt alleen toegelaten tot een Topsport TalentSchool
als je een officiële talentstatus van het NOC*NSF hebt. Heb
je die nu nog niet, maar denk je die in de toekomst wel te
krijgen? Kies dan voor een school met een TTS-afdeling,
zodat je later makkelijk kunt overstappen.

Wil je weten of
er bij jou in de buurt
ook een Topsport
TalentSchool is?
Scan de QR-code!

Net even anders dan gym

n
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“In de sportklas op de RSG Tromp Meesters doe je echt van
alles! En altijd net even andere sporten dan tijdens de gewone
gymlessen. Wij doen bijvoorbeeld acrobatiek, rolstoelbasketbal
en beachvolleybal of we gaan schaatsen in ijsstadion Thialf. Ik ben
ook nog eens goed in al die extra’s dus dat is helemaal tof! Eind van
het jaar gaan we op kamp, dat is de klap op de vuurpijl.”
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be

Lars Krommenhoek (13)
RSG Tromp Meesters, Steenwijkerwold
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Bart Nieuwkoop (25)
Profvoetballer met een
diploma op zak
Voetballer Bart Nieuwkoop speelde bij
Feyenoord en vertrok afgelopen zomer
naar het Belgische Union Sint-Gillis. Hij
kon school en voetbal combineren dankzij
de Topsport TalentScholen. “Als kleine
jongen droomde ik ervan om later voetballer
te worden”, vertelt Bart. “Op mijn 9e werd ik
gescout door RBC Roosendaal. Dat betekende
dat ik vier keer per week ging trainen. We zochten
daarna een middelbare school die daar rekening mee
wilde houden. Dat werd Topsport Talentschool ’t Rijks in
Bergen op Zoom. De school gaf mij vrijstelling voor gym
en ik kon elke middag vroeg weg om te trainen. Ik mocht
ook naar trainingskampen of wedstrijden in het buitenland,
dan kreeg ik huiswerk mee. Toetsen mocht ik inhalen.
Op mijn 15e ging ik naar de jeugdopleiding van Feyenoord. Halverwege
mijn schooltijd stapte ik daarom over naar het Thorbecke College in
Rotterdam, ook een Topsport TalentSchool. Ook hier hielp de school. Ik kon in
twee jaar examen doen: twee keer drie vakken. Hierdoor kon ik sporten én
leren. Zo heb ik mijn droom om voetballer te worden waar kunnen maken
én heb ik een havodiploma op zak.”

Atlete Dafne Schippers:
twee keer wereldkampioene op
de 200 meter hardlopen en zilver
op de Olympische Spelen in Rio
de Janeiro in 2016. Ze zat op
Topsport TalentSchool Leidsche
Rijn College in Utrecht.

Zij deden
het ook!
Heel veel bekende sporters hebben
hun schooldiploma gehaald op een
Topsport TalentSchool. Denk aan:
Sanne Wevers (turnen)
Max Verstappen (Formule 1-racen)
Dafne Schippers (atletiek)
Robin van Persie (voetbal)
Ranomi Kromowidjojo (zwemmen)
Epke Zonderland (turnen)
Sven Kramer (schaatsen)
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Duurzaam

denken en doen op de

Eco-School

Zelf
meegebrachte
bidons en
vegetarische
broodjes

“Wij zijn met 17 andere leerlingen lid van het
ecoteam op onze school. Het Eckartcollege
is een erg grote school en het ecoteam
zorgt ervoor dat leerlingen meer over
duurzaamheid nadenken. Soms zeuren ze er
wel over, bijvoorbeeld omdat de biologische
servetjes in de kantine minder zacht zijn, maar
we horen steeds vaker positieve geluiden
om ons heen. We zien meer en meer zelf
meegebrachte bidons en leerlingen die
kiezen voor een vegetarisch broodje. Ook
organiseren we wekelijkse opruimacties
rondom onze school. Met deze veranderingen
zijn wij als ecoteam erg blij!”

Kies je een Eco-School, dan ga je ‘met hoofd, hart en
handen’ stappen zetten om duurzaamheid een vaste plek
in en om de school te geven. Alle leerlingen op school
doen met dit schoolprogramma mee. Zo leer je wat jij
kunt doen om jouw omgeving en de wereld om je heen
een beetje beter, schoner en duurzamer te maken.
Op een Eco-School ga je doorlopend aan de slag met de thema’s
natuur, klimaat, energie, water, afval, voedsel, vervoer, mensen,
spullen en geld. Je kunt lid worden van het ecoteam, dat alle EcoScholen hebben. Een paar voorbeelden van activiteiten die het
ecoteam op touw kan zetten:
n Een actiedag om zwerfafval
rond de school op te ruimen.
n Andere afvalbakken in de
kantine voor gescheiden
inzameling.

n Een markt om geld in te
zamelen voor bomen op
het schoolplein.

n Posters met de oproep het
licht uit te doen bij vertrek uit
een ruimte.
n Een actie om plastic bekertjes
uit de school te verbannen.
n Een anti-printwedstrijd
waardoor er minder papier
wordt verbruikt.
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Brit van der Heijden
en Neeltje Wonders
Eckartcollege, Eindhoven

Samen met je
medeleerlingen
zorg je er dus zelf
voor dat duurzaamheid
op de hele school wordt
doorgevoerd, van de kantine tot
aan het schoolplein.

WERELDWIJDE BEWEGING
Er zijn inmiddels 162 Eco-Schools in Nederland, van
het basisonderwijs en voortgezet onderwijs tot het
middelbaar beroepsonderwijs. Op een Eco-School
ben je onderdeel van een wereldwijde beweging. De
Eco-Schools hebben een internationaal keurmerk voor
duurzame scholen: de Groene Vlag. Of ze zijn bezig
om die vlag te halen. Dit keurmerk bestaat al meer dan
25 jaar en er zijn meer dan 59.000 Eco-Schools in 68
landen. Overal in Nederland zijn Eco-Schools. Bekijk
de kaart op www.eco-schools.nl. Daar vind je ook
veel verhalen van scholen die al actief zijn met
verschillende thema’s.

Er zijn al meer dan
59.000 Eco-schools
in de wereld
VO GIDS
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Creatief aan de slag
met al je vakken
Hier op het
spoor gekomen

“Door de kunst- en cultuurvakken
op het Linde College ben ik
erachter gekomen dat ik verder
wil in de muziek. De muzieklessen
van OpusM, het Lindekoor en het
schoolorkest hebben mij op het
juiste spoor gebracht. Ik ga studeren
aan het conservatorium om docent
muziek en dirigent te worden.”
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Esmee Hof, 5 havo,
Linde College, Wolvega
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Benieuwd of er een
cultuurprofielschool bij jou
in de buurt is? Scan de
QR-code of draai je gids om
en bekijk de scholenlijst op
de binnenzijde van
het omslag.

Op een cultuurprofielschool kun je
je creativiteit helemaal de vrije loop laten.
Je krijgt veel kunstlessen zoals muziek, tekenen en toneelspelen,
maar op een cultuurprofielschool worden kunst en cultuur ook
zoveel mogelijk in de reguliere vakken doorgevoerd.
Zo maak je bijvoorbeeld een documentaire over een belangrijk persoon, creëer
je een kunstproject op basis van wiskundige toepassingen of organiseer je een
modeshow gebaseerd op een periode uit de geschiedenis. Bij kunst en cultuur
hoort ook techniek. Om een voorstelling te kunnen geven, moeten er immers
ook decors gebouwd worden en het licht en geluid geregeld worden. En wat
denk je van fotografie, een website of game bouwen, vloggen en presenteren?
CULTURELE UITSTAPJES
De cultuurprofielschool heeft vaklokalen, media-apparatuur
en ateliers, maar je gaat er ook vaak cultureel op
uit. Op een cultuurprofielschool haal je een
gewoon schooldiploma, waarmee je op álle
vervolgopleidingen terechtkunt. Lees meer
op www.cultuurprofielscholen.nl.

Cultuurwedstrijd voor scholieren
De Vereniging CultuurProfielScholen schrijft elk jaar een
cultuurwedstrijd uit voor scholieren: de Antoine Gerrits Award.
De award werd in 2021 tijdens een livestream op YouTube
uitgereikt aan de 15-jarige Anique van Büseck, voor haar nummer
Our Hearts. De jury noemde haar “een superster in de maak”.

KEUZEGIDS VOOR LEERLINGEN IN GROEP 7/8 VAN HET BASISONDERWIJS EN HUN OUDERS

In the spotlights
62

Op deze pagina’s zet de VO Gids enkele scholen in de
schijnwerpers die iets bijzonders te melden hebben.
Op de website www.devogids.nl worden ook
scholen in de schijnwerpers gezet, het hele jaar door,
als ‘School van de Week’. Wil jij ook met je (toekomstige)
VO-school in deze rubriek op de website, stuur dan
een mailtje aan info@devogids.nl.

Meteen varen op een
binnenvaartschip

Vanuit het hele land komen leerlingen naar het Maritiem
College in IJmuiden, één van de weinige scholen in Nederland
waar je het profiel Maritiem en Techniek (MaT) kunt volgen.
Kies je hiervoor, dan ga je meteen in de eerste klas al varen
op een binnenvaartschip! Woon je ver weg? Dan kun je
doordeweeks op school blijven logeren.
"Kinderen die hier komen wonen, zijn meestal snel gewend", vertelt
directeur Frank Out van het Maritiem College. "Het zijn kinderen
die al jong precies weten wat ze willen." Als dat varen is, dan zit je
goed op dit Vakcollege, waar je vanaf de eerste dag naast theorie
ook praktijklessen krijgt. Vanaf het eerste jaar leer je al varend
alles over de techniek in een stuurhut zoals radar, sonar en
camera’s. Je gaat steeds meer varen op steeds grotere schepen.
Een vierdejaars leerling vaart zelf een groot schip een sluis in.
Na vier jaar haal je hier niet alleen je vmbo-diploma, maar ook
de beroepskwalificatie Matroos binnenvaart.
BLIJVEN SLAPEN
Het blijven slapen op school wordt in het derde leerjaar
van MaT verplicht, ook voor leerlingen die dichtbij wonen.
"Langer van huis zijn, hoort erbij als je later gaat werken op
een schip", zegt Frank Out. "Dat moet je in de opleiding al ervaren.
Daardoor gaan onze leerlingen veel intensiever met elkaar om dan
op andere scholen. Ze maken hier vrienden voor het leven."

Zo’n 140 scholen
starten al met
de nieuwe
vmbo‑leerweg

RESTAURANT EN BIOSCOOP
De laatste jaren komen er meer meisjes, al zijn het er nog steeds
weinig. "Toch zijn er heel wat maritieme beroepen die ook
interessant zijn voor meisjes", zegt de directeur. Hij wil ook nog wat
kwijt over de huisvesting: "Ons woongebouw is apart van de school.
Daar zijn geen leraren, maar begeleiders, want daar zijn de leerlingen
thuis. Ze slapen met z’n vieren op een kamer, ze hebben een
restaurant, een recreatiezaal en een bioscoop. We zorgen dat het er
gezellig is. Op vrijdagmiddag gaat iedereen naar huis."

Al varend leer je alles over
de techniek in de stuurhut.
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Nieuwe vmbo-leerweg:
Een gouden kans
Op het Christelijk College Zeist (CCZ) beginnen
ze nu al met de nieuwe vmbo-leerweg, die over
een paar jaar wordt ingevoerd. "Omdat we
het een gouden kans vinden", zegt directeur
Dick Donselaar van CCZ.
De nieuwe leerweg wordt in 2024 landelijk
ingevoerd en vervangt de huidige theoretische
leerweg en de gemengde leerweg. Het wordt een
nieuwe mengvorm: theorie met een praktijkvak.
Meer informatie hierover lees je op pagina 17.
Het CCZ is een van de ongeveer 140 scholen die
er nu al mee beginnen.
"Het sluit precies aan op wat wij al doen", gaat
directeur Donselaar verder. "Onze hele school
is ingericht op de praktijk. Techniek, keuken,
zorgverlening, multimedia, etaleren, drones, robotica,
goed voor in totaal 320 uur verplichte praktijkvakken.
We hebben het allemaal in huis en we hebben de ruimte."
Dit schooljaar is het CCZ gestart met een kleine klas van
12 leerlingen die de nieuwe leerweg volgen.
TOPPERS
"We hebben deze leerlingen samengevoegd met
de toppers van onze leerweg vmbo-kader", vertelt
Donselaar. "Dat brengt veel positiviteit. Leerlingen
die een stapje extra aankunnen, hoeven nu niet meer
over te stappen naar een andere school, maar kunnen
gewoon bij ons blijven. Het is fijn om met een kleine
groep te beginnen. Op deze manier kunnen we de
nieuwe leerweg verder ontwikkelen en verbeteren."
BETERE AANSLUITING
Donselaar ziet volop kansen. "Voor 80 procent van de
vmbo-t-leerlingen is de mbo-route de juiste route. Met
het nieuwe programma met een praktijkvak erbij sluit
het straks veel beter aan op het vervolgonderwijs."
Wil je weten of er ook in jouw buurt een
vmbo-school zit die nu al begint met
de nieuwe vmbo-leerweg? Kijk dan
op sterkberoepsonderwijs.nl.

Derdeklassers Merijn Halma
en Koen Bruinen presenteren
op het A. Roland Holst College
hun QUEST-meesterproef
voor de camera, terwijl ouders
online meekijken.

Innovatief leren
in Hilversum

Het A.Roland Holst College in Hilversum werkt
met een innovatief concept: QUEST. Die naam
is gebaseerd op het oude woord queeste, wat
"avontuurlijke zoektocht" betekent.
In Hilversum is QUEST al 17 jaar een begrip, maar
omdat een innovatief concept nu eenmaal altijd
in ontwikkeling blijft, is er nu QUEST’21. Het is een
leermethode met verplichte modules en keuze
modules voor havo- en vwo-leerlingen, verdeeld over
lessenseries van zes weken, projecten en grotere,
betekenisvolle opdrachten. Er is veel keuze in wat
je leert en in hoe je leert.
MEESTERPROEF
Omdat kiezen niet altijd makkelijk is, starten
QUEST’ers iedere dag met een coachings- of
begeleidingsmoment. Modules worden afgesloten
met een opdracht of product, de meesterproef.
Bij QUEST ‘21 krijgen leerlingen geen cijfers en
ze blijven nooit zitten, maar doen soms
wel een (deel van een) module
over. Geen QUEST’er leert dus
hetzelfde, iedere deelnemer
kiest eigen leerdoelen en
modules. En ieder heeft
dus een eigen rooster.
MEER WETEN?
Kijk op de website van het
A. Roland Holst College
(AHRC) gsf.nl/arhc.

Iedere QUEST’er
heeft een
eigen route
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Dit is de leukste
brugklasmentor
van de hele school,
vindt de klas van mentor
Maxime de Vries op het
Stedelijk College Eindhoven.

Slimme tips
voor je overstap
Maxime de Vries is brugklasmentor
op het Stedelijk College Eindhoven.
Ze legt uit wat een mentor is en geeft
je hier alvast een paar handige tips.

Maxime: “Als je naar de brugklas gaat, is je mentor het hele jaar
jouw eerste aanspreekpunt. De mentor is eigenlijk hetzelfde
als de juf of meester in groep 8. Je kunt bij je mentor terecht
met al je vragen of zorgen. Of het nou om kleine of grote
dingen gaat. Op school of thuis. Je mentor is er voor jou, dus
probeer altijd open en eerlijk te zijn. Als de mentor weet
wat er aan de hand is, kunnen jullie samen bespreken hoe
de school je het beste kan helpen.”
TIPS VAN MENTOR MAXIME
n Blijf jezelf en sta open voor nieuwe contacten, óók als je al
een goede vriend of vriendin in de klas hebt.
n Vind je het moeilijk om contact te maken met andere
kinderen? Bespreek het met je mentor.
n Zorg dat je altijd een papieren agenda bij je hebt,
die is overzichtelijk.
n Noteer aan het einde van de les altijd het huiswerk. Vergeet
de docent om het huiswerk op te geven? Vraag ernaar.
n Op je rooster staan heel veel afkortingen van docenten en
vakken. Maak in je agenda een lijstje met al die afkortingen.
Aan het begin van het schooljaar is dat een handig houvast.
n Wees niet bang om dingen te vragen. Liever tien keer te
veel vragen dan één keer te weinig.
n Pak ‘s avonds alvast je tas in. Dan heb je ’s ochtends geen
stress waardoor je misschien dingen vergeet.
n Check ’s ochtends, voordat je naar school gaat, of er rooster
wijzigingen zijn. Als een leraar ziek is, valt jouw eerste uur
misschien wel uit. Jammer als je dat niet op tijd weet!

Stap 5
Nog veel meer slimme tips

Even doorbladeren!

Voor jou
66-67 Nieuwe vrienden maken
12x goede raad

68-69
70

Magister: zó werkt het

71

Sociale media
Dit moet je even weten

Voor je ouders
65 Kosten en onderwijskwaliteit
65

Stap 5

Sterk in je huiswerk
Je gaat het maken!

Wennen en steun voor je kind

VO GIDS

LAAT JE NIET VERRASSEN DOOR EXTRA KOSTEN
Schoolboeken zijn gratis (behalve op particulier
onderwijs), maar je moet als ouder wel rekening houden
met extra kosten in het voortgezet onderwijs. Scholen
mogen een borgsom vragen voor het boekenpakket. Dat
geld krijg je terug als de boeken aan het eind van het
schooljaar netjes worden ingeleverd. Kun je de borg niet
betalen, vraag dan aan de school of hier een regeling
voor is. Licentiekosten van digitaal leermateriaal hoef
je niet te betalen, maar niet gratis zijn bijvoorbeeld
atlassen, woordenboeken, agenda’s, rekenmachines,
sportkleding, schriften, mappen en pennen. Houd ook
rekening met extra kosten voor bijvoorbeeld een goede
fiets of een bus- of treinabonnement. Misschien heeft je
kind huiswerkbegeleiding nodig. Vergelijk de tarieven
van verschillende huiswerkinstituten, want de prijzen
variëren sterk.

Even wennen!
Overstappen naar een nieuwe school is
spannend. Je kind moet even zijn of haar draai
vinden en vrienden maken (lees de tips op
pagina 66-67). Alle scholen doen hun best om
ervoor te zorgen dat een kind zich veilig voelt.
Leerlingen krijgen ook een mentor met wie ze in
vertrouwen kunnen praten. In de meeste gevallen
zijn kinderen al voor de herfstvakantie gewend.
Maak je je daarna toch nog zorgen, kijk dan op
devogids.nl/informatie-voor-ouders wanneer
en hoe je als ouder kunt ingrijpen.
Of scan de QR code.

Heb je als
ouder meer vragen?
Scan dan de
n
QR code.
S ca n e n m e
t

je

mo

b iel

en

VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE
De meeste scholen vragen een vrijwillige ouderbijdrage
om extra materialen en activiteiten zoals excursies te
bekostigen. Is een schoolreisje of culturele activiteit
onderdeel van het schoolprogramma, dan is het gratis.
Je kind mag niet worden uitgesloten van onderwijs als je
de bijdrage niet betaalt! Wil je wel bijdragen, maar kun je
het niet betalen, dan is gespreid betalen vaak mogelijk.
Er zijn ook bepaalde fondsen zoals het Nationaal Fonds
Kinderhulp of de Stichting Leergeld. Overigens gaat het
kindgebonden budget, een toeslag van de Belastingdienst
naast de kinderbijslag, automatisch omhoog als je
kind 12 jaar wordt.
LAPTOPS EN TABLETS
Laptops en tablets worden steeds vaker op school
gebruikt. Dit is volgens de overheid geen gratis
lesmateriaal, maar scholen kunnen niet van ouders eisen
dat zij hiervoor de kosten betalen. Vraag op de school van
je keuze hoe het geregeld is.

Kijk en vergelijk
Je kiest natuurlijk een leuke school, maar hoe
weet je of een school goed is? Het beste kun
je zelf op een school gaan kijken, maar wil je
toch graag prestaties vergelijken, bekijk dan de
SchoolWijzer op devogids.nl/scholen. Op
toezichtresultaten.onderwijsinspectie.nl vind je
rapportages van de Inspectie van het Onderwijs,
die onder meer oordeelt over kwaliteitszorg en
financieel beheer. Op scholenopdekaart.nl
presenteren de scholen zichzelf. Interessant zijn
de tevredenheidsonderzoeken.

je

be
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Handig om te weten
voor ouders

nt

e r z o!
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Nieuwe
vrienden
maak je zo
Een nieuwe school betekent nieuwe
mensen. Spannend! Hier 12 tips om
het ijs te breken en snel vrienden en
vriendinnen te maken.
Tekst: Kim Broos, kinder- & jeugdpsycholoog
Beeld: Sanne van der Most

praktische

tips

open voor
1 Sta
nieuwe vrienden
Praat niet alleen met de kinderen die je al kent. Je zult veel
meer vrienden maken wanneer je openstaat voor iedereen in
je nieuwe klas!

2 Durf de stap te zetten
Je bent niet de enige die op de eerste schooldag nog maar
weinig mensen kent. Voor bijna iedereen is alles nieuw en
spannend. Wees niet te verlegen en durf de eerste stap te
zetten om een praatje te maken.

3 Wees eerlijk
Voor bijna
iedereen is het
nieuw en
spannend
Stap 5

Er is niks mis mee als je eerlijk zegt dat je nog niet zo
veel mensen kent en graag nieuwe vrienden maakt. Veel
klasgenootjes zullen dit dapper vinden en hetzelfde willen.

4 Wees jezelf!
Misschien denk je dat je meer in de smaak valt als je je op een
bepaalde manier gedraagt. Of als je bepaalde kleren aanhebt
of met bepaalde mensen omgaat. Maar je anders voordoen
dan dat je bent, is moeilijk vol te houden en kost je ontzettend
veel energie. Blijf gewoon jezelf, dan zul je het snelst vrienden
vinden met wie het echt klikt.

VO GIDS

Jij hebt je toekomstige vrienden
een hoop te bieden!

Begin een praatje met iemand die je niet kent door een
paar vragen te stellen. Vrijwel iedereen vindt het leuk
om iets over zichzelf te vertellen. Vaak vragen ze ook iets
terug en voor je het weet, staan jullie gezellig te kletsen.

6 Ga bij een club
Clubjes op school, zoals toneel of muziek, zijn een goede
manier om medeleerlingen beter te leren kennen buiten
de lessen om.

7 Gebruik de pauze goed
Pas op dat je niet de hele pauze blijft staan bij één
groepje dat je al kent. Zo leer je nooit nieuwe mensen
kennen. Wandel eens rond en spreek iemand anders aan!
Samen gaat dat nog makkelijker dan alleen. Zie ook tip 5.

8 Heb vertrouwen
Zoals voor bijna alles het geval is, geldt ook bij vrienden
maken: geloof in jezelf. Kijk naar al die sterke punten
die je hebt en wat jij je toekomstige vrienden allemaal
te bieden hebt. Hierdoor is je houding heel anders dan
wanneer je er zelf totaal geen vertrouwen in hebt. Je
voelt je zelfverzekerder en dat straal je uit.
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5 Durf te vragen

je oude
10 Vergeet
vrienden niet
Het is logisch dat je het heel druk hebt, de eerste tijd op je
nieuwe school. Je moet wennen aan de nieuwe school, de
lessen en het huiswerk. Maar vergeet toch de vrienden van je
oude school niet! Blijf in contact, al is het maar via WhatsApp.
Zulke oude vrienden zijn namelijk heel waardevol.

11 Help anderen
Wanneer jij je draai hebt gevonden en leuke vrienden hebt,
kun je eens om je heen kijken op het schoolplein. Zie je
bepaalde mensen vaak alleen staan? Bedenk dan hoe jij je
voelde toen je nog niemand kende. Door ze bijvoorbeeld te
vragen bij jullie groepje te komen staan, kun je iemand een
ontzettend groot plezier doen.

het stress,
12 Geeft
doe er iets aan
Nieuwe mensen en een nieuwe omgeving, iedereen vindt
dat spannend. Geeft dit echter zoveel stress dat je er buikpijn
van krijgt, dan kun je daar iets tegen te doen. Er zijn veel
cursussen waarin je leert omgaan met andere mensen en je
eigen onzekerheid. Vaak worden ze zelfs op school gegeven.
Praat erover met je mentor, die weet de weg.

9 Geef het de tijd
Een vriendschap ontstaat niet van de ene op
de andere dag. Vooral wanneer je weinig
mensen kent op je nieuwe school zal
het in het begin een beetje raar
en alleen aanvoelen. Maar je
zult merken dat je je steeds
meer thuis gaat voelen
en vanzelf mensen
leert kennen. Geef
het de tijd!

Lyceum Rotterdam
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Sterk in je
huiswerk
In het voortgezet onderwijs krijg
je elke dag huiswerk. Dat is even
wennen, maar als je snapt waarom
je huiswerk maakt en weet hoe
je dit moet plannen, hoeft het
helemaal geen straf te zijn.

Huiswerktips
n Zorg thuis voor een rustige,
opgeruimde plek om te leren, zodat je
niet wordt afgeleid. Leg ook je telefoon
even weg of zet het geluid uit.
n Probeer het leren voor bijvoorbeeld
een toets zo te plannen dat je elke
dag een stukje leert en niet alles op
de avond ervoor. Aan het eind van de
week herhaal je al die stukjes en zul
je zien dat je het beter onthoudt. Je
ouders of je mentor kunnen je helpen
bij het maken van een planning.

Stap 5

n Ontdek hoe jij lesstof het beste
onthoudt. Voor de een helpt
het om dingen uit te schrijven,
de ander leert beter door
teksten hardop voor te lezen.
n Beloon jezelf als je goed hebt
geleerd, bijvoorbeeld door na
driekwartier leren een korte
pauze te nemen waarin je iets
leuks doet of wat te drinken of
te eten haalt.

n Stop ’s avonds alvast de
boeken en spullen die je de
volgende dag nodig hebt in je
tas. Dan vergeet je ’s ochtends
in de haast niets en start je de
dag een stuk relaxter.
n Maak je niet te druk als je een
keer een onvoldoende hebt,
dat kan gebeuren. Bekijk
je fouten en leer daar van.
Volgende keer beter!

VO GIDS

OP SCHOOL OF THUIS
Niet alle scholen geven evenveel huiswerk. Sommige
brugklassen zijn ‘huiswerkvrij’, maar daarmee wordt eigenlijk
bedoeld dat al het huiswerk op school gemaakt wordt. Dan
ben je extra lang op school, maar eenmaal thuis heb je vrij.
Andere scholen geven juist vanaf het begin veel huiswerk,
zodat je goed in het ritme komt van huiswerk maken. Op de
meeste scholen leer je in de mentorlessen hoe je het huiswerk
moet plannen.
TOETSEN
Je huiswerk bestaat niet alleen uit het stampen van woordjes,
maar ook uit het lezen van stukken tekst, het maken van
(groeps)opdrachten en werkstukken. Ook krijg je regelmatig
toetsen: schriftelijke overhoringen of proefwerken. Er wordt
dan getest of je de lesstof begrijpt. Als je je huiswerk doet, zijn
de toetsen meestal ook goed te doen. Het kan gebeuren dat je
in één week van sommige vakken toetsen hebt en van andere
vakken ‘gewoon’ huiswerk. Veel scholen hebben toetsweken.
Dan heb je die week alleen maar proefwerken en geen
ander huiswerk.

Tips voor ouders
TOON INTERESSE
Het is belangrijk voor je kind dat jullie als
ouders interesse tonen voor het (huis)werk.
Niet alle kinderen krijgen op de basisschool
huiswerk, waardoor de overgang soms groot
is. Praat daarover met je kind en maak er
goede en redelijke afspraken over.
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INPRENTEN
Huiswerk maken hoort erbij. Soms moet je thuis een taak
afmaken, waarbij je dan meteen bezig bent met ‘inprenten’;
de leerstof in je hersenen opnemen. Door het maken van
huiswerk ben je weer met dat vak bezig en daardoor onthoud
je het beter. Als je je huiswerk bijhoudt en op tijd maakt, zul je
zien dat je de lessen makkelijker kunt volgen. Door elke dag
huiswerk te maken, voorkom je ook dat je op een dag ineens
een veel te grote bulk werk moet doen.

BLIJF OP DE HOOGTE
Zorg dat je op de hoogte bent van het
huiswerkbeleid van de school. Als ouder kun
je meestal thuis inloggen op de website van
de school. Bekijk samen met je kind hoe dat
werkt en wat er allemaal op staat.
HELPEN BIJ HUISWERK
Neem - vooral in het begin - de tijd om te
helpen bij het huiswerk. Samen lezen en
samen plannen, met een kopje thee erbij,
doet vaak wonderen.
Op www.devogids.nl vind je meer tips
om je kind op weg te helpen.

ONTDEK JE INTERESSES
Door herhaling onthoud je de stof beter. Je ontdekt ook welke
vakken je interesseren en waar je echt goed in bent. Dat is heel
belangrijk voor de volgende keuze die je straks gaat maken,
namelijk welke richting je op wil. Maar dat komt later.
ELO
Je huiswerk kun je meestal vinden in de
elektronische leeromgeving van je
school (ELO) of de Magisterapp. Je
huiswerk staat genoteerd op de
dag waarop het klaar moet zijn.
Het is handig en overzichtelijk
“In groep 8 had ik nooit veel huiswerk gehad, dus
om daarnaast een papieren
dat
was wel even wennen in de brugklas. Ik moest
agenda bij te houden.
zelf uitzoeken wat ik wanneer moest maken. Ik ben
weleens vergeten huiswerk in te leveren. Dat vond de
leraar geen probleem, zolang ik maar wél liet zien wat
ik kon en het niet veel vaker zou gebeuren.
Mijn tip is dus: plan goed en begin op tijd!”

Plan goed
en begin op tijd

Sabien Rieter, 2e klas gymnasium
SG Were Di, Valkenswaard
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Dit is wat je moet weten
over TikTok en andere
social media

TikTok, WhatsApp,
Instagram, Snapchat,
YouTube… Als je een mobieltje
hebt, staat waarschijnlijk één van
deze apps - zo niet allemaal - op je telefoon.
Hartstikke leuk en gezellig, maar let wel een beetje
op hoe je deze gebruikt. Dit is wat je moet weten.
Met zo'n 3,5 miljoen gebruikers in Nederland is TikTok een
van de populairste apps. Het is ook ontzettend leuk om
samen video’s te maken en te zien wat anderen maken.
Er is wel een hele dikke maar: TikTok zet het profiel van
gebruikers standaard op ‘openbaar’, waardoor iedereen
de filmpjes kan zien. TikTok kan deze filmpjes dan ook
zonder toestemming delen op andere online platforms.
Ook mensen met verkeerde bedoelingen kunnen op
een openbaar profiel reageren op filmpjes, deze beelden
gebruiken om ongewenst te verspreiden, te pesten of voor
grooming: dat is digitaal kinderlokken.

Stap 5

VEILIG OP TIKTOK
Moeten we dan helemaal niet meer op TikTok? Ja hoor,
dat kan wel. Door onderstaande stappen te volgen, kun jij
gewoon veilig filmpjes maken en delen met je vrienden.
1. Druk in de app rechtsonder op het icoontje van je profiel
2. Druk op het tandwieltekentje bovenin
3. Scrol naar beneden naar het kopje Privacy
4. Zet ‘alleen vrienden kunnen direct contact met mij
opnemen’ aan
5. Zet ‘locatiegegevens verbergen’ aan
6. Zet ‘privé-account’ aan
7. Scrol naar het kopje Accountinstellingen
8. Klik op Instellingen pushberichten
9. Zet alle instellingen op ‘Van mensen die ik volg’

VO GIDS

OOK GOED OM TE WETEN
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n Als je een account aanmaakt om social media te
gebruiken, moet je soms je telefoonnummer of
e-mailadres invullen. Doe dit alleen als er duidelijk bij
staat dat die gegevens niet op je profiel te zien zijn.
Voordat je het weet, krijg je telefoontjes van mensen
die je helemaal niet kent.
n Wanneer iets eenmaal online staat, heb je nauwelijks
meer controle over die informatie. Let dus goed op
wat je deelt. Dat ene gênante filmpje kan je nog jaren
blijven achtervolgen.
n Maak een sterk wachtwoord aan. 123456 is geen sterk
wachtwoord. Je naam in combinatie met je geboorte
datum is door hackers ook vrij eenvoudig te achterhalen.
n Accepteer niet zomaar een vriendschapsverzoek van een
onbekende. Iemand die zegt dat hij 14 is, kan ook een
volwassene zijn met verkeerde bedoelingen.
n Wil je een leuke foto van jou en je vrienden delen of
taggen, vraag hen eerst om toestemming. Je zou het zelf
ook vervelend vinden als iemand een rare foto van jou op
internet zet.
n Ben je boos op iemand? Post nooit haatvolle dingen.
Je kunt dit niet meer terughalen en dat is vervelend als
de ruzie weer is bijgelegd.
n Reageer niet op vragen om bijvoorbeeld je kleren uit
te doen voor de webcam. Ook niet als je geld krijgt
aangeboden of iemand je bedreigt. Is er toch iets
vervelends gebeurd? Je bent helaas niet de enige die
dit is overkomen. Schaam je niet. Bespreek het thuis
of op school.
n Klik niet op berichten waarin staat ‘Je hebt een prijs
gewonnen’ of ‘Gratis cadeau?’ Klik ook niet op links in
e-mailberichten van vreemden. Het is nep en je haalt zo
een virus binnen dat je computer beschadigt of hackt.

Tips voor ouders
‘Hoe was het vandaag…
op internet?’
BLIJF OP DE HOOGTE
Zorg dat je op de hoogte blijft van het online
leven van je kind, een open gesprek is vaak
het beste begin. Vraag of er nog iets gebeurd
is online, bespreek ook de leuke dingen. Grote
kans dat je kind eerder naar je waarschuwingen
luistert als je ook oog hebt voor al het leuks dat
de online wereld te bieden heeft.
HOU EEN OOGJE IN HET ZEIL
Kijk bijvoorbeeld wie de volgers van je kind zijn
op social media. Kom je een onbekende tegen?
Bespreek dan met je kind wie dit is. Als het
inderdaad geen vriendje of vriendinnetje is, dan
kun je de volger beter blokkeren.
PRICAVY
Loop samen door de privacy-instellingen en zorg
dat het profiel nergens op openbaar staat.
Meer tips voor ouders vind je
op www.mediaopvoeding.nl.
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Je huiswerk,
je rooster en je
cijfers vind je
in Magister
Magister is een elektronische leeromgeving waar
veel scholen gebruik van maken. Op de site of
via de app vind je dingen als je lesrooster, je
huiswerk en je cijfers. Superhandig, maar let wel;
je ouders kunnen ook in Magister!

Even snel kijken in welk lokaal je les hebt, wat het
huiswerk is voor de aankomende week, welke bronnen
je leraar online heeft gezet voor bij de opdracht, welk
cijfer je hebt voor die toets wiskunde en wat dat betekent
voor je gemiddelde... Via Magister heb je altijd en overal
toegang tot deze informatie. Meestal krijg je automatisch
een account met gebruikersnaam en wachtwoord zodra
je start op je nieuwe school.

Tips voor ouders
n Zeker in het begin van de brugklas is het even
handig om met je kind mee te kijken in Magister
om zo te helpen met het leren plannen van
huiswerk. Als je kind eenmaal het ritme te pakken
heeft, geef hem of haar dan het vertrouwen en de
ruimte om zelf de verantwoordelijkheid te nemen.
n Geef je kind de kans om te vertellen welk cijfer
hij of zij heeft gehaald. We kennen verhalen van
leerlingen die nog in de klas zaten en al geappt
werden door ouders (jubelend of boos) over een
cijfer waarvan de leerling nog niet eens wist dat het
op Magister stond.
n Magister heeft voor ouders ook een agendafunctie
om bijvoorbeeld een ouderavond te plannen.
n Als je kinderen op verschillende scholen hebt die
gebruikmaken van Magister kun je eenvoudig in de
app switchen tussen de scholen.
n Magister is opgebouwd uit een modulair systeem.
De ene school geeft een andere invulling aan
Magister dan de andere school. Vraag er dus naar
op de school van jullie keuze.

OUDERS
Je ouders krijgen ook toegang tot jouw
leeromgeving. Zo zien ze precies wanneer
je een gaatje in de agenda hebt voor
de tandarts of wanneer jij een
toetsweek ingaat. Ze zien
ook je huiswerk, je aan- of
afwezigheid en je cijfers.

Ly c e u m R e r d a m
ot t
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Met de
VO Gids op pad

et I

chtu

Ga je naar een open dag van een
school? Tuurlijk! Neem dan altijd ook
je VO Gids mee. Dan kun je daar de
checklists van pagina 76-77 gebruiken.
Dat kun je op meer scholen doen.
Thuis kun je vervolgens makkelijk
vergelijken en de verschillen tussen
scholen met je ouders bespreken.
Dat helpt bij je schoolkeuze!

ij h
eb

nc

Bia

Check altijd op
de website van
de school of de
open dag doorgaat

73

Met de checklist
naar open dag

Maak een leuke
foto of video

Alle scholen maken van hun
open dag of open avond een echte
happening. Dat maakt het extra leuk
om erheen te gaan! Vergeet dan niet
om er ook een foto of filmpje te maken
met je VO Gids erbij. Dan kun je mooie
schoolspullen winnen. Kijk maar eens naar
de winnende foto's op de volgende pagina's,
en kijk op pagina 80 hoe je meedoet en wat
je kunt winnen.

Stap 6

“In Den Haag is zoveel te kiezen, dat we al
met de checklist uit de VO Gids op pad zijn
gegaan toen Kalle nog in groep 7 zat. Nu
hij in groep 8 zit, gaan we naar een paar
scholen waar we nog niet geweest waren.
Met de ingevulde checklisten kunnen we ze
goed vergelijken. Erg handig. Zo hebben we
het met Nina ook gedaan.”

Michèle, moeder van Nina (13)
en Kalle (12), Den Haag

Ga scholen kijken
en vergelijken
74-75

Zó leuk is de open dag
Met de winnaars van de fotowedstrijd

76-77

Checklist
Voor ouders en leerlingen

78

Inschrijven: zo doe je dat

79

Kiezen kan niet altijd

80 		Win de mooiste schoolspullen!
Met de fotowedstrijd van de VO Gids
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Zó leuk
is de
open dag

Jij gaat toch zeker ook naar de
open dag van een paar VO‑scholen?
Dat is niet alleen leuk, maar
ook belangrijk om een goede
schoolkeuze te maken.
Ga lekker rondkijken
en proef de sfeer!

Hier kan jij
volgend jaar staan!
Doe mee aan onze
fotowedstrijd

Dit zijn de winnaars van
de fotowedstrijd 2020
Je ziet dat het een raar jaar was door corona. In
het begin mochten leerlingen nog (soms met
mondkapje) naar een open dag, later waren er
alleen nog online open dagen, die ze dus thuis
achter de computer moesten bekijken.

Doe ook mee,
met een foto óf
een filmpje!

innaar

prijsw

Zet jezelf, de school én de VO Gids
op de foto of in een TikTok‑filmpje.
Maak er iets leuks van! Kijk op
pagina 80 of op www.devogids.nl
hoe je de foto en/of het filmpje
moet inzenden.

Shahad
bij het Amadeus Lyceum,
Vleuten

Sebastiaan
bij het Calvijn College,
Krabbendijke

innaar

prijsw

Eline bij het
Frits Philips Lyceum,
Eindhoven
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innaar

prijsw

Rutger

75

bij het Driestar College,
Gouda

Rondkijken
en sfeer
proeven
Elianne
bij gymnasium
Beyers Naudé,
Leeuwarden

innaar

prijsw

Erblin

bij het Ostrea Lyceum,
Goes

innaar

prijsw

Niek
bij Terra Meppel

Thomas
bij Veluws College
Mheenpark
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Checklist

76

schoolkeuze
voor jou

VUL HIER DE SCHOLEN IN DIE JE BEZOEKT.
School 1
School 2
School 3
School 4
School 5

EVEN PRAKTISCH

SCHOOL 1 SCHOOL 2 SCHOOL 3 SCHOOL 4 SCHOOL 5

Deze school is voor mij goed bereikbaar met de fiets of het openbaar vervoer.
Er zijn kluisjes en een goede fietsenstalling.
Er is een kantine met o.a. gezonde broodjes.
De school heeft een mooie gymzaal en extra's zoals een klimwand.
Er is een goede mediatheek.
LEUKE SCHOOL?
Ik voel me op deze school op mijn gemak.
Hier worden leuke projecten gedaan waarin je samenwerkt met andere leerlingen.
De leraren lijken me aardig en behulpzaam.
EEN GOEDE START
Voor de grote vakantie maak ik al kennis met mijn mentor en klasgenoten.
In de eerste schoolweek is er een leuk introductieprogramma
om elkaar en de school te leren kennen.
Ze leren mij hoe ik om moet gaan met een agenda en hoe ik mijn huiswerk moet plannen.
DE REGELS
Ik mag mijn mobieltje mee naar school nemen/gebruiken.
Er is een plek waar je in een tussenuur naartoe kan om alvast huiswerk te maken.
Deze school treedt goed op tegen pestkoppen.
LEREN IN DE BRUGKLAS
Ik kan mijn lesrooster, huiswerk en lesmateriaal straks digitaal vinden (bijvoorbeeld via Magister).
Er is hier ruimte en tijd om zelfstandig te werken.
In en buiten de lessen wordt gebruikgemaakt van een (eigen) iPad of laptop.
Er is huiswerkbegeleiding of er zijn keuze-uren waarin je al huiswerk mag maken.
Als ik goede cijfers haal, mag ik een extra vak of een vak op een hoger niveau doen.
Ik mag hier kiezen uit extra vakken die ik leuk vind.
Deze school houdt rekening met een probleem dat ik heb (bijvoorbeeld dyslexie of dyscalculie).
CIJFERS, RAPPORTEN EN MEER
Ik kan via Magister of een ander programma mijn cijfers zien.
Als ik een toets verpruts, krijg ik een herkansing.
Ik heb het gevoel dat ze me echt gaan helpen om goede cijfers te halen en over te gaan.
EN NA DE LES…
Deze school organiseert ook leuke feesten.
Er zijn (veel) activiteiten na school (denk aan sporttoernooien, filmavonden, workshops).
Deze school maakt leuke uitstapjes naar bijvoorbeeld theater of museum.
Er is in de bovenbouw een uitwisselingsprogramma met buitenlandse scholen.
SUBTOTALEN , TEL PER ONDERWERP DE PUNTEN OP EN VUL ZE HIERONDER IN.
Even praktisch
Leuke school?
Een goede start
De regels
Leren in de brugklas
Cijfers, rapporten en meer
En na de les…
TOTAAL

Vul bij elke stelling een 1, 2 of 3 in.
LET OP: een 1 betekent nee, 3 betekent ja en 2 betekent: een beetje.
Vul een 0 in als je een onderwerp niet belangrijk vindt. Een fijne school scoort veel punten!
Vergelijk de uitkomsten van de twee lijsten en bespreek de verschillen met je ouders.

Stap 6
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School 1
School 2
School 3
School 4

schoolkeuze
voor ouders

SCHOOL EN OMGEVING

77

School 5

Checklist
SCHOOL 1 SCHOOL 2 SCHOOL 3 SCHOOL 4 SCHOOL 5

De school is goed en veilig bereikbaar met de fiets of het openbaar vervoer.
De onderbouwleerlingen mogen in de pauze niet van het schoolterrein af.
Het schoolgebouw en het terrein zien er verzorgd uit.
De school heeft een kantine waar ook een gezond aanbod is.
De sportzalen en -velden zijn (vlak)bij de school en voorzien van moderne toestellen.
LEUKE SCHOOL?
De sfeer in deze school is prettig, dat zie ik ook aan mijn kind.
Op de open dag spraken we sympathieke leraren en enthousiaste leerlingen.
Er is aandacht voor talentontwikkeling, door middel van extra activiteiten of keuzelessen.
DE ORGANISATIE VAN DE SCHOOL
Het type brugklas past bij mijn kind (bijvoorbeeld vmbo-tl/havo of havo/vwo).
Het aantal leerlingen per klas vind ik acceptabel.
De rol van de mentor vind ik duidelijk en goed.
De omgang met te laat komen en spijbelen vind ik goed.
De levensvisie van deze school (openbaar, katholiek, islamitisch of christelijk) past bij ons gezin.
De ouderbijdrage is acceptabel voor mij.
DE BEGELEIDING
Wij (ik of mijn kind) kunnen al voor het begin van het schooljaar
kennismaken met de mentor.
Er zijn kennismakingsdagen of een schoolkamp aan het begin van de brugklas.
Het aantal ouderavonden en de tijdstippen vind ik goed.
De begeleiding van kinderen met dyslexie of dyscalculie is goed.
Er is extra aandacht voor mijn kind en (eventueel) de speciale zorg die hij/zij nodig heeft,
ondersteund door een zorgcoördinator.
De school treedt goed op tegen pesten.
Huiswerkbegeleiding is mogelijk en goed geregeld.
DE LESSEN
Leerlingen leren zelfstandig te werken in bepaalde uren.
Als het goed gaat, mag een leerling hier een vak op een hoger niveau doen.
Op deze school wordt goed gewerkt met laptops of tablets.
Er zijn vakoverstijgende en/of groepsoverstijgende projecten.
Deze school organiseert toetsweken.
DE RESULTATEN
Inzage voor ouders in het leerlingvolgsysteem of de cijferadministratie (bijvoorbeeld via Magister).
De school houdt rekening met aanpassingsproblemen in het begin.
De overgangsnormen zijn helder.
Tussentijds krijg ik als ouder een seintje als het misgaat.
Deze school heeft oog voor doorstroomkansen.
BUITENSCHOOLSE ACTIVITEITEN
Er zijn elk jaar sportieve, creatieve en/of culturele activiteiten en excursies.
In de bovenbouw is er een schoolreis naar het buitenland of een uitwisseling
met een buitenlandse school.
De ouderbijdrage vind ik acceptabel.
SUBTOTALEN, TEL PER ONDERWERP DE PUNTEN OP EN VUL ZE HIERONDER IN.
School en omgeving
Leuke school?
De organisatie van de school
De begeleiding
De lessen
De resultaten
Buitenschoolse activiteiten
TOTAAL
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voor ouders
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DIT HEB JE NODIG
Het voortgezet onderwijs heeft, naast het
schooladvies, nog een aantal gegevens nodig om
een leerling in te schrijven: niet alleen je naam
en geboortedatum, maar ook je burgerservice
nummer (BSN). Die gegevens staan in je paspoort/
ID of in een uittreksel van het bevolkings
register dat je bij de gemeente kunt aanvragen.
Sommige scholen vragen specifiek om dat
uittreksel van het bevolkingsregister. Heb je (nog)
geen BSN? Dan kan de VO‑school een tijdelijk
onderwijsnummer aanvragen.

Inschrijven
zo doe je dat
Je favoriete school gekozen?
Dan ga je van start met inschrijven!
Wat heb je daarvoor nodig en
hoe gaat het? Dat verschilt
per plaats. Soms komt het
zelfs aan op loten.

WAAR INSCHRIJVEN
Het ziet ernaar uit dat het inschrijven voor schooljaar 20222023 moet gebeuren op 1 april. Dat staat in een nieuw
wetsvoorstel, om alle kinderen evenveel kans te geven op
een plek op de school van hun voorkeur. Het is wettelijk
toegestaan om je bij meerdere scholen aan te melden.
Soms is dat van belang, omdat bepaalde scholen meer
aanmeldingen krijgen dan er plaatsen zijn. In sommige
gemeenten, bijvoorbeeld Amsterdam en Haarlem, moet
je verschillende voorkeuren opgeven en wordt er geloot.
De basisschool weet precies hoe het in jullie woonplaats
geregeld is. Op de website van
middelbare scholen staat meestal
ook duidelijke informatie.

In sommige
gemeenten wordt
geloot voor
plaatsing op de
VO-scholen

Stap 6

TOELATING
Als ouders hun kind hebben aangemeld, betekent het
niet automatisch dat de school hem of haar inderdaad
plaatst. De school bepaalt zelf of een aangemelde
leerling inderdaad wordt toegelaten. De school mag een
kind alleen weigeren als daar goede redenen voor zijn.
Bijvoorbeeld:
n als de school niet de ondersteuning
kan geven die het kind nodig heeft.
n als de school vol is.

Als de middelbare school je kind na aanmelding plaatst,
krijg je hiervan bericht. Pas dan is de toelating definitief.
INSCHRIJVEN LEERWEGONDERSTEUNING (LWOO)
Heeft jouw kind extra hulp nodig op het vmbo? Als de
basisschool een advies voor lwoo heeft gegeven, dan
kun je je kind aanmelden voor lwoo bij een vmbo-school
die dat aanbiedt. De vmbo-school beoordeelt zelf of je
kind inderdaad in aanmerking komt voor lwoo en de
vmbo-school vraagt daarvoor dan toestemming aan het
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs in jullie regio.
PRAKTIJKONDERWIJS
Wil je je kind inschrijven voor het praktijkonderwijs?
Dan is een ‘toelaatbaarheidsverklaring’ van het
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs nodig.
Deze wordt aangevraagd door de school voor
praktijkonderwijs waar je jouw kind aanmeldt.
Ook wordt je kind nog getest.
Meer informatie over leerwegondersteuning
(lwoo) en praktijkonderwijs op www.devogids.nl
of www.passendonderwijs.nl.

VO GIDS
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Kiezen kan niet altijd
Heb je je favoriete school gekozen, dan is het nog niet
altijd zeker dat je je daar inderdaad kunt inschrijven.
Sommige scholen zijn zo populair dat er geloot moet
worden. Vooral in steden in de Randstad gebeurt dat
steeds vaker. Wat dan?
TOP VIJF
Door het lotingssysteem kunnen in bepaalde steden niet
alle leerlingen naar de school van hun keuze. In Haarlem
moeten achtstegroepers een top vijf van favoriete VOscholen opgeven en kinderen in Amsterdam moeten zelfs
een lijst van twaalf middelbare scholen samenstellen. In
Utrecht, Breda en Groningen wordt per school geloot.
En dat betekent dat er een kans bestaat dat je een
teleurstelling moet verwerken.
MEER KLASSEN?
Kunnen er dan niet gewoon meer klassen gecreëerd
worden? Ja en nee. "Dat is een dure oplossing", vertelde
hoogleraar onderwijssociologie Sietske Waslander daarover
in dagblad Trouw. “Het probleem is namelijk niet zozeer dat
er te weinig plekken op scholen zijn, maar dat er te weinig
plekken zijn op een aantal populaire scholen. Om iedereen
te kunnen plaatsen op de school van zijn eerste voorkeur
moet een gemeente meer plekken creëren dan er leerlingen
zijn. En dat betekent: lege klaslokalen en onderwijsgeld dat
naar gebouwen gaat en niet naar leerlingen.”
VERLENGDE BRUGKLAS
Een andere mogelijkheid om
het loten in de toekomst op te
lossen, zou een driejarige, brede
brugklas kunnen zijn. Dan wordt
er pas na de derde klas een
keuze gemaakt in schooltype.
Handig, want het blijkt dat
vooral kinderen die kiezen
voor een kleine, zelfstandige
havo- of vwo-school het risico
lopen om achter het net te

vissen. Maar zo’n driejarige brugklas is er voorlopig nog
niet, want de voordelen daarvan, ook op het gebied van
kansengelijkheid en sociale ontwikkeling, zijn nog niet
helemaal uitgezocht.
BLIJF POSITIEF
Woon jij in zo’n stad waar geloot wordt? Zie het dan
positief. Je kunt veel scholen bekijken en een goede
selectie maken. Misschien heb je geluk en kom je meteen
op de school van je eerste keuze. Zo niet, bedenk dan
welke aspecten van de andere scholen je wel aanspreken.
Elke school heeft wel iets. Uiteindelijk gaat het toch om
wat je er zelf van maakt.

Elke school
heeft wel
iets leuks
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Win de mooiste
schoolspullen

met je VO Gids
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Doe mee aan de VO Gids
foto‑ en videowedstrijd en
wie weet win jij een pakket
gloednieuwe schoolspullen!
Een Eastpak rugzak, handige
rekbare boekenkaften, een
agenda en een cool etui? Als je wint, mag je voor
100 euro shoppen op www.scholierenshop.nl.

Stap 6

Kijk op www.devogids.nl/
fotowedstrijd voor slimme tips
en de voorwaarden voor deze
fotowedstrijd.

Ter waarde van

en

je b e nt e r z o

el

Kijk maar eens naar de foto's op pagina 74-75. De schoolnaam
zie je soms op de gevel staan, maar die kan ook zichtbaar
zijn op een T-shirt of een tasje. Dat mag allemaal. Probeer
iets origineels te verzinnen, want elk jaar krijgt de VO Gids
honderden foto's binnen. Dit jaar kun je voor het eerst ook een
filmpje insturen! De leukste filmpjes komen op onze website
www.devogids.nl en misschien ook wel op TikTok!

bi

Het enige wat je hoeft te doen is een originele foto of een leuk
filmpje mailen naar de VO Gids. Maar let op, als je wil winnen
moet je inzending voldoen aan een paar voorwaarden:
n De foto of video moet gemaakt zijn op de open dag
of voorlichtingsavond van een VO-school.
n De naam van die VO-school moet ergens op de foto
of in het filmpje te lezen zijn.
n Je moet er zelf op staan.
n De VO Gids moet erop staan.
n Hoe gekker, hoe beter!

Je mag net zo vaak meedoen als je wil, maar per school
één inzending. Je mag dus meerdere foto’s en filmpjes
sturen, maar wel van verschillende scholen. Mail je
inzending naar fotowedstrijd@devogids.nl. Vergeet
niet je naam, woonplaats en telefoonnummer en de
naam van de school in de mail te
m et je m
ne n
o
zetten. Inzenden voor 1 mei 2022.
an
De mooiste foto's, en niet alleen
die van de winnaars, komen in de
volgende VO Gids.
Sc

Aster bij

!

100 euro

shoppen voor je schoolspullen!
VO GIDS

2022
Voor ouders en leerlingen

groep 7/8

Handig
vergelijken
met de
SchoolWijzer

Bekijk alle

scholen

in jouw regio

Kies jouw
VO-school

in 6 stappen!
Draai de gids om
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WETENSCHAP, IETS VOOR JOU?
Kijk op pagina 57 (draai de gids om). Woon je in één (of in de buurt) van onderstaande plaatsen?
Lees dan meer over deze scholen met een WON Academie op hun presentatiepagina’s.
ALKMAAR: csg Jan Arentsz havo/atheneum/gymnasium
Alkmaar
BERGSCHENHOEK: Melanchthon Bergschenhoek

MIDDELHARNIS: RGO College
NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL: Thorbecke Voortgezet
Onderwijs VWO HAVO MAVO (locatie Nieuwerkerk)

BUSSUM: Vituscollege
EINDHOVEN: Sint-Joriscollege en Stedelijk College Eindhoven
Henegouwenlaan
HOOFDDORP: Kaj Munk College

HOOFDDORP: KSH

ROOSENDAAL: Norbertus Gertrudis Lyceum
ROTTERDAM: Thorbecke Voortgezet Onderwijs VWO HAVO
MAVO (locatie Prinsenlaan)
‘S-HERTOGENBOSCH: Het Stedelijk Gymnasium van
‘s-Hertogenbosch
VELDHOVEN: Sondervick College
WEERT: Het College Weert

CULTUURPROFIELSCHOLEN

TOPSPORT TALENTSCHOOL

Vind je dansen, muziek, theater of tekenen leuk?
Hieronder staan cultuurprofielscholen die zich presen
teren in deze VO Gids. Zoek de school in jouw regio
hiernaast in de inhoudsopgave bij de presentatiepagina’s.
Lees ook het artikel op pagina 61 (draai je gids om).

Ben je al een topsporter of op weg er een te worden? Zoek dan
een Topsport Talentschool, om te kunnen blijven trainen naast je
schoolwerk. Woon je in de buurt van onderstaande scholen, dan
kun je daar al meer over lezen op de presentatiepagina’s in deze
VO Gids. Lees ook het artikel op pagina 58-59 (draai je gids om).

ALMERE: Arte College

ALKMAAR: Willem Blaeu

AMSTERDAM: Calandlyceum en IVKO

ALMERE: Echnaton

ASSEN: Dr. Nassau College locaties Penta en Quintus

AMSTERDAM: Calandlyceum

BERGEN OP ZOOM: RSG ‘t Rijks

BERGEN OP ZOOM: RSG ‘t Rijks

CULEMBORG: O.R.S. Lek en Linge Culemborg

BUDEL/WEERT: BRAVO! College Cranendonck, Het College
Weert, Philips van Horne en het Kwadrant

DORDRECHT: Insula College Koningstraat (mavo)
EINDHOVEN: Sint-Joriscollege

EINDHOVEN: Sint-Joriscollege

ENSCHEDE: Het Stedelijk Lyceum - Kottenpark

ENSCHEDE: Het Stedelijk Lyceum - Het Stedelijk Vakcollege en
College Zuid

GOES: Het Goese Lyceum locaties Bergweg en Oranjeweg

GRONINGEN: Topsport Talentschool Groningen

GRONINGEN: CSG Wessel Gansfort, Montessori Lyceum
Groningen en Stadslyceum

HOOFDDORP: Haarlemmermeer Lyceum (locatie BdC) en
Hoofdvaart College

HAREN (GRONINGEN): Harens Lyceum
LEIDEN: Da Vinci College Kagerstraat

HOORN: Tabor College Werenfridus, Tabor College Oscar
Romero en Tabor College d’Ampte

LELYSTAD: Porteum

LEIDEN: Leonardo College

MEPPEL/DIEVER: Stad & Esch

NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL: Thorbecke Voortgezet
Onderwijs (locatie Nieuwerkerk)

NIEUWEGEIN: Cals College en Oosterlicht College
UTRECHT: Gerrit Rietveld College en St.
Bonifatiuscollege
VEENENDAAL: Rembrandt College
VLEUTEN: Amadeus Lyceum
WOLVEGA: Linde College
ZETTEN: Hendrik Pierson College

ROTTERDAM: Thorbecke Voortgezet Onderwijs (locaties
Prinsenlaan en Prins Alexanderlaan)
UTRECHT: Leidsche Rijn College en Academie Tien
Voor het complete overzicht van
Topsport Talentscholen:
Expertisecentrum Voortgezet Onderwijs,
www.evot.nl.

De VO Gids helpt je
bij je schoolkeuze!

VO GIDS

SchoolWijzer

Na de presentatiepagina’s van de scholen vind je een
overzicht van de scholen in de omgeving en hun aanbod.
Je krijgt dan een goed beeld van het grote aanbod
van scholen en onderwijsmogelijkheden. De open
dagen van de scholen staan in de OpenDagenPlanner.
Bezoek vooral de open dagen van deze scholen.

Dan kun je kennismaken met de docenten en het
onderwijsprogramma. En ... kijk vooral verder dan die
school in de buurt! Je kiest een school niet voor een
jaartje, maar voor minimaal 4 jaar. De verschillen tussen
de scholen zijn groot, er valt wat te kiezen! Veel scholen
kun je ook met het openbaar vervoer snel, droog en veilig
bereiken. Dat lijkt in het begin natuurlijk wel een beetje
eng, maar dat is gewoon een kwestie van wennen.

Inhoudsopgave SchoolWijzer 2022
PRESENTATIEPAGINA’S SCHOLEN
Deze scholen willen je graag laten zien wat
zij voor jouw toekomst kunnen betekenen:
Aeres VMBO Ede
Aeres VMBO Maartensdijk
Christelijk College Zeist
Christelijk Lyceum Veenendaal
College de Heemlanden
De Meerwaarde
De Passie Utrecht
GSG Guido Amersfoort
Het Nieuwe Lyceum
Het Perron
Houtens
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Johannes Fontanus College
Koningin Wilhelmina College
Luzac Amersfoort, Luzac Utrecht

24
26
28
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NUOVO Scholen
Anna van Rijn College
NXT Doorn
NXT Maarsbergen
Openbaar Lyceum Zeist
Openbaar VMBO en MAVO Zeist

32
33
34
35
36
37

Rembrandt College
Seyster College
SvPO Utrecht en Geldermalsen
Yuverta vmbo en het groene lyceum Kesteren

38
40
42
44

OPENDAGENPLANNER
Je open dagen op een rij
OpenDagenService, laat weten dat je komt!

46
48

SCHOOLWIJZER
Hier vind je alle scholen in je regio

50

UTRECHTSE HEUVELRUG

De SchoolWijzer geeft je een goed
overzicht van de scholen in jouw regio.
Lees vooral de presentatiepagina’s. Deze
scholen bieden jou goede informatie zodat
jij een keuze kunt maken. De meeste scholen
zijn bereikbaar met de fiets of het openbaar
vervoer. Voor een persoonlijk en actueel overzicht
ga naar www.devogids.nl. Daar kun je ook
zoeken op open dagen, bijzonderheden, alle
varianten van het onderwijsaanbod en het aantal
kilometers dat jij maximaal wil reizen.

Op de volgende pagina’s van de
scholen zie je vaak deze afbeelding
staan. Dat is een QR-code. Download
met je mobiel een QR-code appje en
scan daarmee de QR-code. Dan kom
je gelijk op de digitale VO Gids pagina
van de school met nog meer leuke en
interessante info. Een ﬁlmpje bijvoorbeeld!
Of aanvullende info over hun activiteiten en
extra lesprogramma’s.
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Aeres VMBO Ede

Groen, persoonlijk en vernieuwend
Je bent bijna klaar met de basisschool. Tijd om
een leuke middelbare school te kiezen! Ben je
gek op dieren, eten en natuur? Wil je leren over
duurzaamheid? En zelf kiezen hoe je rooster
er precies uitziet? Dan is Aeres VMBO Ede
dé school voor jou. Onze school is klein,
persoonlijk en veilig. Iedereen kent
elkaar en de sfeer is gezellig.

OP WEG NAAR EEN GROENE TOEKOMST
Aeres VMBO Ede is een vmbo-groenschool met een christelijke
identiteit. Je kunt bij ons alle leerwegen volgen: bb, kb, gl en
t. Je krijgt dezelfde vakken als op andere vmbo-scholen, zoals
Nederlands en wiskunde. Daarnaast volg je verschillende groene
praktijkmodules. Je gaat vooral veel zelf aan de slag, dus je zit niet
alleen maar met je neus in de boeken.
VERNIEUWEND LEREN
Een landbouwrobot leren programmeren? Vliegen met een drone?
Opdrachten maken op je eigen laptop? Je leert het allemaal bij
ons op school. We leren je de vaardigheden die je in de toekomst
nodig hebt. Onze lessen zijn heel praktijkgericht, dus je gaat lekker
veel zelf aan de slag. Ook bij de algemene vakken. Je gaat zelf op
onderzoek uit en werkt zelfstandig aan je weektaken. Of je werkt in
een groepje aan een interessant project.
ZELF KEUZES MAKEN
We vinden het belangrijk dat je je eigen keuzes
kunt maken op school. Dat maakt leren leuk
en je wordt er zelfstandig van. Je krijgt dan
ook veel eigen verantwoordelijkheid.
Maar we laten je niet los. Juist niet! Je
leerkrachten begeleiden je overal bij en
coachen je graag.

ZELF JE ROOSTER MAKEN
Bij ons op school werken we met ﬂexroosters. Dat bestaat uit
verschillende onderdelen:
 De verplichte vakken, zoals Engels en Nederlands. Die volg
je met je hele klas.
 De groene praktijkmodules. Hierbij ga je in groepjes
leerlingen uit verschillende klassen aan de slag.
 Een vast aantal ﬂexlessen. Je kiest elke week zelf hoe je
die lessen invult. Wil je in gesprek met je mentor? Wil je in
stilte je huiswerk maken? Of juist lekker sporten? Het kan
allemaal. Elke ﬂexles wordt begeleid door een docent.
Natuurlijk hoef je je rooster niet alleen te maken. Je mentor en
je andere leerkrachten begeleiden je hier goed bij.
EEN SCHOOL ZONDER HUISWERK? ECHT?
Dat klopt! We willen zorgen dat je thuis zo min
mogelijk huiswerk hoeft te maken. We
geven je de ruimte om je huiswerk
op school te maken, bijvoorbeeld
tijdens je ﬂexlessen. Dat
betekent dat je goed moet
plannen. Zorg dat je
genoeg ﬂexlessen plant
waarin je rustig aan je
schoolwerk kunt werken.

VO GIDS
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‘We vinden het
belangrijk dat je je eigen
keuzes kunt maken op
school. Dat maakt leren leuk
en je wordt er zelfstandig
van.’ Herman de Kruijff,
KIES EEN EXTRA KEUZEVAK
docent Engels
We zijn een groene school, maar
na deze school kun je nog alle kanten
op. Vanaf het derde jaar kun je daarom
kiezen tussen verschillende keuzevakken. Denk aan
fotograﬁe, overleven in de natuur, voeding & bewegen, hout &
meubelmakerij en omgaan met jonge kinderen.
GOEDE ONDERSTEUNING
We vinden het belangrijk om onze leerlingen goed te
ondersteunen. Heb je ergens hulp bij nodig? Heb je bijvoorbeeld
dyslexie of kun je je niet goed concentreren? Dan zorgen we dat
je de juiste ondersteuning krijgt. We gaan regelmatig in gesprek
met jou en je ouders. Zo horen we hoe het met je gaat en wat je
nodig hebt.
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Aeres VMBO Ede
Zandlaan 31
6717 LN EDE
088 020 57 00
www.aeresvmbo-ede.nl
vmbo.ede@aeres.nl
Facebook: /AeresVMBOEde
Instagram: @AeresVMBOEde
Twitter: @AeresEde

de online presentatie

Ben je benieuwd
wat je van onze school vindt?
Kom dan een keer kijken op onze
Open dag of neem alvast een kijkje
op onze website. Volg ons ook op
Facebook en Instagram
(@AeresVMBOEde)
voor nieuwtjes, ﬁlmpjes
en foto’s.

Scan deze QR-code voor

Opleiding(en):
Vmbo-tl, vmbo-gl, vmbo-kb, vmbo-bb
Vmbo-proﬁelen:
Groen
Extra aanbod:
Laptop-/tabletonderwijs, Leerwegondersteuning
(LWOO), Mbo-samenwerking, Flexrooster, je kiest
zelf waar je behoefte aan hebt!
Bijzondere thema’s:
Eco-Schools
Onderwijsconcept:
Algemeen
Levensvisie:
Christelijk, Interconfessioneel
Aantal leerlingen:
405
Voor meer informatie:
Als je vragen hebt over onze school,
neem dan contact op via vmbo.ede@aeres.nl
of bel 088 - 020 5700.
We zijn trots op onze ‘Gezonde Gouden
Schoolkantine’ en op ons ‘Bronzen certiﬁcaat’ van
Eco-Schools!

WIL JE VERDER LEREN?
De vmbo-opleiding duurt vier jaar. Als je je
diploma hebt gehaald, kun je makkelijk
doorleren. Je kunt bijvoorbeeld een mboopleiding gaan volgen. Met het proﬁel Groen
kun alle je kanten op, ook als je niets met
planten of dieren wilt gaan doen. Ook de
havo is mogelijk, als je een theoretische
leerweg-diploma hebt gehaald.

KEUZEGIDS VOOR LEERLINGEN IN GROEP 7/8 VAN HET BASISONDERWIJS EN HUN OUDERS
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Aeres VMBO
Maartensdijk
Persoonlijk,
gezellig en groen
Je bent bijna klaar met de basisschool.
Tijd om een leuke en goede middelbare
school te kiezen! Een school die bij
je past. Ben je gek op dieren, koken
of de natuur? Dan is Aeres VMBO
Maartensdijk dé school voor jou. Wist je
dat je nu ook de theoretische leerweg
(tl) bij Aeres VMBO Maartensdijk kunt
volgen? En dat je les krijgt in een
volledig vernieuwd en eigentijds
schoolgebouw?

VOLOP KEUZES VOOR IEDEREEN
Aeres VMBO Maartensdijk is een kleinschalige groene
vmbo-school. Iedereen kent elkaar en de sfeer is gezellig.
Je krijgt dezelfde vakken als op andere vmbo-scholen,
zoals Nederlands en wiskunde. Het verschil is dat je ook
het proﬁelvak Groen volgt. Milieu en natuur, creativiteit,
gezonde voeding, duurzaamheid en trots zijn op wie je
bent: daar gaat het allemaal om.

VEEL PERSOONLIJKE AANDACHT
Bij Aeres VMBO Maartensdijk gaan we uit van het positieve en de
dingen die voor jou goed werken. Je bent wie je bent. Geen nummer,
maar een leerling die zichzelf mag en kan zijn. Hierdoor krijg je de
aandacht die jij nodig hebt om jezelf optimaal te kunnen ontwikkelen.
Je hebt een groepsmentor en een persoonlijke coach om je te helpen.
Samen zorgen we ervoor dat je een ﬁjne schooltijd bij ons hebt.
LEREN DOOR ZELF TE DOEN
Ben je graag lekker praktisch bezig? Mooi! De vakken in het proﬁelvak
Groen draaien
namelijk om de praktijk. Naast de school staat een stal met dieren,
die je leert verzorgen. In de kas en in de tuintjes ga je aan de slag
met het kweken van groente, planten en bloemen. In onze moderne
kooklokalen ga je zelf leren koken.

Iedereen krijgt hier volop kansen en keuzes. Je merkt dat
echt als je hier op school komt. Je leert je schoolwerk in te
plannen, je eigen doelen te behalen en je kunt als basis of
kader leerling, een vak op een hoger niveau afsluiten. Als
gl/tl-leerling kun je versneld Nederlands en Engels doen.
Je wordt hier goed voorbereid op jouw toekomst.

UNIEKE BEGELEIDING
Heb je begeleiding nodig bij het plannen of leren van je huiswerk?
Of heb je een andere vorm van onderwijsbegeleiding nodig, zoals
voor dyslexie of faalangst? Dan kun je deze begeleiding gewoon bij
ons op school krijgen. Bij Aeres VMBO Maartensdijk werken docenten
en onderwijsassistenten die speciaal opgeleid zijn om dit soort
begeleiding te geven. Wel zo handig en vertrouwd.

NIEUW: DE TL LEERWEG
Je kunt nu ook de tl-leerweg volgen in Maartensdijk. Dat
komt doordat Aeres MAVO Bilthoven naar Maartensdijk is
verhuisd en hun manier van lesgeven (onderwijsconcept)
is mee verhuisd!

EXTRA KLASSEN
Voor alle leerlingen die super gemotiveerd zijn op school hebben
we extra klassen. Het maakt dus niet uit welk niveau je doet. Ben
je gek op paarden, sport- en/of outdoor activiteiten? Of ben je graag
creatief bezig of wil je echt leren koken? Dan is onze Paardenklas,

VO GIDS
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Je kunt nu ook de
tl-leerweg volgen
in Maartensdijk en
je krijgt les in het
prachtig vernieuwde
schoolgebouw!

de online presentatie

Aeres VMBO Maartensdijk
Dierenriem 2
3738 TR MAARTENSDIJK
088 020 5500

Scan deze QR-code voor

www.aeresvmbo-maartensdijk.nl
vmbo.maartensdijk@aeres.nl
Facebook: /aeresVMBOMaartensdijk
Instagram: @aeresvmbomaartensdijk
Opleiding(en):
Vmbo-tl, vmbo-gl, vmbo-kb, vmbo-bb
Opleidingsvariant(en):
Nieuw: tl- leerweg

Outdoorklas, Atelierklas of Food & Cookingklas iets voor jou. Alle klassen
zijn voor zowel beginners als gevorderden. Naast de gewone vakken leer je alles over
jouw passie. Kijk op onze website voor meer informatie.
EXTRA HULP NODIG?
Natuurlijk wil je een ﬁjne schooltijd met mooie resultaten. Maar soms gaat het leren
niet vanzelf en heb je net even iets meer nodig. Heb je recht op extra ondersteuning
vanuit het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)? Samen kijken we wat je nodig
hebt en hoe we jou het beste kunnen ondersteunen.
WIL JE VERDER LEREN?
De vmbo-opleiding duurt vier jaar. Als je je diploma hebt gehaald, kun je makkelijk
doorleren. Je kunt bijvoorbeeld een mbo-opleiding gaan volgen. Dat kan bij een
groenopleiding van Aeres MBO. Met het proﬁel Groen kun je alle kanten op. Wil je
iets heel anders gaan doen? Kies dan voor een andere mbo-opleiding. Ook de havo
is mogelijk, als je een diploma met zeven theorievakken in de gemengde leerweg of
de theoretische leerweg hebt gehaald.

Vmbo-proﬁelen:
Groen
Extra aanbod:
Kookklas, Paardenklas, Leerwegondersteuning
(LWOO), Outdoorklas en Atelierklas
Onderwijsconcept:
Algemeen
Levensvisie:
Algemeen bijzonder
Aantal leerlingen:
450
Voor meer informatie:
Als je meer informatie wilt hebben over onze
school, neem dan contact op via vmbo.
maartensdijk@aeres.nl of bel 088 - 020 5500
Je kunt nu ook de tl-leerweg volgen in
Maartensdijk en je krijgt les in het prachtig
vernieuwde schoolgebouw!

“Het is best spannend
om naar de middelbare te gaan. Maar
het belangrijkste is dat het goed voelt. Dus
volg gewoon je gevoel. Dan komt het wel goed.”
Feline
KEUZEGIDS VOOR LEERLINGEN IN GROEP 7/8 VAN HET BASISONDERWIJS EN HUN OUDERS
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Christelijk College Zeist
Begeleidt, daagt uit en verbindt
Weet je nog niet precies wat je leuk vindt?
Waar je echt goed in bent? Of wat je later
wilt worden? Dat geeft niet! Op onze
school mag je vier jaar lang ontdekken wat
jou boeit en wat jouw talenten zijn. Dat
doe je in de klas, op stage en door zelf
je projecten en keuzevakken te kiezen.
Zo helpen we jou om na het vmbo een
goede keus te maken voor het mbo
en jouw toekomstige beroep.

We zijn een kleine, warme vmbo school (BBL/KBL/GL/TL)
met enthousiaste leerlingen en leraren. Je krijgt bij ons de
ruimte om in je eigen tempo en op jouw niveau te leren en
te ontdekken.
DOE-VAKSCHOOL
In de eerste twee jaar krijg je les op onze leuke Doevakschool. Twee keer per week krijg je Doe-vakuren waarbij
je een aantal weken aan een praktisch project werkt. Dat kan
gaan over bijvoorbeeld techniek, koken, en andere Doedingen. Ook buiten school ben je actief, zoals een evenement
organiseren, buitensporten, koken in restaurant Binnenbos
tegenover onze school, op excursie gaan en wandelen met
ouderen. Naast deze Doe-dingen krijg je natuurlijk ook les in
algemene vakken zoals Nederlands, Engels en wiskunde.

TALENTEN ONTWIKKELEN
Aan het eind van het tweede jaar kies je een proﬁel:
Dienstverlening & Producten of Zorg & Welzijn. Daarnaast blijft er
nog veel te kiezen! Tijdens je stage kun je je verdiepen in de
beroepswereld en op school volg je keuzevakken. Je kunt kiezen
uit wel 10 keuzevakken, waaronder onder andere bouwproces
en bouwvoorbereiding, kennismaken met uiterlijke verzorging,
keuken, ondersteuning bij sport- en bewegingsactiviteiten,
welzijn volwassen en ouderen, tekenen, illustreren en
schilderen en nog veel meer. Tijdens de laatste twee jaar is het
vinden van jouw talenten het belangrijkst. Het gaat erom jezelf
te leren kennen waardoor je steeds betere keuzes leert te maken.
Het kan bijvoorbeeld zijn dat je ontdekt dat je juist de algemene
vakken erg leuk vindt en dat je graag leert door lezen.
LEERWERKTRAJECT
Het leerwerktraject (LWT) is een leerroute binnen het derde
leerjaar van de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo. Leer
je het liefst in de praktijk en heb je een goed beeld van het beroep
wat je wilt gaan doen? Dan is het leerwerktraject misschien iets
voor jou! Je volgt 2 -3 dagen onderwijs op het CCZ. Dan krijg je de
vakken Nederlands, rekenen en Loopbaanoriëntatie en het gehele
beroepsgerichte programma. Verder loop je stage bij een erkend
stagebedrijf.

VO GIDS
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Je bent welkom

op onze Open Dag op
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woensdag 19 januari 2022
van 16:00-20:00 uur en op
vrijdag 4 februari 2022

Bij het Christelijk College Zeist is
voor iedereen altijd wat te doen.
Kijk op www.ccz.nu !

ONS ONDERWIJS
Wij werken op school volgens de Positive Behavior Suppert (PBS) methode. Moeilijke
woorden voor een aanpak dat zich richt op het versterken van gewenst en positief
gedrag. Wij willen graag dat je je veilig op school voelt, dat het voorspelbaar is wat er
gebeurt en dat je zult groeien in zelfvertrouwen.
EXTRA AANDACHT
Als het even minder goed met je gaat in de klas, dan helpen we je in de coachklas.
Daar krijg je nog meer persoonlijke aandacht van een aparte coach of leraar. Het doel is
dat je terugkeert naar je klas zodra je daar weer klaar voor bent.
Natuurlijk hebben wij ook speciale aandacht voor leerlingen die extra lessen en/of
Remedial Teaching nodig hebben vanwege dyslexie of andere redenen.
VERSNELD TRAJECT
Wanneer je eerder gekozen had voor een vmbo Theoretische Leerweg of havoopleiding en daar vastgelopen bent, hebben wij een uniek traject voor jou wat geen
enkele andere school in de regio biedt: de opleiding Training & Reﬂectie. Je kunt het
derde en vierde leerjaar in één jaar doorlopen en afsluiten met een diploma vmbo
kader, om vervolgens te kunnen instromen op het mbo, niveau 3 of 4.
GESLAAGD!
Van onze ongeveer 300 leerlingen haalt bijna iedereen aan het eind het felbegeerde
diploma. Met dat diploma kun je kiezen uit bijna alle mbo-opleidingen op jouw niveau.

de online presentatie

van 16:00-20:00 uur.

Christelijk College Zeist
Graaf Adolﬂaan 4
3708 XB ZEIST
030 6916551
www.ccz.nu
info@ccz.nu

Scan deze QR-code voor

Opleiding(en):
Vmbo-tl, vmbo-gl, vmbo-kb, vmbo-bb
Vmbo-proﬁelen:
Dienstverlening en Producten (D&P), Economie
en Ondernemen (E&O), Zorg en Welzijn (Z&W)
Extra aanbod:
Laptop-/tabletonderwijs, Huiswerkbegeleiding,
Extra ondersteuning/bijzondere begeleiding,
Leerwegondersteuning (LWOO),
Mbo-samenwerking, Coachklas, Pro-vmbo klas,
Leerwerktraject
Bijzondere thema’s:
Eco-Schools, Positive Behavior Support (PBS)
Onderwijsconcept:
Algemeen
Levensvisie:
Christelijk
Aantal leerlingen:
300
Voor meer informatie:
Voor vragen kun je contact opnemen met de
leerjaarcoördinator van de brugklas via
030-6916551 of stuur een email naar:
info@ccz.nu
Onderwijs in de onderbouw (leerjaar 1 & 2):
- Doe-vakschool
Proﬁelen in de bovenbouw (leerjaar 3 & 4):
- Zorg & Welzijn
- Dienstverlening & Producten
Speciale arrangementen:
- Coachklas
- T&R klas (proﬁel Economie en Ondernemen)
- Leerwerktraject

KEUZEGIDS VOOR LEERLINGEN IN GROEP 7/8 VAN HET BASISONDERWIJS EN HUN OUDERS
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Christelijk Lyceum
Veenendaal

Samen Leren Ontdekken

Het Christelijk Lyceum Veenendaal begeleidt
haar leerlingen om uit te groeien tot
respectvolle mensen. We begeleiden onze
leerlingen vanuit een christelijke levensvisie
bij het nemen van verantwoordelijkheid
voor hun eigen ontwikkeling. Dit doen
we door Samen Leren Ontdekken.

DE BRUGKLAS
Het CLV heeft vier verschillende brugklassen: mavo/havo,
havo/atheneum, atheneum en gymnasium. In welke brugklas
jij begint, hangt af van het advies van je basisschool.
VEILIG BEGINNEN
In de eerste klas krijg je les in het Brughuis. Dat is de eigen,
veilige plek voor onze brugklassers, die trouwens ook een
eigen deel van het plein en een eigen ﬁetsenstalling hebben.
Omdat we willen dat je je snel thuis voelt, organiseren we een
Brugklasweek met veel sportieve en gezellige activiteiten. Ook
daarna houden je mentor en je leraren in de gaten of je een
goede start maakt. Als blijkt dat je wat extra begeleiding nodig
hebt bij het leren of bij je persoonlijke ontwikkeling, dan kan
een speciaal zorgteam je daarbij helpen.
LAPTOPS
Als je op het CLV komt, heb je een eigen laptop nodig. Een
deel van de lessen werk je op die laptop. Op die manier
zien we nog beter hoe we jou bij het leren kunnen helpen,
bijvoorbeeld met extra oefeningen of met een lesprogramma
dat meer uitdaging biedt.

MOGELIJKHEDEN VOOR ONTWIKKELING
Met onze verschillende talent(ontwikkel)klassen kun je
onderzoeken waar je interesses liggen. Samen gaan we
ontdekken waar je aanleg voor hebt, wat je leuke vakken vindt
en van welke dingen je enthousiast wordt.
 Economics and Social Business
Tijdens deze talentklas leer je dat winst maken veel meer
is dan alleen geld verdienen. Je maakt kennis met de
ondernemerswereld en schrijft uiteindelijk je plan.
 Kunst- en cultuur
Bruis je van de creativiteit? Dan kun je je uitleven in de
talenklas kunst en cultuur. De lessen bestaan uit dans, toneel,
muziek en heel veel inspirerende workshops! Zoals graﬃti,
bloggen, stage ﬁght, free running ,dj en fotograﬁe.
 Science
De talentklas Science richt zich op onderzoeken, ontwerpen
en bouwen. Je gaat je onder andere bezighouden met:
Programmeren, apps maken, 3D tekenen, onderzoek doen in
een pretpark en leren vliegen met een drone!
 Sport
In de sportklas krijg je de mogelijkheid om meer, anders
en speciaal te sporten. Twee uur extra sporten in de week,
andere sporten dan tijdens de reguliere lessen en speciale
sporten op externe locaties. Je maakt kennis met bekende
sporten, maar ook met sporten die minder bekend zijn bv.
beachvolleybal en free runnen.

VO GIDS
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Gymnasium
Met een vwo-advies kun je in klas 1 beginnen met het gymnasium. Hier volg je
klassieke talen, verrijkt Nederlands en Cambridge Engels.
Maatwerk
Wil je een stapje extra zetten of je school combineren met andere talenten? Dan
kun je er bij ons voor kiezen om een ‘Maatwerkrooster’ te volgen. Het is bijvoorbeeld
mogelijk een extra vak of een vak op een hoger niveau te volgen of in één of
meerdere vakken versneld examen doen. Maar ook talenten buiten school, denk aan
werken aan een topsportcarrière, kunnen zo worden gecombineerd.
BEGAAFDHEIDSPROFIELSCHOOL
Als gecertiﬁceerd hoogbegaafdheidsproﬁelschool bieden wij extra professionele
begeleiding aan voor meer- of hoogbegaafde leerlingen. Ze krijgen bij ons de kans
om zich te ontplooien en/of helpen hen wanneer ze vastlopen of onderpresteren.
BUITENSCHOOLSE ACTIVITEITEN
Natuurlijk kom je naar school om te leren, maar ontspanning is zeker zo belangrijk
voor je ontwikkeling. Via de leerlingenvereniging, CLV A-team, kun je allerlei
voorstellingen bezoeken en meedoen met dance-events. Elk jaar worden er
LAN-party’s georganiseerd en wordt de CLV-musical uitgevoerd op het podium
van theater De Lampegiet. Verder zijn er zeil- en skikampen en excursies van
verschillende vakken.

Christelijk Lyceum Veenendaal
Kerkewijk 149
3904 JC VEENENDAAL
0318 500621

de online presentatie

 Sporthighschool
Ben je wedstrijdsporter, (sub)topper, talent én gemotiveerd om sport en school
op hoog niveau te combineren? Dan is Sporthighschool iets voor jou! Dit aanbod
is er voor de sporten voetbal, kickboksen en turnen.
 Storytelling
Een verhaal leren schrijven, een korte ﬁlm maken, ontdekken hoe je een goede
vlogger of dichter wordt? Dat leer je in de talentklas Storytelling. Je ontdekt dat de
wereld om je heen vol verhalen zit!
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We kijken ernaar uit om je te
ontmoeten tijdens ons Open
Huis op vrijdag 21 januari!

www.clv.nl
Scan deze QR-code voor
communicatie@clv.nl
Facebook: /CLVvoorjou
Instagram: @christelijklyceumveenendaal
Opleiding(en):
Gymnasium (vwo), atheneum (vwo), havo, mavo
Opleidingsvariant(en):
Vmbo-tl (mavo)/havo brugjaar, Havo/vwo brugjaar
Extra aanbod:
Cambridge English, DELF (Frans), Dans, Drama/
Theater, Kunst/Cultuur, Zang/Muziek, Media
en ontwerp, Science/Technologie, Sportklas,
Ondernemers-/Businessklas, Laptop-/
tabletonderwijs, Huiswerkbegeleiding, Extra
ondersteuning/bijzondere begeleiding,
Hoogbegaafdenonderwijs, Universitaire
samenwerking
Bijzondere thema’s:
Begaafdheidsproﬁelschool, Bèta Challenge
Programma (BCP)
Onderwijsconcept:
Algemeen
Levensvisie:
Christelijk
Aantal leerlingen:
2005
Voor meer informatie:
Afdelingsleiders brugklas
Mavo/havo en havo/vwo:
mevrouw S. Breemer
s.breemer@clv.nl
Atheneum en gymnasium:
mevrouw drs. L. Germans
l.germans@clv.nl

KEUZEGIDS VOOR LEERLINGEN IN GROEP 7/8 VAN HET BASISONDERWIJS EN HUN OUDERS
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College de Heemlanden
Get started!

College de Heemlanden is al bijna 30 jaar
dé school in Houten waar je onderwijs kunt
volgen op havo-, atheneum- en atheneumplusniveau. Een leuke en veilige school
waar je tot bloei komt en jouw talenten
kunt ontwikkelen. Wij willen dat jij
het beste uit jezelf haalt en nieuwe,
onbekende werelden onderzoekt.
Ver weg en dichtbij.

GET STARTED!
Je kunt op College de Heemlanden jouw talent ontdekken. Zowel
voor de havo als op het atheneum besteden we aandacht aan
science, arts, business en sports; er is veel te kiezen.
SCIENCE – We besteden veel aandacht aan de exacte vakken.
Ook werken we samen met Universiteit Utrecht in het U-talent
programma en we hebben een professioneel bètalab op school. We
bieden vakken als informatica en steam aan.
ARTS – Je maakt bij ons kennis met verschillende kunsten en
culturen, bijvoorbeeld bij beeldende vorming, drama, muziek, ckv en
literatuur. Met Theater Aan de Slinger delen we prachtige faciliteiten
zoals een dramalokaal en een ﬁlm-theaterzaal. Voor workshops
maken we vaak gebruik van de grote theaterzaal.
BUSINESS – Maak kennis met jouw talent voor ondernemerschap.
Naast het leggen van een stevige economische kennisbasis is er veel
aandacht voor de praktijk en krijg je de mogelijkheid zelf te starten
met een eigen minionderneming. We zijn een Vecon Business School.
SPORTS – Naast uitdagende lessen lichamelijke opvoeding zijn er
toernooien en sportdagen voor alle leerjaren en krijg je bij ons het
vak gezondheid & leefstijl.

AMBITIEUS EN BETROKKEN
Op College de Heemlanden word je uitgedaagd om het beste
uit jezelf te halen. Samen met onze leerlingen werken wij aan
het beste onderwijs. Met de school als vangnet leer je een
eigen mening te vormen. Zo ontdek je wat bij je past!
We zijn ambitieus en betrokken; we staan middenin de
samenleving. College de Heemlanden is een school waar
iedereen zich veilig voelt, waar we altijd in verbinding staan
met de ander en oog hebben voor elkaar.
OPEN JE WERELD
College de Heemlanden is een school die internationaal denkt,
een school met een brede horizon. Je kunt bij ons examen
doen in Frans, Duits, Engels en Spaans. In de bovenbouw
kun je erkende certiﬁcaten halen als Cambridge, DELF en

Wil jij College de
Heemlanden leren kennen?
Kom naar de open avond op donderdag
20 januari 2022 en schrijf je in voor onze
openlesmiddagen in december, januari en
februari. Je bent van harte welkom!
VO GIDS

HAVO

ATH
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Ben je nieuwsgierig?
Je kunt alvast digitaal op ontdekkingstocht door
College de Heemlanden! Neem een kijkje in de
VR-tour op onze website, beweeg je door de
school en bekijk diverse ﬁlmpjes over
onze school en ons onderwijs.

de online presentatie

College de Heemlanden
De Slinger 48
3995 DE HOUTEN
030 6379944

Scan deze QR-code voor

Goethe. We zijn een Unescoschool en we zijn een EPAS-school:
European Parlement Ambassador School. In leerjaar 3 en 5 kun je
deelnemen aan verschillende uitwisselingsprogramma’s met onze
netwerkscholen in bijvoorbeeld Italië, Spanje en Denemarken.
EXTRA AANBOD
Jaarlijks organiseren wij tal van buitenschoolse en naschoolse activiteiten.
Deze hebben we samengebracht in de Heemlanden Academy. Het
cursusaanbod van de Heemlanden Academy is heel divers en bestaat uit
bijvoorbeeld 3D-printing, een EHBO-cursus,
Chinees, Latijn, programmeren,
fotograﬁe, en nog veel meer.
Daarnaast hebben we een
huiswerklokaal waar je
zelfstandig je huiswerk kunt
maken.
MAVO/HAVO ADVIES
Heb jij mavo/havo advies
en wil je graag meer
uitdaging, meer vakken en
vind je het wel leuk als iets
moeilijk is? Dan is de havo
op de Heemlanden iets voor
jou! De lessen worden gegeven
op havoniveau. Je mentor heeft
ervaring in het begeleiden van leerlingen
met een dubbeladvies en ook docenten helpen je
om het tempo bij te houden, zodat je kunt kijken of dat bij je past.
ATHENEUM-PLUS
Atheneum-plus is een bijzondere mogelijkheid voor begaafde leerlingen
om zichzelf nóg meer uit te dagen, leren om te leren en hiermee je kansen
voor later te vergroten. Atheneum-plus duurt 6 jaar. Je doet de reguliere stof
van de vwo onderbouw in 2 in plaats van 3 jaar. In de 4 jaar bovenbouw
doe je de bovenbouwstof en is er veel ruimte om te verrijken (tussendoor of
in een tussenjaar). We noemen dit ‘verrijkt en versneld VWO’.
MEER WETEN?
Kijk op onze website voor meer informatie.

www.heemlanden.nl
info@heemlanden.nl
Facebook: /College-de-Heemlanden-135965669884250
Instagram: @collegedeheemlanden
Opleiding(en):
Atheneum (vwo), havo
Opleidingsvariant(en):
Havo/vwo brugjaar, Meerjarige brugperiode,
Havo-kansklas, Atheneum-plus, 10-14 onderwijs
Extra aanbod:
Cambridge English, DELF (Frans), Goethe Deutsch,
Spaans, Ondernemers-/Businessklas,
Laptop-/tabletonderwijs, Huiswerkbegeleiding,
Extra ondersteuning/bijzondere begeleiding,
Extra examenvakken, Internationale samenwerking,
Hbo-samenwerking, Universitaire samenwerking,
Trajectklas, internationalisering
Bijzondere thema's:
UNESCO, VECON Business School, GEO future school,
EPAS-school, U-talent, Havisten Competent
Onderwijsconcept:
Algemeen bijzonder
Levensvisie:
Oecumenisch, Openbaar
Aantal leerlingen:
1420
Voor meer informatie:
Afdelingsleider brugklassen George Bos
(georgebos@heemlanden.nl)
Afdelingsleider atheneum-plus Leonie Schippers
(leonieschippers@heemlanden.nl)
www.heemlanden.nl/groep-78

Bij ons kun je ook kiezen voor Onderwijs 10-14 Houten.
Hier krijg je meer tijd om te ontdekken wat je wil en
kan en wat bij je past. Het is bedoeld voor leerlingen
tussen 10 en 14 jaar die willen werken aan hun eigen
ontwikkeling om tot de best passende keuze voor
voortgezet onderwijs te komen.

KEUZEGIDS VOOR LEERLINGEN IN GROEP 8 VAN HET BASISONDERWIJS EN HUN OUDERS
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De Meerwaarde
We geloven in jouw
talent! Je kunt meer
dan je denkt.
Groot?
De Meerwaarde is inderdaad best een grote
school met heel veel leerlingen. Maar omdat
iedereen op zijn eigen afdeling werkt en leert,
is het net of er allemaal kleine schooltjes zijn.
Zo leer je elkaar goed kennen en help je
elkaar. Mooi toch? Verder starten we elke
ochtend met de Bijbel, waaruit we onze
inspiratie halen. Op De Meerwaarde ga
je voor het doel dat jij wilt bereiken!

WAAROM DE MEERWAARDE?
Soms is het net of je in een echte winkel of garage bent. Op
De Meerwaarde leer je namelijk op een hele praktische manier.
We zitten niet alleen in klaslokalen, maar werken ook in mooie
open ruimtes. Dat zijn leerpleinen en praktijkruimtes. De school
is zo ingericht dat de praktijk dichtbij is en dat je daarvoor de
school niet uit hoeft. We noemen dit ‘Leren door doen’. Je leert
door te doen in opdrachten, projecten, excursies en leertaken.
Andersom doe je direct wat je hebt geleerd. Zo ontwikkel je
jouw talenten. Gaaf toch?
WAT KUN JE BIJ ONS BEREIKEN?
Op De Meerwaarde kun je heel veel kanten op. We helpen je
natuurlijk verder wanneer je Praktijkonderwijs wilt volgen, maar
ook met een Havo-advies van de basisschool ben je van harte
welkom. In dat geval kun je in de GTX-klas komen. Dat is een

Christian:
“Het is een grote school, dit
betekent voor mij vooral dat
er veel te doen, te leren en
te kiezen valt. Het is een
heel andere belevenis dan de
basisschool, dit vind ik echt
leuk.”

praktische route naar het MBO en HBO. Na het behalen van je
VMBO-opleiding kun je ook voor een aantal MBO-opleidingen
bij De Meerwaarde terecht.
HOE KRIJG JE LES?
Je leert op je eigen afdeling, die bestaat uit verschillende lokalen,
een leerplein en vaak een praktijkruimte. Overal kun je werken
met de computer of tablet. Je krijgt les van een klein team van
leraren. Daardoor leren jullie elkaar heel goed kennen. Veilig en
vertrouwd. In leerjaar 1 en 2 krijg je naast de bekende vakken
ook ‘talenturen’. Je mag dan zelf bepalen welke lessen je volgt.
Kies bijvoorbeeld uit sport, muziek, handvaardigheid, lassen,
paardrijden, koken, fotograferen en techniek. Zo word je nog
beter in waar je al goed in bent of ontdek je nieuwe talenten.
WAT MAAKT HET EXTRA LEUK?
School is vooral ook heel leuk en gezellig. Zeker tijdens
sportdagen en excursies. We gaan schaatsen, zwemmen, skiën
en nog veel meer. In leerjaar 3 ga je op werkweek. Je kunt zelf
kiezen waar je naartoe wilt. Of je nu wilt survivallen of een stad
in het buitenland wilt ontdekken. Maar we kijken ook vooruit:
tijdens (maatschappelijke) stages ontdek je wat je na het VMBO
wilt gaan doen.
WAT IS JOUW TALENT?
Op onze school is ruimte voor jouw talent, wie je ook bent en
wat je ook zoekt!
Wil jij een uitdaging aangaan? Doe mee aan allerlei landelijke
wedstrijden en kampioenschappen.

VO GIDS

PRO

Hanna:

VMBO

MAVO

“Talenttijd vind ik erg leuk, je mag dan zelf een
vak kiezen. Dit vak heb je negen weken en
daarna mag je weer iets anders kiezen. Ik heb

De Meerwaarde
Rietberglaan 6
3771 RD BARNEVELD
0342 404777

de online presentatie

De Meerwaarde
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gekookt, gesport en techniek gedaan.”

Scan deze QR-code voor
www.demeerwaarde.nl
info@demeerwaarde.nl
Facebook: /DeMeerwaarde
Instagram: @demeerwaarde.barneveld
Twitter: @demeerwaarde

Opleiding(en):
Vmbo-tl/mavo, vmbo-gl, vmbo-kb, vmbo-bb,
praktijkonderwijs

Bijvoorbeeld wiskundewedstrijden of een technische vakwedstrijd. We organiseren
zelfs schoolkampioenschappen Springen en Dressuur voor pony’s en paarden. De
winnaars komen in de krant en staan bij de Hall of Fame op de site. Misschien sta jij
daar straks ook bij!
GOED OM TE WETEN!
 We hebben in de school een lunchroom waar je heerlijke broodjes kunt halen.
 Bij onze buren Speelziek Verkeersopleidingen kun je je brommercertiﬁcaat halen.
 Autodealer Pon heeft een garage in onze school. Hier leer je sleutelen in de praktijk.
 In ons Natuurcentrum leer je op een hele leuke en praktische manier over de natuur.
 Sportcentrum De Meerwaarde heeft twee grote sporthallen.
 Klim jij naar boven op de hoge klimwand?
 We bouwen aan een mooie Techniekhal.
MEER ZIEN?
Neem eens een kijkje op onze Facebook of Instagrampagina. Of surf naar onze website
en dan naar ‘Groep 8’. Wij kunnen wel zeggen wie we zijn en wat we doen. Maar je
vindt het vast veel leuker om te lezen hoe andere leerlingen het bij ons op school
vinden. :-)

Charmaine:
“Elke schooldag is anders. Soms

Vmbo-proﬁelen:
Bouwen, Wonen en Interieur (BWI), Economie
en Ondernemen (E&O), Groen, Mobiliteit en
Transport (M&T), Produceren, Installeren en
Energie (PIE), Zorg en Welzijn (Z&W)
Onderwijsconcept:
Algemeen
Levensvisie:
Christelijk, Protestants-christelijk
Aantal leerlingen:
1822
Voor meer informatie:
https://www.demeerwaarde.nl/Groep_8

Open Huis
Open Huis: 10 november 2021
Meer informatie staat op
openhuis.demeerwaarde.nl.

zijn de dagen best lang, terwijl
de volgende dag weer lekker kort
kan zijn. In de pauzes ben ik
altijd met mijn vriendinnen. We
chillen met elkaar en kletsen zo
de pauze vol.”

KEUZEGIDS VOOR LEERLINGEN IN GROEP 7/8 VAN HET BASISONDERWIJS EN HUN OUDERS

Mag ik mijn kind
op meerdere
scholen inschrijven?

Hoe kom ik
tot de goede
schoolkeuze?

VMBO

HAVO

ATH

GYM
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De Passie

de online presentatie

Jouw bestemming,
onze passie
Sara: “Op de Passie kent de docent
je echt, je bent geen nummer” .
Zoek je een prettige school waarin je
gezien wordt? Lees dan snel verder.
Schrijf je via de website in voor
één van de open dagen!

Scan deze QR-code voor

Op de Passie...
LEER JE JE TALENTEN ONTDEKKEN
Je leert je talenten ontdekken, ontwikkelen
én in te zetten. Het gaat niet alleen om
kennis. Misschien ben jij wel heel creatief,
muzikaal, sociaal, goed in sporten, organiseren
of leidinggeven. Op de Passie komen veel
talenten aan bod en is er ruimte voor jouw
ideeën.
STAAT GOD CENTRAAL
Wij willen niets liever dan dat God ook in jouw
leven centraal staat. Samen leren we wat God
in de Bijbel zegt over de natuur, cultuur en
maatschappij en hoe we daarmee als christen
mogen omgaan en daarin van betekenis
kunnen zijn. Zo leer je goede keuzes maken.
LEER JE NIET ALLEEN UIT BOEKEN
Je leert niet alleen uit boeken. Je leert ook
in het echte leven. Je bezoekt bedrijven en
organisaties, ontmoet andere mensen en
werkt aan projecten met mensen van buiten.
Waarom? Je leert er meer van, het is leuker én
je leert al je talenten in te zetten in en buiten
de school.
WAARDEREN WE VERSCHILLEN
Jij hebt je eigen talenten. Daar houden we
rekening mee. We geven je iets te kiezen en
spreken je in de les aan op je eigen niveau.
Want jij bent uniek en verschillen zijn prachtig!
En van die verschillen kun jij en kunnen wij
leren. Daarom werk je bij ons soms alleen maar
ook vaak samen.

LEER JE VAN EN MET ELKAAR
Relaties vinden we belangrijk: je
relatie met God, met jezelf, de ander
en je omgeving. Op de Passie leer
je uitstekend samenwerken. Je hebt
elkaar nodig bij het leren op school en
als je later aan het werk gaat. Jij helpt
je klasgenoot en hij helpt jou. Daar
word je samen beter van.
WORD JE ZELFSTANDIG
Als je de school verlaat, kun je heel
zelfstandig werken. Je weet waar
je goed in bent en waar je hulp
nodig hebt. Je kunt je werk plannen,
eigen keuzes maken en op tijd om
hulp vragen. Zo ben je uitstekend
voorbereid op het vervolgonderwijs.

Neem een kijkje
in je toekomst en kom
sfeer proeven op onze Sneak
Peek in november en op onze
open dagen. Neem je vrienden en
je ouders mee!
Kijk op onze website:
www.depassiescholen.nl.

De Passie, evangelisch
bijbelgetrouw onderwijs
Zwarte Woud 211
3524 SG UTRECHT
088 3372800
www.depassiescholen.nl/utrecht
utrecht@passie.net
Facebook: /PassieUtrecht
Instagram: @passieschoolutrecht
Opleiding(en):
Gymnasium (vwo), atheneum (vwo),
havo, vmbo-tl, vmbo-gl
Opleidingsvariant(en):
Havo kansklas, Vwo kansklas,
Tweetalig onderwijs in klas 3
Vmbo-proﬁelen:
Dienstverlening en Producten (D&P)
Extra aanbod:
Cambridge English, DELF (Frans),
Hoogbegaafdenonderwijs,
Talentenprogramma,
Vaardigheidsonderwijs: Pixels
Onderwijsconcept:
Algemeen
Levensvisie:
Evangelisch
Aantal leerlingen:
900

KEUZEGIDS VOOR LEERLINGEN IN GROEP 8 VAN HET BASISONDERWIJS EN HUN OUDERS
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Guido gelooft

in jouw toekomst!

Bij Guido geloven we dat iedereen uniek
is. Daarom krijg je bij Guido de ruimte
om te ontdekken waar je goed in bent
en je talenten te ontwikkelen in een
veilige en dynamische omgeving.

Bij Guido ben jij het middelpunt. We vinden jou belangrijk.
Wees dus vooral wie je bent. Samen verleggen we je
grenzen. Daar werken we continu aan bij Guido. Steeds
weer nieuwe kennis en ervaringen opdoen, andere
mensen ontmoeten en leren van en met elkaar in een
hechte en veilige scholengemeenschap.
Jezus is daarbij ons voorbeeld. En onze school bouwt
daarom op belangrijke christelijke waarden als liefde,
respect, begrip, gastvrijheid en
vertrouwen. Zo leren we elke
dag en gaan we stap voor
stap samen op weg naar
een mooie waardevolle
Marnix: “De eerste dag
toekomst. Guido
op Guido was best spannend
gelooft in die
toekomst, Guido
maar het was meteen super
gelooft in jouw
leuk. Het werken op een laptop
toekomst!

vind ik leuk en gemakkelijk.”

LOCATIE HAVO VWO
Op de locatie HAVO VWO in Amersfoort dagen we je in een
veilige, warme omgeving steeds weer uit met nieuwe kennis,
nieuwe ervaringen en met alle moderne leermiddelen die
voorhanden zijn. We vragen creativiteit, zelfstandigheid en
eigen verantwoordelijkheid van je. Maar natuurlijk: als we elkaar
nodig hebben, dan zijn we er voor elkaar. En we doen wat we
zeggen. Dat is wel zo duidelijk!
LOCATIE VMBO
Op onze locatie VMBO in Amersfoort zoeken we naar verbinding
en zien we elkaar echt staan. We zoeken verbinding met elkaar,
en ook met de wereld. Wat gebeurt er om ons heen en wat
betekent dat voor jou? Daar zijn we samen elke schooldag mee
bezig. We kiezen niet altijd voor de gebaande paden en zullen je
regelmatig ook verrassen. Zo krijg je de beste basis!
KWALITEIT
Bij ons betekent kwaliteit: goed onderwijs. Dat heb je nodig
en daar heb je recht op. Alle dingen die je nodig hebt om ook
na Guido verder te leren, ontdek je hier. We gaan samen
met docenten en klasgenoten aan het werk. Je krijgt de
ruimte voor jouw stijl, voor jouw talent. En je docent
moedigt je aan, maakt je enthousiast, helpt je om je
talent verder te ontwikkelen en ook om steeds meer
verantwoordelijkheid te nemen.

VO GIDS
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Janike: “De Open Dag was super, ik
dacht meteen: dit wordt mijn
nieuwe school!”
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VEILIGHEID EN ZORG VOOR IEDEREEN
Ouders en leerlingen vinden Guido een veilige school. Dat klopt,
want leerlingen en personeel gaan respectvol met elkaar om.
Dat is een basis voor veiligheid en om goed te kunnen werken. Heb
je daarbij extra begeleiding nodig, dan zit je bij ons goed, want we
hebben goede leerlingenzorg, daar zijn we best trots op!
GELOOF IN JE TOEKOMST!
Guido is een christelijke school. Dat merk je op school doordat we
de dag beginnen met Bijbellezen en gebed. We denken samen na
over Christen-zijn in deze wereld. Onze medewerkers inspireren jou
en dagen je uit, ze laten zien wat geloof voor hen betekent. Wij zien
onze leerlingen als uniek gemaakt en benaderen hen zoals wij zelf
benaderd willen worden: respectvol en positief. Daar mag je ons aan
houden!
AANMELDING
Wil jij graag naar Guido? Je ouders kunnen je aanmelden, dat
kan via het online aanmeldingsformulier op onze website of met
een aanmeldingsformulier dat ze van je juf of meester in groep 8
krijgen. Kijk op www.guido.nl/aanmelden.

Locatie HAVO VWO

Arnhemseweg 65
3817 CB AMERSFOORT
033 4792900

Paladijnenweg 251 -253
3813 DH AMERSFOORT
033-4792900

www.guido.nl
vmbo@guido.nl
Facebook: /gsgguidovmbo
Instagram: @guidovmbo
Twitter: @guidovmbo

www.guido.nl
havovwo@guido.nl
Facebook: /guidohavovwo
Instagram: @guidohavovwo

Opleiding(en):
Vmbo-tl, vmbo-kb, vmbo-bb

Opleiding(en):
Gymnasium (vwo), atheneum
(vwo), havo, vmbo-tl

Vmbo-proﬁelen:
Dienstverlening en Producten
(D&P)

Opleidingsvariant(en):
Vwo+, Vmbo-tl (mavo)/havo
brugjaar, Havo/vwo brugjaar

Extra aanbod:
Laptop-/tabletonderwijs, Extra
ondersteuning/bijzondere
begeleiding, Pijleronderwijs

Extra aanbod:
Cambridge English, Drama/
Theater, Zang/Muziek,
Sportklas, Huiswerkbegeleiding,
Extra ondersteuning/
bijzondere begeleiding,
Hoogbegaafdenonderwijs

Aantal leerlingen:
530

Aantal leerlingen:
1020

Onderwijsconcept:
Algemeen
Levensvisie:
Christelijk, Gereformeerd
Voor meer informatie:
Kom je kennismaken met Guido?
Je bent van harte welkom
tijdens expeditie Guido of
op onze Open Dag.
Kijk op www.guido.nl/kennismaken
voor data en aanmelden.

de online presentatie

EIGENTIJDS
Bij Guido werken we al een tijdje op een nieuwe manier
in ons onderwijs. Alle leerlingen werken op een eigen laptop.
De docent helpt je om, met behulp van je eigen laptop, jou
je eigen ‘route’ door de lesstof te laten lopen. Bovendien krijg je
daardoor de kans om ook toe te komen aan andere lesstof die voor
jou interessant is.

Locatie VMBO

Scan deze QR-code voor

Guido biedt op de Locatie HAVO
VWO Sport+ aan, maar sinds kort
ook Theater+ en Muziek+. Kijk op
www.guido.nl/sportplus en
www.guido.nl/havovwo voor
meer informatie.

OPEN DAG GSG GUIDO
Woensdag 9 februari 2022,
15.00 – 20.00 uur
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Het Nieuwe
Lyceum

Dé school voor
modern klassikaal
onderwijs.
Ben jij toe aan een nieuwe uitdaging? Wil jij
je talenten benutten en laten zien? Dan krijg
je bij ons de mogelijkheden om dat te doen.
Of het nu op het gebied van taal, techniek
of juist dans of muziek is, je bent hier
van harte welkom! Wij vinden het
belangrijk dat iedereen met plezier
naar school gaat en je uiteindelijk
klaar bent voor de toekomst.

DE KLAS ALS BASIS
Op Het Nieuwe Lyceum is de klas de basis. De klas is een
duidelijke en veilige omgeving waarin leerlingen zich snel
thuis voelen. Daardoor zijn ze beter in staat om te leren, en
daar draait hel allemaal om. Binnen onze gestructureerde
klassikale setting geven we modern onderwijs. Niet alleen
in en met de klas, maar ook individueel, met opdrachten op
maat. Bijvoorbeeld op de studiepleinen, en vaak met gebruik
van ICT.
Je wordt op HNL uitgedaagd om je talenten te ontdekken
en te ontwikkelen. We hebben daarvoor ook een ruime
keuze aan talentprogramma’s voor talen, bètavakken, kunst
& cultuur en sport. In ons moderne vernieuwde gebouw zijn
de klaslokalen gecentreerd in teamvleugels voor de brugklas,
de onderbouw havo en onderbouw vwo en de bovenbouw
havo en bovenbouw vwo.

BEGELEIDING
Een goede relatie tussen leerling en docenten vinden we heel
belangrijk. Iedere leerling moet alle aandacht kunnen krijgen.
Centraal daarbij staat de klassenmentor. Die begeleidt zowel de
individuele leerling als de hele groep. En vanuit die betrokken
relaties bouwen we samen aan goede prestaties.
KUNST EN CULTUUR
We vinden dat leerlingen, naast kennis en vaardigheden, ook
culturele bagage mee moeten krijgen. Het vak kunst beeldend is
zowel op havo als vwo een examenvak. Bovendien start je in de
brugklas op de havo met het vak drama. Daarnaast is er een breed
aanbod aan culturele projecten en activiteiten. Samen plezier
hebben hoort daar natuurlijk ook bij. En dat is ook leerzaam.
De musical is één van de jaarlijkse hoogtepunten waar we met z’n
allen naar toeleven en veel tijd en energie in steken. Verder hebben
we muziekavonden, academieklassen en leerlingen en docenten
maken samen het HNL Journaal op YouTube met spraakmakende
interviews en reportages.
(VERSTERKT) TAALONDERWIJS
In de havo onderbouw krijg je Spaans, Frans en Duits. In de loop van
het tweede jaar maak je een keuze van twee uit deze drie moderne
vreemde talen. Op het vwo krijg je in de eerste klas Frans, de tweede
klas Duits en kan je in de derde klas Spaans kiezen.
Mocht je daarnaast nog meer verdieping in talenonderwijs willen,
kies dan voor Cambridge-English, DELF junior, het Goethe Zertiﬁkat of
DELE escolar. Hiermee is HNL onderscheidend: met vier verschillende
talen tegelijkertijd bieden wij versterkt talenonderwijs aan.
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Onze leerlingmentoren uit de
bovenbouw helpen je in het eerste jaar op
weg op HNL. Zo voel je je snel thuis.
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Op HNL leer je ook na te denken over
wat belangrijk is in het leven:
‘Wij leren niet voor school maar
voor het leven.’

U-TALENT AMBITIE
Leerlingen die bijzondere interesse hebben in en talent hebben voor de bètavakken kunnen deelnemen aan ons U-talent programma. We werken daarvoor
samen met de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht. Samen organiseren
wij activiteiten waarbij je zelf onderzoek kan doen en in aanraking komt met
onderwerpen die je op school niet snel tegenkomt zoals: First Lego League, Red
het Regenwoud en Muzikale Brainwaves. Voor leerlingen met extra interesse
in taal, cultuur, mens en maatschappij worden masterclasses bij de Universiteit
Utrecht georganiseerd.

de online presentatie

Het Nieuwe Lyceum
Jan Steenlaan 38
3723 BV BILTHOVEN
030 2283060

Scan deze QR-code voor

www.hetnieuwelyceum.nl
hnl@hetnieuwelyceum.nl
Opleiding(en):
Gymnasium (vwo), atheneum (vwo), havo
Opleidingsvariant(en):
Havo/vwo brugjaar
Extra aanbod:
Cambridge English, DELF (Frans), Goethe Deutsch,
Spaans, Dans, Drama/Theater, Zang/Muziek,
Robotica/Programmeren, Techniek, Kookklas,
Sportklas, Laptop-/tabletonderwijs,
Extra ondersteuning/bijzondere begeleiding,
Extra examenvakken, Hbo-samenwerking,
Universitaire samenwerking
Onderwijsconcept:
Algemeen
Levensvisie:
Algemeen bijzonder
Aantal leerlingen:
1180
Voor meer informatie:
Marjolein Regtuijt
teamleider vwo-onderbouw
reg@hetnieuwelyceum.nl
Jeroen Janssen
teamleider havo-onderbouw
jnn@hetnieuwelyceum.nl

Je docenten vinden het leuk
om samen met jou te leren, te
onderzoeken en samen te werken.
Op het studieplein van de
brugklasvleugel kun je zelfstandig of in
groepjes aan opdrachten werken.

 Voor de zomervakantie kom je langs om
kennis te maken met je nieuwe klas en
mentor.
 Je begint het schooljaar met een
introductieweek. Je leert op een leuke
manier je klas, je mentor en drie oudere
leerlingmentoren kennen. Docenten
komen zich aan je voorstellen en vertellen
kort iets over hun vak.

KEUZEGIDS VOOR LEERLINGEN IN GROEP 8 VAN HET BASISONDERWIJS EN HUN OUDERS
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Het Perron

brengt je praktisch overal!

Op Het Perron leer je door te doen! Je krijgt
modern, vaak digitaal onderwijs en veel les in
de praktijk. Er zijn lokalen voor verzorging,
techniek en economie waar je praktisch bezig
bent. Ook is er een professionele keuken en
een restaurant waar je les krijgt. Het Perron
is dé school voor beroepsonderwijs in
Veenendaal. Het Perron brengt je
praktisch overal!

HET PERRON
Het Perron is een school voor vmbo, praktijkonderwijs en mbo
niveau 2. Het is dé school voor beroepsonderwijs in Veenendaal.
Het Perron is gehuisvest in een modern schoolgebouw met alle
mogelijkheden om praktisch bezig te zijn. Je wordt hier goed
voorbereid op je toekomst. In het vmbo kun je kiezen uit de
volgende leerwegen:
 TL+ ((Gemengd) Theoretische leerweg)
 Kaderberoepsgerichte leerweg
 Basisberoepsgerichte leerweg
In alle leerwegen is leerwegondersteuning (LWOO) mogelijk.
ONDERBOUW
In de onderbouw is veel afwisseling tussen theorie en praktijk. In
het leerhuis krijg je algemene vakken, zoals Nederlands, Engels,
wiskunde, mens en maatschappij. De praktische vakken krijg je in
speciale praktijkruimtes. De praktische vakken zijn:
 Technas (techniek en natuurkunde)
 Biozorg (biologie en verzorging)
 Beeldende Vorming
 Bewegingsonderwijs

BOVENBOUW
Na de tweede klas ga je naar de bovenbouw. In de bovenbouw
kies je een proﬁel, dat aangeeft in welke beroepsrichting je
onderwijs gaat volgen.
Je kunt kiezen uit de volgende proﬁelen:
 Economie en Ondernemen (E&O)
 Bouwen, Wonen en Interieur (BWI)
 Produceren, Installeren en Energie (PIE)
 Mobiliteit en Transport (M&T)
 Zorg en Welzijn (Z&W)
Of je volgt Dienstverlening en Producten (D&P) in de TL+.
Via keuzevakken kan je ook vakken volgen in een ander dan jouw
gekozen proﬁel.
TL+
De (Gemengd) Theoretische Leerweg leidt je op naar een
volwaardig TL diploma mét een beroepsgericht vak. Hier staat
onze plus (+) voor. Je wordt breed opgeleid binnen de wereld
van Mens, Techniek en Ondernemen. Het lesprogramma wordt
aangeboden in thema’s. Je gaat onderzoekend aan het werk
door levensechte opdrachten vanuit het bedrijfsleven. Eind
leerjaar drie maak je pas een keuze in welke vakken je examen
gaat doen. In leerjaar vier ga je jezelf specialiseren aan de hand
van keuzevakken. De TL+ is een innovatieve opleiding voor alle
leerlingen die een (G)TL en/of Havo advies hebben gekregen.

VO GIDS

PRO

VMBO

Kom naar ons Open Huis op woensdag
26 januari 2022 van 18.30 – 21.00 uur
Het Perron brengt je praktisch overal!
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Ook in de theoretische leerweg!

Het Perron
Sportlaan 11 -13
3905 AD VEENENDAAL
0318 509600

Scan deze QR-code voor

DOORLOPENDE LEERLIJN
Op Het Perron hebben wij doorlopende
leerlijnen vmbo-mbo ontwikkeld. Kies
je voor een van de doorlopende
leerlijnen, dan sluit je je schoolloopbaan
op Het Perron in 6 jaar af met een
diploma op mbo niveau 2. Je werkt
dan ook aan mbo-vakken, terwijl je nog
op het vmbo zit. Op Het Perron kan je
dus je vmbo- én je mbo-diploma halen.
Er zijn doorlopende leerlijnen in de
Techniek en de Verzorging.

PRAKTIJKONDERWIJS
Het praktijkonderwijs leidt
jongeren op naar een zelfstandige
plek in de maatschappij. Jouw
persoonlijke ontwikkeling en het
ontdekken van je talenten staat centraal.
Het praktijkonderwijs heeft de volgende
uitstroomproﬁelen:
 Techniek
 Groen
 Detailhandel
 Logistiek
 Horeca/verzorging

LAPTOP
Het Perron is een digitale school. Alle
leerlingen hebben een laptop. De
laptop gebruik je naast je boeken,
tijdens de lessen en thuis voor je
schoolwerk.
MEER WETEN?
Kijk op www.hetperron.nl voor meer
informatie over onze school, het
onderwijs en onze activiteiten. Je
ouders kunnen ook rechtsreeks contact
met ons opnemen.

www.hetperron.nl
info@hetperron.nl
Facebook: /Het-Perron-910252939060330
Instagram: @het_perron_
Opleiding(en):
Vmbo-tl, vmbo-gl, vmbo-kb, vmbo-bb,
praktijkonderwijs
Opleidingsvariant(en):
Vmbo+, Mbo niveau 2 in de doorlopende leerlijn
Vmbo-proﬁelen:
Bouwen, Wonen en Interieur (BWI),
Dienstverlening en Producten (D&P), Economie
en Ondernemen (E&O), Mobiliteit en Transport
(M&T), Produceren, Installeren en Energie (PIE),
Zorg en Welzijn (Z&W)
Extra aanbod:
Leerwegondersteuning (LWOO), Mbosamenwerking
Onderwijsconcept:
Algemeen
Levensvisie:
Christelijk
Aantal leerlingen:
980

HET PERRON BRENGT JE PRAKTISCH
OVERAL
Het Perron bereidt je voor op je toekomst
door praktisch en levensecht te leren,
zowel op school als tijdens stages bij
bedrijven en instellingen. Doordat je
veel praktijkervaring opdoet kan je na
je diploma eenvoudig doorstromen
naar een vervolgopleiding. Die vervolgopleiding kan je ook op Het Perron volgen
in één van de doorlopende leerlijnen.

KEUZEGIDS VOOR LEERLINGEN IN GROEP 7/8 VAN HET BASISONDERWIJS EN HUN OUDERS
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Houtens
De school
die je kent!
Houtens is dé vmbo-school van Houten. Een
leuke en kleinschalige school waar iedereen
elkaar kent, waar de leraren betrokken zijn
en waar jij als leerling centraal staat. Op
Houtens kun je beroepsgericht onderwijs
(basis en kader), de theoretische
leerweg (mavo) of de havo-kansroute
volgen. Op elk niveau hebben we
aandacht voor jouw persoonlijke
ontwikkeling.

ONTDEKKEN, ONTWIKKELEN, ONTPLOOIEN
Je zit op Houtens om te ontdekken wie je bent en wat je
talenten zijn. Jouw talenten ga je verder ontwikkelen. Dit zal
niet zonder slag of stoot gaan, fouten maken hoort erbij, hier
word je sterker van. We halen je in een veilige omgeving uit je
comfortzone, zodat je zelfverzekerd in het leven leert staan en
zelfbewust vervolgstappen kan maken. Dat hoef je natuurlijk niet
alleen te doen. Op Houtens heb je een mentor, die jou steunt en
begeleidt. We vormen graag een team met jou en je ouders. Wij
maken ons sterk voor uitdagend, ondernemend en eigentijds
onderwijs en we geven jou een basis mee waarmee je in jouw
verdere leven blijft ontdekken, ontwikkelen en ontplooien.

EIGEN KLAS, EIGEN NIVEAU
Op Houtens werkt iedereen op zijn eigen niveau. We willen het
beste in jou naar boven halen en dagen je uit op jouw niveau.
Leerlingen die de basisberoepsgerichte leerweg volgen en
leerlingen die de kaderberoepsgerichte leerweg volgen zitten bij
elkaar in de klas in leerjaar 1 en 2.
Bij de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg bieden we ook
leerweg ondersteunend onderwijs. Met extra aandacht en
ondersteuning in een kleine klas is het voor jou mogelijk om
een vmbo-diploma te halen. Ook bieden we de havo-kansroute
voor leerlingen met dubbeladvies mavo/havo. Naast het aanbod
op tl-niveau word je bij elk vak ook op havo-niveau uitgedaagd.
Als je de havo-kansroute volgt zit je in een gemengde klas met
leerlingen van de theoretische leerweg. Houtens werkt samen
met College de Heemlanden om jou gemakkelijk te kunnen laten
instromen op de havo.

LEREN, PLANNEN, KEUZES MAKEN
Op Houtens leer je op verschillende manieren en wisselen
theorielessen en praktijklessen elkaar af. Je leert uit boeken en
online met je eigen laptop. We maken gebruik van digitale
mogelijkheden voor het bijhouden van je resultaten, je
rooster en je huiswerk, en geven jou ook de vrijheid om zelf
keuzes te maken. Jij bent de eigenaar van jouw leerproces;
we leren jou om eigen, verstandige keuzes te maken, voor
bijvoorbeeld stages, keuzevakken en een vervolgopleiding.
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Wil jij Houtens leren kennen?
Kom naar de open avond op
donderdag 27 januari 2022 en schrijf
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je in voor onze openlesmiddagen in
november, december en januari.
Je bent van harte welkom!
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Houtens
Kruisboog 1
3994 AE HOUTEN
030 63 44 297

Scan deze QR-code voor

ON STAGE, PROFIELEN
Voor de theoretische leerweg bieden we de proﬁelen Techniek, Economie en
Zorg & Welzijn aan. Voor de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg bieden we
het proﬁel Dienstverlening en Producten aan, met verschillende keuzemodules:
 ICT
 Veilig en Gezond
 Vormgeving
 Hospitality
Zo kun je kiezen voor onder andere robotica (het maken van een eigen robotje)
en digispel (een digitaal spel ontwerpen); voeding en beweging of EHBO;
vormgeven en typograﬁe of interieurdesign; milieu, hergebruik en duurzaamheid
of gastheer/gastvrouw-specialisatie en nog veel meer. Kijk voor al onze
keuzevakken op onze website.
Houtens doet ook mee aan Houten On Stage; een beroepenfeest en doe dag
voor klas 1, 2 en 3 om bij een bedrijf in Houten te ontdekken wat je leuk vindt
en wat bij je past. Bij dat bedrijf mag je een dag meelopen om te ervaren of dat
beroep iets voor jou is.
SPORT EN CULTUUR
Op Houtens besteden we veel tijd aan
cultuureducatie en sportieve
activiteiten binnen én buiten
het lesprogramma. Zo
organiseren we ieder jaar
Ben je nieuwsgierig?
Houtens Spektakel,
Neem dan een kijkje in de
een fantastische
theatervoorstelling
VR-tour op onze website met
voor en door onze
leerlingen in theater
daarin diverse ﬁlmpjes over onze school
Aan de Slinger.

en ons onderwijs. Ook onze leerlingen
zijn hier aan het woord. Je kunt
op ontdekkingstocht door ons
moderne gebouw!

www.hethoutens.nl/
info@mijnhoutens.nl
Facebook: /Houtens-101086108528363
Instagram: @het.houtens
Opleiding(en):
Vmbo-tl/mavo, vmbo-kb, vmbo-bb
Opleidingsvariant(en):
havo-kansroute; 10-14 onderwijs
Vmbo-proﬁelen:
Dienstverlening en Producten (D&P),
Zorg en Welzijn (Z&W), Techniek, Economie
Extra aanbod:
Laptop-/tabletonderwijs,
Extra ondersteuning/bijzondere begeleiding,
Leerwegondersteuning (LWOO), Trajectklas
Onderwijsconcept:
Algemeen
Levensvisie:
Oecumenisch, Openbaar
Aantal leerlingen:
600
Voor meer informatie:
Kijk op onze website www.hethoutens.nl
voor meer informatie.
Afdelingsleider onderbouw: Jasper Gaasenbeek
(jaspergaasenbeek@mijnhoutens.nl).
Bij ons kun je ook kiezen voor Onderwijs 10-14
Houten. Hier krijg je meer tijd om te ontdekken
wat je wil en kan en wat bij je past. Het is bedoeld
voor leerlingen tussen 10 en 14 jaar die willen
werken aan hun eigen ontwikkeling om tot de
best passende keuze voor voortgezet onderwijs te
komen.

KEUZEGIDS VOOR LEERLINGEN IN GROEP 8 VAN HET BASISONDERWIJS EN HUN OUDERS
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Ichthus College Veenendaal
koersvast en grensverleggend

Het Ichthus College is een school met
een duidelijk herkenbare christelijke
identiteit. De Bijbel is ons kompas. We
vinden het belangrijk dat onze leerlingen
gevormd worden tot christenen die hun
verantwoordelijkheid nemen in de
maatschappij. Als Global Citizen School
staat internationaal leren bij ons
hoog op de agenda. We helpen je
om je talenten te ontwikkelen!

HET ICHTHUS IN EEN NOTENDOP
 Open toelatingsbeleid
 Bovengemiddeld veilige school
 Christelijke identiteit wordt dagelijks vorm gegeven
 Goed georganiseerde leerlingzorg
 Uitdagend onderwijs
• vmbo-tl beroepsgericht
• havo abridged learning
• vwo onderzoekend leren
 Global Citizen School voor internationaal leren
 Open leercentrum
BRUGKLASSEN
Op het Ichthus College zijn er vijf verschillende brugklassen:
vmbo-tl - vmbo-tl/havo - havo/atheneum - atheneum atheneum masterclass. Op advies van de basisschool word
je in een bepaalde brugklas geplaatst.

ONDERWIJSAANBOD
vmbo-tl
De vmbo-tl afdeling ontwikkelt een doorlopende leerlijn waarbij je
ook praktisch aan de slag gaat. In klas 3 en 4 is er een speciaal proﬁeldagdeel waarin je bedrijven bezoekt, stage loopt en allerlei praktische
opdrachten maakt. We helpen je te ontdekken wie je bent en waar je
talenten liggen.
havo
De havo afdeling geeft je een een brede theoretische basis, waarbij
je in klas 4 en 5 kunt kiezen uit verschillende talentklassen zoals
Abridged Business, Abridged Science of Abridged Culture. Deze
klassen vervullen een prima brugfunctie naar hbo-opleidingen.
vwo
De vwo afdeling biedt een atheneum en gymnasiumopleiding. Je
wordt uitgedaagd het beste uit jezelf te halen. Er wordt gewerkt met
uitdagende modules o.a. Chinees! Ben je nieuwsgierig van aard, heb
je een brede belangstelling en ben je bovengemiddeld getalenteerd,
dan is de atheneum masterclass misschien iets voor jou.
IDENTITEIT
Het Ichthus College is een christelijke school op reformatorische
grondslag. Elke dag lezen we rond een thema een gedeelte uit de
Bijbel. We willen met de leerlingen het gesprek aangaan over wat het
betekent om Jezus te volgen. We hanteren een open toelatingsbeleid.
Dat betekent dat in principe elke leerling welkom is waarvan de
ouders de grondslag respecteren.
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Welkom op de Ichthus Experience
op dinsdag 16 of donderdag 18
aantal lessen krijgt!

Ichthus College Veenendaal
Vondellaan 4
3906 EA VEENENDAAL
0318 543210

VEILIGE SCHOOL
Leerlingen geven aan dat ze het op het Ichthus prima naar hun
zin hebben. Dat komt omdat ze een veilige leeromgeving ervaren.
Leerlingen en medewerkers gaan met respect met elkaar om. Op het
Ichthus word je gezien!
LEERLINGZORG
Met verreweg de meeste leerlingen gaat het goed. Soms heeft een leerling tijdelijk
extra ondersteuning nodig. De medewerkers van het ondersteuningsteam helpen
je graag! Ondersteuning wordt geboden bij planning, dyslexie, rouwverwerking,
sociale vaardigheden enz.
Als voor jou de overstap van de basisschool naar het Ichthus lastig is, helpen we de
eerste weken met ons ‘rustige-start-programma’.
GLOBAL CITIZEN SCHOOL
Het Ichthus College is een school voor internationaal leren. We helpen je om een
wereldburger te worden, die een open blik heeft voor de naaste dichtbij of verder
weg. In de onderbouw doe je bij verschillende vakken internationale kennis op.
In klas twee ga je naar Schiphol om in het Engels voorbijgangers te interviewen
en in klas drie ga je op uitwisseling! Daarnaast heb je de mogelijkheid om een
internationaal erkend talencertiﬁcaat te behalen voor Engels, Frans of Duits.
OPEN LEERCENTRUM
We beschikken over een modern open leercentrum. Hier kun je terecht om een
boek te lenen maar ook om op je eigen plek van een een computer gebruik te
maken. Heb je ruimte nodig om met een klein groepje te overleggen? Ga dan in
een treincoupé zitten. Wil je liever echt ongestoord werken? Dan is het stiltelokaal
een prima plek! Ook kun je heerlijk aan de leestafel de krant van vandaag lezen of
een interessant tijdschrift.
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november 2021 waarbij je een

www.ichthuscollege.nl
Scan deze QR-code voor
info@ichthuscollege.nl
Facebook: /ichthuscollegevdaal/
Twitter: @IchthusCollege
Opleiding(en):
Gymnasium (vwo), atheneum (vwo), havo,
vmbo-tl
Extra aanbod:
Anglia Masterclass, DELF (Frans), Goethe
Deutsch, Internationale samenwerking
Bijzondere thema's:
Global Citizen School, International Business
College (IBC), VECON Business School
Onderwijsconcept:
Algemeen
Levensvisie:
Christelijk, Reformatorisch
Aantal leerlingen:
2000
Voor meer informatie:
Wil je meer weten? Bel of mail met
de heer D. van Vliet, brugklascoördinator.
T: 0318-543210 of E: vli@ichthuscollege.nl .

Bezoek de open dag op
vrijdag 28 januari 2022 van 16:00 tot 21:00 uur!
Kom naar de gymdemonstraties en kijk rond
in het open leercentrum!
KEUZEGIDS VOOR LEERLINGEN IN GROEP 7/8 VAN HET BASISONDERWIJS EN HUN OUDERS
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Johannes
Fontanus College
Trots op wie je bent!
Het Johannes Fontanus College (JFC) is
een scholengemeenschap voor mavo, havo,
atheneum, gymnasium en technasium. We
gaan ervoor dat jij je op jouw eigen niveau
maximaal ontwikkelt. Ook vinden we het
belangrijk dat jij ontdekt en ervaart dat God
jou unieke talenten heeft gegeven. We
willen je stimuleren om deze talenten tot
bloei te laten komen.

Het JFC heeft op elk niveau breed onderwijsaanbod.
Ook is er veel aandacht voor individuele leerlingen
die extra zorg en begeleiding nodig hebben.
Onderwijs op Maat geeft leerlingen de mogelijkheid
om hun rooster aan te passen, meer of minder
lessen te volgen en extra tijd te maken voor hun
talenten en leerbehoefte. Kortom: er is veel mogelijk!
BRUGKLASSEN
Op het JFC zijn vier soorten brugklassen. Afhankelijk
van het niveau-advies (en het aanvullende advies)
van de basisschool word je geplaatst in een van
deze brugklassen:
 mavo/havo
 havo/atheneum
 atheneum
 gymnasium

DRIE LEERLINGEN AAN HET WOORD OVER HUN ONDERWIJS OP MAAT
HET JFC & VERSNELD EXAMEN
Martijn van Essen was zo goed in Engels dat mevrouw Schuld
(stafdocent mavo) hem voorstelde om versneld examen te doen.
“Ik heb in mavo 3 al examen gedaan voor het vak Engels. Engels gaat me
makkelijk af omdat ik veel game. Daardoor heb ik vrienden in Amerika waar ik
dagelijks mee praat. Ook kijk ik al vanaf mijn tiende veel YouTube-video’s.
Aan het begin van het jaar kreeg ik een planner waarmee ik veel zelfstandig
kon werken in een studieruimte. De toetsen maakte ik samen met de mavo
4-leerlingen. Uiteindelijk heb ik Engels met een 8 afgesloten. Ik ben erg blij dat
ik deze kans heb gekregen. Nu hoef ik in mijn laatste jaar geen Engels meer te
volgen en heb ik meer tijd voor de andere vakken. Ik zou graag na de mavo
een opleiding voor game-developer gaan doen. Dan gaat m’n Engels weer
goed van pas komen!”
HET JFC & TOPSPORT
Hoe combineer je een sportcarrière met school? Isa Leroy - Europees
kampioen skeeleren en schaatsen - vertelt hoe het JFC haar geholpen
heeft.
“Ik sport bijna elke dag op een hoog niveau. Omdat het ver rijden is naar de
schaatsbaan in Dronten, leer ik veel in de auto. Mijn teamgenoten helpen
me ook bij m’n schoolwerk. Door verschillende ernstige blessures kan ik
niet veel op school zijn. Daarom heb ik een aangepast rooster en mag ik
veel lessen online bijwonen. Voor het maken van toetsen kan ik altijd bij
mijn afdelingsleider terecht. Na schooltijd bellen docenten weleens om te
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Open Huis eind januari 2022
data, tijden en inschrijven.
Johannes Fontanus College
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA BARNEVELD
0342 491469
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check de site voor

www.jfc.nl
Scan deze QR-code voor
info@jfc.nl
Facebook: /johannesfontanuscollege
Instagram: @johannesfontanuscollege
Opleiding(en):
Gymnasium (vwo), atheneum (vwo), havo,
vmbo-tl/mavo
Opleidingsvariant(en):
Vmbo-tl (mavo)/havo brugjaar, Havo/vwo
brugjaar, Atheneum brugjaar, Gymnasium
brugjaar

vragen hoe het gaat en krijg ik extra uitleg. Meneer Van de Brink is nu mijn
persoonlijk mentor. Hij is gymdocent en begrijpt dus als geen ander hoe
belangrijk sport voor me is!”
HET JFC & ONDERWIJS OP MAAT
Een vak volgen in een hogere klas? Ook dat kan op het JFC! Naomi
Klok is met het vak Spaans aan de slag gegaan.
“In de derde klas kon ik wel wat extra uitdaging gebruiken. De
kennismakingsmodule van het vak Spaans in de eerste klas vond ik erg leuk
en het vak lag me toen goed. In overleg met mijn mentor heb ik in de 3e
klas het vak Spaans op vwo 4-niveau opgepakt. Ik zit nu in de vierde klas
en mag het vak Spaans op vwo-5 niveau doen. Ik ga ook nog proberen om
het vak economie erbij te volgen. Ik wil namelijk heel
graag “Internationale Ontwikkelingsstudies”
aan de Wageningen Universiteit gaan
doen. Tijdens deze studie komen allerlei
Het Johannes
aspecten van ontwikkelingshulp
Fontanus College. Een plek
aan bod, zoals rechten, cultuur
en economie. Met de vakken
waar je je vrienden ontmoet en
Cambridge English, Spaans en
waar je je thuis voelt. Een plek
economie ben ik goed voorbereid
op deze studie. Ik zou later heel
waar je ontdekt wie je bent en
graag ontwikkelingswerk in ZuidAmerika willen gaan doen.”
wat je goed kunt.

Extra aanbod:
Cambridge English, DELF (Frans), Spaans,
Drama/Theater, Zang/Muziek, ICT-klas,
Filosoﬁe, Ondernemers-/Businessklas, Laptop-/
tabletonderwijs, Huiswerkbegeleiding, Extra
ondersteuning/bijzondere begeleiding, EOA/ISK,
Hoogbegaafdenonderwijs, Extra examenvakken,
Mbo-samenwerking, Hbo-samenwerking,
Universitaire samenwerking
Bijzondere thema’s:
Technasium, VECON Business School
Onderwijsconcept:
Algemeen
Levensvisie:
Christelijk, Protestants-christelijk
Aantal leerlingen:
2150
Voor meer informatie:
In november brengen leerlingen van groep
8 een bezoek aan het JFC (o.v.b.). Zij worden
dan rondgeleid, bezoeken een aantal lessen en
proeven de sfeer. Ook voor ouders organiseren
we in november een speciale ouderavond.
Verder kennismaken kan tijdens de Open Avond
die begin februari plaatsvindt.
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Koningin
Wilhelmina
College
Move Your World!
Het KWC is een school die bruist van de
activiteiten. Leerlingen uit de wijde omtrek komen
naar het KWC om uitdagend en kwalitatief goed
onderwijs te krijgen. Van praktijkonderwijs tot en met
(tweetalig) gymnasium. Door de vele internationale
contacten worden alle leerlingen voorbereid op een
toekomst als wereldburger in de 21ste eeuw, maar
binnen de school is alles kleinschalig georganiseerd.
Deze veilige leeromgeving zorgt voor tevreden
leerlingen. Welkom bij het KWC!

AANDACHT EN KANSEN
Een enthousiast en professioneel team van docenten en
onderwijsondersteunende medewerkers werkt met veel plezier
samen met leerlingen aan onderwijs van topkwaliteit. Op een
school met een christelijke identiteit doen we dat door dicht om
de leerling heen te staan. Bij ons wordt elke leerling gezien. We
hebben respect voor elkaar en de wereld om ons heen. Daarom
zijn we bijvoorbeeld Fairtrade school en daar zijn we trots op.
Iedere klas heeft een mentor die van de klas een hecht team
maakt en contact houdt met ouders. De brugklasperiode duurt
twee jaar. Leerlingen krijgen de kans om de lesstof ook op een
hoger niveau te doen, zelfs per vak. Na één of twee jaar kunnen
zij, als dat een passende ontwikkeling is, doorstromen naar het
hogere niveau. Of zij kunnen besluiten om op het niveau van
het basisschooladvies door te gaan, maar in een vak waarin zij
bovengemiddeld presteren, op dat hogere niveau door te gaan
om mogelijk daarin eindexamen te doen. Wij geloven in de
kracht van onze leerlingen en onze medewerkers!
SPORT, TWEETALIG ONDERWIJS EN GLOBAL
CITIZEN SCHOOL
Bij aanmelding kunnen leerlingen kiezen voor
extra sport en voor tweetalig onderwijs.
Er zijn veel sportieve activiteiten. In
alle afdelingen op het KWC kunnen
leerlingen kiezen voor extra
sport. In de afdelingen TL/GL
en havo bestaat een uitgebreid
sportklasprogramma.

Grensverleggend: je kunt op het KWC ook kiezen voor tweetalig
onderwijs op het atheneum, gymnasium, havo en vmbo. Wil
jij een echte wereldburger worden? Volg dan extra Engels. Of
volg bepaalde vakken in het Engels. Bij tweetalig onderwijs is
er een groot aanbod aan internationale projecten en heb je
leuke buitenlandse contacten. De basisschool moet een positief
advies geven over deze plaatsing. Als afronding van het tweetalig
onderwijs krijgen leerlingen een internationaal erkend certiﬁcaat
voor het vak Engels, het International Baccalaureate in het vwo, het
tto-junior-certiﬁcaat op het havo en een tto-certiﬁcaat in het vmbo.
Wij bieden dus meer dan een diploma.
Het KWC is als eerste school in Nederland gecertiﬁceerd als Global
Citizen School. Internationalisering of ”Global Citizen School” is voor
alle leerlingen. Wij werken samen met scholen in heel Europa, in de
V.S., in India en in China. Bij het diploma kunnen alle leerlingen van
het KWC een erkend Global Citizen School-certiﬁcaat behalen.
Dat is een mooie plus voor het inschrijven bij vervolgopleidingen.
AGORA-ONDERWIJS OP HET KWC
Op KWC-agora mag ieder kind aan de slag met zijn eigen interesses
op zoek naar zijn eigen talenten en ambities! KWC-agora biedt
leerlingen, van vmbo tot gymnasium, persoonlijke leerroutes
onder begeleiding van coaches. Het is een onderzoekende
leermethode waarbij leerlingen veel vrijheid krijgen:
in hun eigen tempo, op hun eigen manier
mogen ze ontdekkend leren.
Tijdens ons Open Huis op vrijdag 14
januari 2022 van 18.00 - 21.00 uur
kun je veel meer te weten komen over
dit prachtige onderwijsconcept.
KWC-agora, een mooie challenge!
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15 sept. Start inschrijving
Kids Master Classes
6 & 13 okt. Kids Master Classes
16 nov. Voorlichtingsavond voor
ouders groep 8-leerlingen
23 & 25 nov. Open lesmiddagen
leerlingen groep 8 + ouders
30 nov. KWC-agora informatieavond
14 jan. Open Huis KWC
8 febr. Open lesavond tto voor
vmbo/havo/vwo &
open lesavond gymnasium

Koningin Wilhelmina College
locatie Beethovenlaan
Beethovenlaan 1
4102 BM CULEMBORG
0345-639050

Koningin Wilhelmina College
locatie Gershwinhof
Gershwinhof 1
4102 DJ CULEMBORG
0345-639050

Opleiding(en):
Gymnasium (vwo), atheneum (vwo), havo,
vmbo-tl, vmbo-gl

Opleiding(en):
Vmbo-kb, vmbo-bb, praktijkonderwijs

Vmbo-proﬁelen:
Dienstverlening en Producten (D&P)
Extra aanbod:
Cambridge English, DELF (Frans), Goethe
Deutsch, Sportklas, Huiswerkbegeleiding,
Internationale samenwerking, Mbosamenwerking, Hbo-samenwerking,
Universitaire samenwerking, Agora-onderwijs,
Topsportvriendelijke school
Bijzondere thema’s:
Global Citizen School, International
Baccalaureate Programme, Tweetalig
onderwijs, Ondernemend KWC

KWC KEUZE-UREN
Naast de lessen krijgen leerlingen één of twee
keer per week te maken met KWC keuzeuren in hun lesrooster. in deze uren kiezen
ze zelf uit een gevarieerd aanbod. maar ook
kunnen leerlingen die dat nodig hebben, extra
begeleiding krijgen, bijvoorbeeld rekenlessen,
speciale uitleg van vakdocenten of projecten
binnen sport of kunst. zo leren leerlingen
gaandeweg beter om keuzes te maken.
STARTEN IN DE BRUGKLAS
Op het KWC worden leerlingen uitgedaagd
om het beste uit zichzelf te halen. Dat kan op
de volgende opleidingen: praktijkonderwijs,
vmbo-basis, -kader, -theoretische, -gemengde
leerweg, havo, vwo en KWC-agora.

Onderwijsconcept:
Algemeen

Vmbo-proﬁelen:
Dienstverlening en Producten (D&P)
Extra aanbod:
Anglia Masterclass,
Huiswerkbegeleiding,
Leerwegondersteuning (LWOO),
Doorlopende leerlijn vmbo-mbo,
Mbo-samenwerking, Agoraonderwijs, Topsportvriendelijke
school, Expertklassen
Bijzondere thema’s:
Global Citizen School, Tweetalig
onderwijs
Onderwijsconcept:
Algemeen

Levensvisie:
Christelijk, Interconfessioneel, Protestant-christelijk, Rooms-katholiek
Totaal aantal leerlingen: 1670
www.kwc-culemborg.nl
info@kwc-culemborg.nl
Facebook: kwc-culemborg
Instagram: @koninginwilhelminacollege
Twitter: @KWCCulemborg

Hier gaan we voor
De kernwaarden van het KWC: wij geloven in de kracht
van onze leerlingen en onze medewerkers. Wij zijn betrokken bij
elkaar en de wereld om ons heen, wij geven kansen en dagen uit.
Wij bieden meer dan een diploma! KWC: Move Your World!
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gelijkwaardigheid

Op onze school is
iedereen welkom.
Hoeveel we
ook van elkaar
verschillen, iedereen
heeft recht op een
gelijke behandeling,
een gelijke stem
en gelijke kansen.
Iedereen is
evenveel waard.

vrijheid

ontmoeting

Op onze school kun
je jezelf zijn en je
eigen stem laten
horen.

Op onze school
leren we van
verschillen.

Je leert zelfstandig
en kritisch denken.
Je neemt
verantwoordelijkheid
en houdt rekening
met de vrijheid van
de ander.

We zijn nieuwsgierig
naar het verhaal
van de ander.
We dragen zorg
voor elkaar en voor
onze omgeving.
Op school ontmoet
je de hele wereld.

Spreekt dit jou aan? Kies dan voor een openbare school! openbaaronderwijs.nu
Er is altijd een openbare school bij jou in de buurt. scholenopdekaart.nl

www.openbaaronderwijs.nu
initiatief van:

MAVO

HAVO

ATH

GYM
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Zo goed kan
onderwijs zijn.

Scan deze QR-code voor

Een brugklas waarin uw kind
het maximale uit zichzelf haalt?
De leerlingen van Luzac groeien
in de tweejarige brede brugklas
naar het hoogst haalbare niveau.
Dit doen ze met het leerplan op
maat, waarmee ze ieder hun
eigen leerweg volgen.

DE BREDE TWEEJARIGE BRUGKLAS
Luzac biedt een brede, tweejarige
brugklas. Zo heeft elke leerling de
rust en ruimte om te groeien naar het
hoogst haalbare niveau. En Luzac heeft
zo voldoende tijd om zorgvuldig het
niveau te bepalen dat écht bij hem
of haar past. Dankzij de persoonlijke
aandacht en tijd die de brugklassers
krijgen, komen ze optimaal tot hun
recht en presteren velen zelfs beter dan
op de basisschool werd verwacht.
EXCELLENT MAATWERK
Als uw kind bij Luzac in de tweejarige
brugklas komt, kijken we verder dan
alleen het schooladvies. Wij vinden zijn
of haar ambities en wensen namelijk
net zo belangrijk. Daarom stellen we
een persoonlijk leerplan met leerdoelen
op, zodat de leerweg voldoet aan de
wensen en ambities van uw kind. Dit is
een dynamisch leerplan, wat inhoudt
dat we erop inspelen als de behoeften
veranderen. Zo groeit elke leerling
op zijn eigen manier naar het hoogst
haalbare niveau.

KLEINE KLASSEN
De klassen van Luzac zijn klein met gemiddeld
12 leerlingen, zodat elke leerling meer dan
voldoende aandacht krijgt. De docent leert de
leerlingen snel kennen, zodat hij of zij iedere
leerling persoonlijk kan begeleiden. De lessen
zijn zo vormgegeven dat uw kind met plezier
de stof zo goed mogelijk tot zich neemt.

Luzac Utrecht

PERSOONLIJKE BEGELEIDING
Elke leerling krijgt een persoonlijke begeleider
die voor hem of haar klaarstaat. Samen
bespreken ze meerdere keren per week hoe
het gaat en waar de leerling eventueel hulp
bij nodig heeft. Zo blijven de schoolprestaties
altijd onder controle en hoeven zowel de
ouders als de leerling zich geen enkele zorgen
te maken. Ons doel is niet alleen om leerlingen
zo goed mogelijk te laten presteren; leerlingen
krijgen bij Luzac meer zelfvertrouwen en
zelfinzicht. Ze maken een persoonlijke
ontwikkeling door die tevens waardevol is
voor hun carrière na Luzac.

opleidingsadvies@luzac.nl

Diaconessenstraat 1
3511 XX UTRECHT
030 2322797
www.luzac.nl/utrecht

Luzac Amersfoort

Zonnehof 9
3811 ND AMERSFOORT
033 4615489
www.luzac.nl/amersfoort

Opleiding(en):
Gymnasium (vwo),
atheneum (vwo), havo, mavo
Opleidingsvariant(en):
Meerjarige brugperiode
Onderwijsconcept:
Particulier onderwijs
Levensvisie:
Algemeen bijzonder
Voor meer informatie:
Maak een persoonlijke afspraak
om kennis te maken met Luzac.
Ga naar www.luzac.nl/brugklas of
neem telefonisch contact met ons
op. Uw kind kan ook een dagje
meelopen om de sfeer te proeven.

EEN PERSOONLIJK ADVIESGESPREK
Wilt u meer weten over Luzac? Onze rector
vertelt u graag alles over het onderwijs van
Luzac tijdens een persoonlijk adviesgesprek.
In dit gesprek staan de wensen en ambities
van uw kind centraal. Zo ontdekt
u wat het persoonlijke
Leerling brugklas: “Ik vond het ﬁjn
onderwijs voor hem
dat
ik
bij Luzac meteen alle hulp kreeg die ik
of haar kan
nodig
had.
Ik
haal nu betere cijfers dan ik had verwacht en
betekenen.
ga nu een hoger niveau doen dat op de basisschool werd bepaald”.
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NUOVO Scholen

Veelzijdig openbaar voortgezet
onderwijs in Midden-Nederland
NUOVO Scholen heeft
zich ontwikkeld tot een
toonaangevende organisatie
die zich richt op het onderwijs
van morgen. Op alle niveaus,
vernieuwend en gedegen.

SAMEN ONTWIKKELEN
We sluiten aan bij de leeftijd, leefwereld
en talenten van leerlingen. Niet iedereen
leert immers op dezelfde manier; daarom
biedt NUOVO Scholen verschillende
onderwijsconcepten. Er is op onze scholen
plaats voor vlotte leerders, moeilijk lerende
kinderen, studiebollen en leerlingen die liever
de handen uit de mouwen steken. Met een
opbrengst die veel verder gaat dan het halen
van een diploma.
VERBINDINGSKRACHT
Om de positie van het openbaar voortgezet
onderwijs in de regio Utrecht duurzaam te
versterken, hebben de scholen van NUOVO
hun krachten gebundeld. De scholen hebben
allemaal hun eigen identiteit en speciﬁeke
cultuur, maar kunnen ﬂoreren door de
meerwaarde van het gezamenlijke merk. Aan
de hand van een gezamenlijke, herkenbare
visie op de kwaliteit van onderwijs staat
NUOVO midden in de maatschappij. We
hebben voor iedere leerling een passende
school.

UITGAAN VAN DE LEERLING
De scholen van NUOVO zijn op weg naar
onderwijs waarin de leerbehoefte
en de ontwikkeling van leerlingen
leidend zijn voor de manier waarop
we het onderwijs organiseren. Waarin
leerlingen actief vorm geven aan
hun eigen leerproces, docenten
afwisselend de rollen van instructeur,
expert, coach, mentor of begeleider
vervullen, het leerstofaanbod zich niet
beperkt tot leerboeken en methodes.
De hele wereld is de inspiratiebron
om te leren. We gaan naar vorm
en van onderwijs waarin structuren
volgen uit inhoud. Niet andersom.

Postadres:
Postbus 1415
3500 BK Utrecht
T: 030-2969040
E: nuovo@nuovo.eu
www.nuovo.eu

de online presentatie

NUOVO Scholen biedt openbaar
voortgezet onderwijs aan in de stad en
regio Utrecht. Onze scholen zijn verankerd
in dit werkgebied en wij zoeken actief de
verbinding met de samenleving.

NUOVO Scholen
Het bedrijfsbureau van NUOVO Scholen
is gevestigd aan de Orteliuslaan 871 in
Utrecht-Papendorp.

Scan deze QR-code voor

Dit zijn onze vijftien scholen:

















ACADEMIE TIEN
Anna van Rijn College
International School Utrecht
Ithaka Internationale Schakelklassen
Leidsche Rijn College
NXT locatie Doorn
NXT locatie Maarsbergen
Openbaar Lyceum Zeist
Openbaar VMBO en MAVO Zeist
POUWER College
Trajectum College
UniC
Utrechts Stedelijk Gymnasium
VOLT! Toekomstmakers
X11 media en vormgeving

EIGEN-WIJS
Medewerkers van NUOVO kennen
hun leerlingen, weten wat hen drijft
en wat ze nodig hebben. Collega’s
kennen elkaar, weten hoe ze kunnen
samenwerken, elkaar ondersteunen,
inspireren en stimuleren in hun
ontwikkeling. Het draait bij NUOVO
Scholen om lef, eigenheid en
(leren) genieten. Leren om
Elk kind verdient het beste
de verbinding te zoeken
onderwijs. NUOVO Scholen
en een moreel kompas
te ontwikkelen. Dat is
nemen de behoefte van de leerling als
eigen-wijs onderwijs
startpunt. Het draait daarbij om het
volgens NUOVO.

stimuleren van talenten.
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Anna van Rijn College

Een wereldschool in Nieuwegein!
Wat ga je doen volgend jaar: mavo,
havo of vwo? Eéntalig of tweetalig?
Op het Anna van Rijn College ben je
welkom. We willen je graag helpen
met goed en modern onderwijs
op een leuke school met
betrokken docenten.
Jaarlijks is er een theatervoorstelling door
leerlingen en pakken we groots uit tijdens
de Revue en iedereen mag zijn talenten
tonen tijdens de intieme muziekavond Café
Chantant.
Anna MAVO en Anna Lyceum zijn twee
scholen onder één dak. We zijn dé
internationaal georiënteerde openbare
school van Nieuwegein met een focus
op jouw talenten. In een kleinschalige
omgeving zetten we in op maatwerk voor
leerlingen door het gebruik van laptops,
maar ook door vele keuzemogelijkheden.
MAATWERK
Binnen het reguliere lesrooster bieden we
op het Anna de mogelijkheid om lessen
te volgen in het vak van jouw keuze. Dit
kan zijn omdat je hier extra aandacht aan
wilt besteden omdat je het heel leuk vindt,
of omdat je het een beetje moeilijk vindt.
Samen met je mentor kijk je naar wat voor
jou belangrijk is.
EXTRA AANBOD
Tijdens de keuze-lessen bieden we verder
extra mogelijkheden in de vorm van
talentlessen. Denk dan bijvoorbeeld aan
lessen Chinees, dans of Microsoftlessen. We
zijn ook een “Microsoft Imagine Academy”
wat betekent dat je bij ons oﬃciële
certiﬁcaten Oﬃce en HTML kunt halen.
Iedere tweetalige vwo leerling maakt kennis
met het gymnasium in het eerste leerjaar.
Vanaf klas twee kun je kiezen of je doorgaat
met het gymnasium.

TWEETALIG ONDERWIJS
De meest uitgebreide vorm van extra
aanbod en talentontwikkeling zijn onze
tweetalige opleidingen. Je kunt op het
Anna van Rijn College tweetalig mavo, havo
en vwo doen. Het gymnasium is bij ons
een tweetalige opleiding. Als je kiest voor
een tweetalige opleiding betekent het dat
je bijvoorbeeld vakken als geschiedenis
en aardrijkskunde in het Engels krijgt.
Daarnaast is er een uitgebreid programma
aan reizen, uitwisselingen en excursies.
Behalve dat je goed Engels leert spreken,
groei je ook door alle ervaringen. Op het
Anna zijn we al ruim 25 jaar tweetalig!

Scan deze QR-code voor

Albatros 1
3435 XA NIEUWEGEIN
030 6040900
www.annavanrijn.nl
info@annavanrijn.nl

Anna Lyceum
Opleiding(en):
Gymnasium (vwo), atheneum (vwo), havo
Opleidingsvariant(en):
Havo/vwo brugjaar
Extra aanbod:
Cambridge English, Chinees, Dans,
Drama/Theater, Laptop-/tabletonderwijs,
Huiswerkbegeleiding, Extra
ondersteuning/bijzondere begeleiding,
Extra examenvakken, Internationale
samenwerking, Universitaire
samenwerking, Microsoft Imagine
Academy, Technologie

Anna MAVO
Opleiding(en):
Vmbo-tl/mavo
Opleidingsvariant(en):
Vmbo-tl (mavo)/havo brugjaar

Op ‘t Anna ontdek je waar
je talenten liggen en hoe je deze
kunt ontwikkelen. Wil jij ‘t Anna
leren kennen? Bezoek ons open huis
op zaterdag 5 februari 2022.

Extra aanbod:
Cambridge English, Chinees,
Dans, Drama/Theater, Kunst/Cultuur,
ICT-klas, Robotica/Programmeren,
Laptop-/tabletonderwijs,
Huiswerkbegeleiding, Extra ondersteuning/
bijzondere begeleiding,
Extra examenvakken, Microsoft Imagine
Academy

Kijk voor actuele informatie op
www.annavanrijn.nl
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Scan deze QR-code voor

NXT Doorn
Frans van Dijklaan 2
3941 KD DOORN
0343-412196

NXT Doorn
Kleine school,
grote betrokkenheid
• Mavokansklas
• Mavo
• Havokansklas
• Havo
School voor dromers,
denkers en doeners van
nu èn de toekomst.

WHAT’S NXT
NXT Doorn is een kleine school met
310 leerlingen. Wij als team staan elke
dag klaar om jou zo goed mogelijk te
begeleiden. We vinden belangrijk dat
jij ontdekt wie jij bent. Jij bent eigenaar
van jouw leerproces. Zo ontwikkel
je zelfstandigheid en zelfvertrouwen
en haal jij het maximale uit jezelf. Wij
zorgen voor een veilige en uitdagende
leeromgeving.

www.nxt.eu
info@nxt.eu
Facebook: /Nxtdoorn
Instagram: @nxtdoorn
Twitter: @nxt_doorn
Opleiding(en):
Havo, vmbo-tl/mavo
Opleidingsvariant(en):
Vmbo-tl (mavo)/havo brugjaar,
Kansklas mavo en havo

NXT CHOICES
Op NXT Doorn kies je elke periode een
Talentklas. Dat kan zijn sport, expressie,
ondernemen, wetenschap & techniek of
mens & gezondheid, muziek, dansen. In de
Talentklassen ontdek je wat jouw skills zijn.
Vanaf leerjaar 3 krijg je het beroepsgerichte
vak informatietechnologie (ITTL).

Extra aanbod:
Dans, Kunst/Cultuur, Zang/Muziek,
Media en ontwerp, Science/Technologie,
Kookklas, Sportklas, Ondernemers-/
Businessklas, Huiswerkbegeleiding,
Extra ondersteuning/bijzondere
begeleiding, Leerwegondersteuning
(LWOO), Extra examenvakken,
Mbo-samenwerking, Hbo-samenwerking,
Mavo- en havokansklas

Naast de gewone lessen bieden we je iedere
dag ﬂexuren aan. Jij kiest wanneer je welke
ﬂexuren gaat doen. Je kunt daarbij kiezen
uit vakhulpuren, ICT-uren, stilte-uren of
werkuren.

Onderwijsconcept:
Algemeen

NXT STEP
Op NXT heb je echt wat te kiezen en we
geven je alle ruimte om je eigen talenten
te ontdekken en verder te ontwikkelen.
Zet de NXT STEP naar jouw toekomst!

Levensvisie:
Openbaar
Aantal leerlingen:
310
Voor meer informatie:
Daniel Koelink coördineert
de aanmeldingen.
Hij is bereikbaar op
dkoelink@nxt.eu
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Scan deze QR-code voor

NXT Maarsbergen
NXT voor dromers,
denkers en doeners voor
Nu en de Toekomst!
Vind je het leuk om praktisch
bezig te zijn? Ligt jouw
interesse in de techniek of
bij mens&dienstverlening?
Ben je op zoek naar een
school waar je kunt leren
door doen? Dan past NXT
Maarsbergen bij jou!

WHAT’S NXT
Een school voor dromers, denkers en
doeners voor Nu én de Toekomst.
NXT is voor alle niveaus van het vmbo en
ook voor leerlingen die praktisch leren en
op havo-niveau onderwijs willen krijgen.
Wij leren je de kennis en vaardigheden
die je nu en in de toekomst nodig hebt.
Onze lessen bereiden je voor op de
beroepen van morgen.
Wij hebben aandacht voor de individuele
leerling. Daar staan wij voor. Dat betekent
dat wij dichtbij zijn. Dichtbij jouw talent.
Dichtbij wat jij nog wil leren. Dichtbij
de combinatie van praktijk én theorie.
Dichtbij jou!
NXT SUPPORT
Alle leerlingen hebben goede
begeleiding nodig. Maar dit hoeft niet
voor iedereen dezelfde begeleiding

NXT Maarsbergen
Woudenbergseweg 22 A
3953 MG MAARSBERGEN
0343 431345
www.nxt.eu
jkrosenbrink@nxt.eu
Facebook: /nxtmaarsbergen
Instagram: @nxtmaarsbergen

te zijn. Samen met jou, je ouder(s)/
verzorger(s) en ons team kijken we
waarmee en hoe we je het beste
kunnen begeleiden in je ontwikkeling.

Opleiding(en):
Vmbo-tl/mavo, vmbo-gl, vmbo-kb, vmbo-bb

DO IT NXT
Onze brugklas is uniek in de lessen van
de Vakroute Techniek en de Vakroute
Mens & Dienstverlenen. Alle lessen,
leermiddelen en lokalen zorgen er voor
dat je uitgedaagd wordt om te leren en
te ontdekken. Wat vind jij leuk en waar
liggen jouw kwaliteiten? We helpen
je graag bij het maken van keuzes die
voor jou belangrijk zijn. In alle leerjaren
leer je binnen en buiten de school,
door stages, excursies, gastlessen en
activiteiten op de Hotspot.

Beroepsschool:
Horeca vakschool, Vakcollege Mens en
Dienstverlenen, Vakcollege Techniek

NXT STEP
De volgende stap in jouw toekomst.
Ga jij hem zetten?

Opleidingsvariant(en):
Vakmavo-havo

Vmbo-proﬁelen:
Bouwen, Wonen en Interieur (BWI), Economie
en Ondernemen (E&O), Horeca, Bakkerij en
Recreatie (HBR), Mobiliteit en Transport (M&T),
Produceren, Installeren en Energie (PIE),
Techniek, Economie
Extra aanbod:
Techniek, Extra ondersteuning/bijzondere
begeleiding, Leerwegondersteuning (LWOO),
Doorlopende leerlijn vmbo-mbo,
Mbo-samenwerking, Hbo-samenwerking,
Blended learning met een Chromebook
Bijzondere thema’s:
Super school
Onderwijsconcept:
Vakcollege
Levensvisie:
Openbaar

Ook in de
pauzes kun je bij ons
van alles DOEN op ons
beweegplein.

Aantal leerlingen:
420
Voor meer informatie:
Janine Krosenbrink is
de teamleider van
leerjaar 1 en 2.
Voor meer informatie kunt u mailen naar
jkrosenbrink@nxt.eu of bellen met de school.
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HAVO

Openbaar Lyceum Zeist

Scan deze QR-code voor

De school voor leerlingen
die méér willen!
Het Openbaar Lyceum is een school
voor als je meer wilt! Je kunt je
breder en verder ontwikkelen
op een school met een warme
open sfeer. Je kiest vanaf de
start sport- of expressieprofiel,
gym xtra of havo-kansklas.

Het Openbaar Lyceum Zeist is een school
die openstaat voor iedereen met een
passend advies. Je kunt je hier in een
mooie omgeving ontwikkelen in de
schoolvakken en daarnaast op cultureel
of sportief gebied. Dit gebeurt binnen de
lessen, maar ook daarbuiten. Denk hierbij
bv. aan excellentietrajecten, excursies,
maatschappelijke stage.
ACTIEVE LEERLINGEN EN BPS
Wij werken vanuit leerdoelen, waarbij je als
leerling zelf een actieve rol krijgt om die te
bereiken. In de gesprekken met je ouders
en mentor neem je zelf het voortouw.
In het onderwijs krijgen leerlingen de
kans om hun eigen route te kiezen. Aan
leerlingen die (tijdelijk) meer moeite
hebben met het onderwijsprogramma,
bieden wij begeleiding door een
remedial teacher of orthopedagoog. Voor
meerbegaafde leerlingen bieden wij
als Begaafdheidsproﬁelschool (BPS)
een programma met verrijkings- en
verdiepingsopdrachten.
ICT IN HET ONDERWIJS
Wij zien ICT als één van de middelen om
het onderwijs te ondersteunen. Daarom
zetten wij ICT in daar waar het een

meerwaarde heeft. Wij gebruiken iPads/
laptops/Prowise borden en leerlingen van klas
1,2,3 brengen hun eigen laptop mee.

Openbaar Lyceum Zeist
Blikkenburgerlaan 2
3703 CV ZEIST
030-6914518

HAVO-KANSKLAS, SPORT- EXPRESSIE OF
GYMXTRA
In de onderbouw kies je voor een sport- of
expressieproﬁel of voor GymXtra. Als het nog
niet duidelijk is of mavo of havo passend is,
kies je de havo-kansklas. In deze klas krijg je
een uur extra wiskunde en Nederlands en
intensievere mentorbegeleiding. Na dat jaar
kies je voor 2 mavo of 2 havo.
In de bovenbouw kun je kunst, dans of
sport als examenvak kiezen. Of je kunt je
verdiepen in de bètavakken door wiskunde
D te kiezen of Natuur, Leven en Technologie
(NLT). We bieden excellentie programma’s aan
samen met de Universiteit Utrecht en je
kunt deelnemen aan landelijke olympiades.
Zo kun je ook praktisch met vakken bezig
zijn. Meer talent voor talen? Dan kun je een
Cambridge of Delf certiﬁcaat halen.

www.openbaarlyceumzeist.nl
info@openbaarlyceumzeist.nl
Facebook: /OpenbaarLyceumZeist
Instagram: @openbaar_lyceum_zeist
Opleiding(en):
Gymnasium (vwo), atheneum (vwo),
havo
Opleidingsvariant(en):
Vmbo-tl (mavo)/havo brugjaar,
Havo/vwo brugjaar, vwo brugjaar
Extra aanbod:
Cambridge English, DELF (Frans),
Dans, Kunst/Cultuur, Sportklas,
Laptop-/tabletonderwijs,
Hoogbegaafdenonderwijs,
Universitaire samenwerking,
Homogene vwo-klas
Bijzondere thema’s:
Begaafdheidsproﬁelschool,
SportAccentSchool, Universum School
Onderwijsconcept:
Algemeen

In januari 2022 is
onze open dag.
Kijk op de website voor
onze open lesmiddagen en
informatieavonden
voor ouders.

Levensvisie:
Openbaar
Aantal leerlingen:
1050
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Een kleine, leuke school
op een prachtig landgoed

Voor alle brugklasleerlingen
bieden we het eerste jaar
iets extra’s, wij noemen dit
de Brugklas Extra!

BRUGKLAS EXTRA
Alle leerlingen krijgen 6 uur in de week
lessen op maat. Dit bestaat uit verdiepen,
versnellen en verbreden. Denk hierbij aan
het volgen van vakken op een niveau
hoger, coole projecten uitvoeren – zoals
robots bouwen - of sneller door de lesstof
van een vak gaan. Voor een ander deel
van de leerlingen bestaan deze uren
uit ‘opstap-uren’. Dit zijn uren waarin er
extra ondersteuning is voor bijvoorbeeld
leren plannen, sociaal sterker worden of
het versterken van bijvoorbeeld taal of
rekenen. Aan het einde van de brugklas
bepalen we pas het deﬁnitieve niveau
en niet op het moment dat de leerlingen
van de basisschool komen. Doorstroom
naar de Havo behoort daarbij ook tot de
mogelijkheden.
Naast de gewone lessen, kies je in de
onderbouw voor lessen waarbij je je
talenten ontwikkelt. In de onderbouw kun
je kiezen uit:
Het Expressieproﬁel is voor creatieve
leerlingen die meer willen doen met
muziek, dans, beeldend en theater.
Het Sportproﬁel is voor sportieve

leerlingen die graag meer willen sporten.
Voorop staat samenwerken, organiseren,
leiding geven en elkaar helpen.
Het Talentproﬁel is voor leerlingen die
graag willen ontdekken welke talenten
ze bezitten. Het programma is ﬂexibel en
bepaal je samen. Je kan denken aan koken
en bakken, techniek, Ict, ondernemen en
styling etc.
DE PROFIELEN IN HET 3E EN 4E
LEERJAAR
In de bovenbouw krijg je de mogelijkheid
om je breed te oriënteren op verschillende
beroepen. Door het uitvoeren van allerlei
praktijkopdrachten leer je jezelf kennen,
ontdek je wat je leuk vindt, waar je goed
in bent en wat je later wil gaan doen.
Je leert allerlei algemene vaardigheden
die in elk beroep nodig zijn. Je volgt
de hoofdrichting Dienstverlening &
Producten en kiest daarnaast uit één van
de drie routes: Media & Ondernemen,
Health & Lifestyle en Technologie &
Innovatie. De route bepaalt de focus
van de aangeboden lessen.
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Openbaar VMBO
en MAVO Zeist

MAVO

Scan deze QR-code voor

Openbaar VMBO en MAVO Zeist
Blikkenburgerlaan 2 a
3703 CV ZEIST
030 6914544
www.ovmz.nl
info@ovmz.nl
Facebook: /pages/category/School/OVMZ105521598179140/
Instagram: @ovmz/
Twitter: @nuovoscholen
Opleiding(en):
Vmbo-tl/mavo, vmbo-gl, vmbo-kb, vmbo-bb
Opleidingsvariant(en):
Mavo+
Vmbo-proﬁelen:
Dienstverlening en Producten (D&P)
Extra aanbod:
Drama/Theater, Kunst/Cultuur, Media
en ontwerp, Science/Technologie,
Robotica/Programmeren, Techniek,
Sportklas, Ondernemers-/Businessklas,
Laptop-/tabletonderwijs, Extra
ondersteuning/bijzondere begeleiding,
Leerwegondersteuning (LWOO),
Doorlopende leerlijn vmbo-mbo,
Mbo-samenwerking
Bijzondere thema’s:
Onderbouw:, Expressieproﬁel, Talentproﬁel,
Sportproﬁel
Onderwijsconcept:
Algemeen
Levensvisie:
Openbaar
Aantal leerlingen:
500

Je kunt zelf kiezen
of je de lessen wilt volgen
volgens het expressieproﬁel,
het talentproﬁel of het
sportproﬁel.

Openbaar VMBO en MAVO
Zeist word je als leerling
uitgedaagd prestaties te
leveren, je grenzen te
verleggen en je talenten
te ontwikkelen. Graag
ontmoeten we je op de
Open Dag!
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Rembrandt College

Waar je mag zijn wie je bent
Het Rembrandt College is een kleinschalige,
kleurrijke, openbare school, die alle
leerlingen verwelkomt. Bij ons op school
voel jij je snel thuis. We hebben veel
activiteiten op het gebied van sport en
cultuur. Maar ook leer je vaardigheden
die je goed kunt gebruiken in de
snel veranderende maatschappij.

WELK ONDERWIJS BIEDEN WIJ?
Je kunt bij ons terecht voor mavo, havo en het vwo. Er zijn
drie soorten brugklassen, mavo/havo, havo/vwo en een vwo
brugklas. Het advies van de basisschool bepaalt in welke
brugklas je komt. Doordat wij dakpanbrugklassen én een havo/
vwo 2 brugklas hebben, heb je de tijd om te groeien en uit te
komen bij het niveau dat het beste bij je past.

van je sportieve ontwikkeling: met een digitale app houd je
je eigen groei bij. Voor aardrijkskunde ga je Veenendaal in om
te vloggen en bij natuurkunde leer je via proeven en door te
experimenteren.

BRUGKLAS
Wij nemen in de brugklas uitgebreid de tijd om elkaar te
leren kennen. Voor de zomervakantie maak je al kennis met je
klasgenoten en je mentor. In de eerste weken van het nieuwe
schooljaar organiseren we allerlei sportieve en creatieve
kennismakingsactiviteiten in en rondom de school. Je krijgt een
persoonlijke mentor die ervoor zorgt dat je snel je draai vindt.
Daarnaast vinden we het belangrijk dat je goed leert leren. We
hebben verschillende manieren om je hierbij te helpen, zo krijg
je bijvoorbeeld een Plenda-agenda van ons.

LAAT JE STEM HOREN
Jouw mening is belangrijk op het Rembrandt College. Wij
luisteren dan ook graag naar jou. We willen dat je meedenkt over
jouw onderwijs. We betrekken je bijvoorbeeld bij het aannemen
van nieuwe medewerkers. Al onze schoolfeesten worden
georganiseerd met en door leerlingen zelf. Tot slot hebben we
ook een commissie die, met verschillende activiteiten, ervoor
zorgt dat iedereen op het Rembrandt zichzelf kan zijn. En
natuurlijk is er een leerlingenraad.

JIJ BENT AAN ZET OP HET REMBRANDT COLLEGE
We vinden creativiteit, ondernemerschap en technologie
belangrijk. Dit zie je terug in veel lessen en activiteiten. Zo
ben je bij het vak lichamelijke opvoeding zelf de regisseur

Jouw stem laten horen is natuurlijk niet alleen belangrijk op
school, maar ook in de maatschappij. Daarom leer je op het
Rembrandt College om je eigen mening te vormen én om deze
op een goede, respectvolle manier uit te leggen aan anderen.

VO GIDS
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Lieke (12) "Ik ben dit jaar begonnen op het
Rembrandt. Het was spannend, maar ik was
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snel gewend. Het was ﬁjn dat ik voor de
vakantie al kennis had gemaakt met
mijn klas en mijn mentor. Daardoor

Rembrandt College
Rembrandtlaan 2
3904 ZK VEENENDAAL
0318-509900

MAATWERK
We willen aansluiten bij jouw eigen talenten. Dat kan onder andere door
ons programma maatwerk. Je kunt hiermee een extra vak of een vak op een
hoger niveau volgen. Ook kan je versnellen waardoor je al eerder examen
kunt doen in een vak. Hierover maak je goede afspraken met je mentor en je
maatwerkbegeleider.
Het Rembrandt College biedt ook talent- en topsportbegeleiding aan. Wij
vinden het belangrijk dat het halen van een schooldiploma samen kan gaan
met het op hoog niveau uitoefenen van een sport- of kunstvorm.
ONTDEKKEND LEREN
Op het Rembrandt College weten we dat een keuze maken niet altijd
makkelijk is. Soms wil je nog niet meteen beslissen, maar eerst nog veel
proberen en ontdekken. Bij ons kan dat. Zo krijg je in de onderbouw
afwisselend alle creatieve vakken (drama, muziek en beeldende vorming).
Ook zijn er vaste uren in de week waarvan je zelf mag kiezen hoe je die invult.
Denk hierbij aan een verdiepend project, extra steunles voor een moeilijk
vak of je kiest een sportieve uitdaging door bijvoorbeeld mee te doen aan
Olympic Moves.
ERVAAR HET ZELF
Wij kunnen het natuurlijk allemaal heel mooi opschrijven. Maar het is veel
belangrijker dat je het zelf komt ervaren. Kom daarom langs op onze
Open Dag op vrijdag 4 februari 2022 en ontdek zelf hoe het er op
het Rembrandt College aan toe gaat. Tot ziens!

de online presentatie

ging ik relaxter op vakantie."

www.rembrandt-college.nl
Scan deze QR-code voor
postbus@rembrandt-college.nl
Facebook: /RembrandtCollegeVeenendaal
Instagram: @rembrandtcollege0318
Opleiding(en):
Atheneum (vwo), havo, vmbo-tl/mavo
Opleidingsvariant(en):
Vmbo-tl (mavo)/havo brugjaar, Havo/vwo brugjaar,
Meerjarige brugperiode
Extra aanbod:
Huiswerkbegeleiding
Bijzondere thema’s:
CultuurProﬁelSchool
Onderwijsconcept:
Algemeen
Levensvisie:
Openbaar
Aantal leerlingen:
950
Kom sfeer proeven op onze Open Dag
op vrijdag 4 februari 2022!

Ayoub (13) “Toen ik op het
Rembrandt begon, kreeg ik voor het
eerst muziek, drama en beeldende vorming.
Ik ben erachter gekomen dat ik best muzikaal ben en
ritmegevoel heb. Dat had ik nooit verwacht.”
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Seyster College
Iedere jongere een passende baan!

Het Seyster College is een school
voor praktijkonderwijs.
Onze school is gevestigd op
2 locaties, de onderbouw aan de
Bergweg 97 te Zeist en
de bovenbouw aan
Hoog Kanje 270A te Zeist.
Ons motto: "Respect hebben
voor elkaar, is rekening
houden met elkaar"

PRAKTIJKONDERWIJS
Op onze school zitten jongeren van 12 tot 18 jaar waarbij een
praktische manier van leren beter past dan een theoretische
aanpak. Wij bieden jou extra zorg en begeleiding daarbij. Wij
helpen je om jezelf te ontwikkelen, zodat je straks, als je van
school komt, je plek in de samenleving kunt vinden.
KLEINE SCHOOL
Onze school is klein en overzichtelijk. Leerlingen en ouders
voelen zich er snel thuis. Ook zijn we duidelijk. Dat is belangrijk,
omdat we merken dat het helpt om onze leerlingen een prettige
schooltijd te geven.
MISSIE EN VISIE
Wij stellen ons tot doel om alle jongeren binnen de regio Zeist
met een branche-erkenning op te leiden naar een betaalde
arbeidsplaats.
Iedereen heeft talenten en competenties. Je hebt het recht om
volwaardig deel te nemen aan de maatschappij met arbeid.

VO GIDS

PRO
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Woensdag 19-01-2022:
Opendag
Seyster College - locatie Bergweg 97,
Zeist

de online presentatie

Seyster College
Bergweg 97
3707 AC ZEIST
030 6954617

Scan deze QR-code voor

THEORIE, PRAKTIJK EN CREATIVITEIT
Op onze school krijg je naast theorievakken ook veel praktijkvakken. Dat is in
het eerste twee jaar bijvoorbeeld koken, techniek met hout en metaal, tuin,
huishouding en werken met textiel. In de laatste jaren is dat onder andere
groen, houtbewerking, zorg en welzijn, installatietechniek en ﬁetstechniek.
Daarnaast lopen de leerlingen in de bovenbouw stage.
Wat je leert in de theorievakken, kan je meteen gebruiken in de praktijk.
DIPLOMA EN CERTIFICAAT
Wanneer je alle leerjaren hebt doorlopen, ontvang je een diploma
Praktijkonderwijs. Dat is het bewijs dat je klaar bent voor de volgende stap.
ENTREEOPLEIDING
Wij bieden in samenwerking met het ROC Midden Nederland de Entree
opleiding aan. Deze entree opleiding is voor leerlingen die 16 jaar zijn en
de potentie hebben om 2F te halen voor Nederlands/rekenen. Daarnaast
moeten de leerlingen voldoende gemotiveerd zijn en zelfstandigheid
tonen.

www.seystercollege.nl
info@seystercollege.nl
Facebook: /seystercollege
Instagram: @seyster_college
Opleiding(en):
Praktijkonderwijs
Extra aanbod:
Entreeopleiding in samenwerking met
ROC Midden Nederland
Onderwijsconcept:
Algemeen
Levensvisie:
Christelijk
Aantal leerlingen:
205

Entreeopleiding
in samenwerking
met ROC
Midden Nederland
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SvPO

Persoonlijk Onderwijs

In 2010 is de SvPO begonnen met de eerste
school in Kapelle, Zeeland. Inmiddels zijn er
acht scholen verspreid over heel Nederland.
De SvPO biedt onderwijs in kleine klassen van
gemiddeld nog geen zestien leerlingen. Voor
elk vak wordt ruim voldoende onderwijstijd
begroot. Daardoor ontstaan de ideale
omstandigheden voor docenten om
gedegen onderwijs te bieden met tijd
en aandacht voor iedere leerling.

VOOR LEERLINGEN
Wij vinden het belangrijk dat je je ontwikkelt op jouw manier.
Je bent een uniek persoon en geen nummer. Onze school is
overzichtelijk en onze klassen zijn klein (16 leerlingen). Iedereen
kent elkaar. Daardoor voel je je snel veilig en thuis. In onze
kleine klassen heb je ruim de aandacht van je docenten. Zij
zorgen er voor dat je onderwijs op maat krijgt. Leerlingen zijn
bij ons samen met de docenten verantwoordelijk voor de
school. We nemen je mening serieus. De school is er tenslotte
voor jou (en niet andersom)!

school, en maakt allerlei uitstapjes. Ook ga je een week naar
Frankrijk. In de volgende klassen ga je naar bestemmingen zoals
Valencia, Parijs en Berlijn. Doe je Gymnasium dan ga je ook nog
een week naar Rome!
Leren en doen
Je krijgt bij ons niet alleen de kennisvakken maar ook filosofie,
creatieve vorming en sport. Tijdens filosofie leer je onder meer
presenteren en debatteren. De creatieve vorming bestaat uit
tekenen, schilderen en kunstgeschiedenis. De sportlessen doe je
samen met leerlingen die dezelfde sportvoorkeur hebben als jij.
Op school werk je voor een deel met behulp van een laptop. Die
mag je meenemen na je examen.

Leren en meemaken
Zelf dingen meemaken is belangrijk. Wat valt er te leren als het
geen indruk maakt? Elk jaar ga je bij ons op reis. In klas 1 is er
de Amsterdamweek. Een week vol cultuur en gezelligheid. In
klas 2 ga je een week naar Engeland. Je bezoekt een Engelse
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We zijn niet streng maar wel ambitieus.
We helpen je om zo ver mogelijk te komen
en hard werken hoort daarbij. Dat doe je op

43

school maar ook in het buitenland. Je gaat
daarvoor tijdens je schoolperiode

Leren en leven
School is belangrijk maar daarnaast moet je ook tijd hebben voor je hobby’s,
je vrienden of gewoon om te chillen. Daarom beperken we het huiswerk. Dat
doen we door ervoor te zorgen dat je het werk gewoon op school af kunt
hebben. Doordat je weinig huiswerk hebt, hoef je ook niet te zeulen met tassen
vol schoolboeken. De schooldagen beginnen om 08:50 uur. Niet al te vroeg
want je hebt je nachtrust nodig. Je hebt een 4-daagse schoolweek met een
vaste vrije dag. Elk jaar krijgt je bovendien 6 extra vrije dagen die je zelf mag
inplannen.
VOOR OUDERS
Een SvPO school is een reguliere middelbare school en wordt door de overheid
bekostigd. We zijn dus geen dure privé school en we hebben een normale
ouderbijdrage. We vinden dat persoonlijke aandacht voor elke leerling
belangrijk is. Voor de snelle leerling om meer uitdaging te krijgen, voor de
minder snelle leerling om goed bij te blijven. Persoonlijk onderwijs werkt het
best, weten we uit ervaring.
De slagingspercentages van onze scholen zijn prima en het percentage
leerlingen dat blijft zitten is bovendien heel laag. Nergens anders halen
leerlingen daardoor zo vaak zonder vertraging de eindstreep. Dat lukt meestal
ook nog met meerdere profielen (afstudeerrichtingen) en bijna altijd op of
zelfs boven het niveau-advies van de basisschool. Deze resultaten zijn het
gevolg van de tijd en aandacht die docenten aan iedere leerling kunnen geven.
De kleinschaligheid zorgt bovendien voor een sociaal klimaat dat volgens
de Inspectie uitstekend is, waar leerlingen
zich gezien en gekend weten en
een makkelijke overstap van
We maken
basisschool naar voortgezet
onderwijs beleven.
lange schooldagen, maar
Inmiddels zijn er acht
gebruiken de tijd goed.
scholen voor Persoonlijk
Onderwijs namelijk in
Lessen vallen niet uit en er zitten
Amsterdam, Deventer,
geen gaten in het rooster.
Geldermalsen, Hengelo,
Hoorn, Hurdegaryp,
Veel werk kun je daardoor al in de
Kapelle en Utrecht.

klas op school doen, waardoor je

Opgeven voor het
bezoeken van de infodagen
kan via de website www.svpo.nl

maar weinig huiswerk hoeft
te hebben.

SvPO Utrecht
Wittevrouwenkade 4
3512 CR UTRECHT
030 3074324
utrecht@svpo.nl

de online presentatie

4 tot 6 keer op taalreis.

Scan deze QR-code voor

SvPO Geldermalsen
Ossegang 45
4191LR GELDERMALSEN
03455 25816
idagerhardt@svpo.nl
www.svpo.nl
Opleiding(en):
Gymnasium (vwo), atheneum (vwo), havo
Opleidingsvariant(en):
Havo+, Vwo+, Vmbo-tl (mavo)/havo brugjaar
Extra aanbod:
Cambridge English, Fast Lane English, DELF (Frans),
Filosoﬁe, Thuiswerkvrij onderwijs, Extra examenvakken,
Universitaire samenwerking, Huiswerkarm, IELTS,
Global excellence
Bijzondere thema’s:
Technasium, Betanasium, Humaniorum
Onderwijsconcept:
Persoonlijk Onderwijs
Voor meer informatie:
Schoolleider Utrecht:
Petra Schutte - p.schutte@svpo.nl
Schoolleider Geldermalsen:
Ester Kraal - e.kraal@svpo.nl
Vanwege de kleine klassen wordt SvPO soms verward
met speciaal onderwijs. SvPO is echter een reguliere
school voor middelbaar onderwijs, bedoeld voor
enthousiaste en ambitieuze leerlingen. Behalve de kleine
klassen kent SvPO geen bijzondere zorgvoorzieningen.

KEUZEGIDS VOOR LEERLINGEN IN GROEP 7/8 VAN HET BASISONDERWIJS EN HUN OUDERS

44

Yuverta vmbo en het
groene lyceum Kesteren
Leren door doen

Yuverta vmbo Kesteren is een gezellige
school, waar je elkaar makkelijk leert kennen.
Bij ons is persoonlijke aandacht héél
belangrijk. Daarom voel je je snel thuis. Het
grote verschil met andere vmbo scholen is
dat je bij Yuverta meer buiten bezig bent
en extra informatie krijgt over planten,
dieren, techniek, voeding, natuur
en milieu. Wij zijn dé excellente
school in Neder-Betuwe!

LEREN OP MAAT
Wij bieden jou als leerling maatwerk. Dat doen we op elk
niveau, op elk moment en op elke plek. Voor elke leerling
kunnen we onze begeleiding afstemmen op zijn of haar
persoonlijke mogelijkheden. Begeleiding voor een kwetsbare
leerling die extra ondersteuning nodig heeft, of een extra
uitdagend programma voor de leerling die een vak op een
hoger niveau afsluit. Vanuit het ministerie hebben we hiervoor
het predicaat Excellente school ontvangen.
LEKKER BEZIG ZIJN!
We laten je kennis maken met veel verschillende vakken.
Natuurlijk heb je gewone vakken zoals als Nederlands,
Wiskunde, Biologie en Nask. Maar daarnaast krijg je bij ons
ook een aantal praktijkvakken. Dan ben je lekker bezig in
de keuken, de schooltuin en het technieklokaal. Je leert van
alles over onze dieren: kippen, konijnen, slangen, geitjes en
soms komen er ook honden op school. Of je vertrekt op de

mountainbike voor een outdoor-les. Het is natuurlijk veel leuker
om zelf een dier te verzorgen of een maaltijd te maken dan om
dat uit een boek te leren! De meeste praktijkvakken volg je van de
eerste tot en met de vierde klas. Je hoeft dus nog geen keuze te
maken in welke richting je verder wilt leren.
VMBO BIJ YUVERTA
Bij Yuverta kun je lessen volgen op alle vmbo niveau’s, basis, kader,
gemengde en theoretische leerweg (mavo). Ook kun je met een
havo advies naar het groene lyceum. De meeste vmbo leerlingen
stromen na vier jaar door naar een mbo opleiding. Dat kan in elke
richting zijn die je maar wenst. Als je een diploma theoretische
leerweg behaalt, kun je ook doorstromen naar een havo.
HET GROENE LYCEUM
Het groene lyceum is een leerroute gericht op doorstroom naar
het hbo en bedoeld voor leerlingen met havo in hun advies. Het
is een versnelde route waarmee je in 6 jaar tijd zowel een vmbo-tl
als een mbo-niveau 4 diploma haalt. Bij veel vakken krijg je les op
havo niveau. Je werkt bij het groene lyceum van Yuverta Kesteren
met groene thema’s maar je kunt straks gewoon doorstromen
naar andere richtingen in het hbo.
In school jaar 2022-2023 willen we, bij voldoende aanmeldingen,
starten met het groene lyceum. Je kunt natuurlijk wel alvast een
kijkje nemen in de school.

VO GIDS

VMBO

Leerling: "Het is erg ﬁjn om een

MAVO

HAVO

afwisseling van theorie en praktijkvakken
te hebben. Dan hoef je niet de hele tijd
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stil te zitten en na te denken, maar
kun je ook lekker doen!"

hij leuk vindt en waar hij

DOEDAG EN OPEN DAG
goed in is. Eigenlijk heeft
Ben je als toekomstig vmbo-er of hgl-er
geïnteresseerd om een ochtend mee
hij zichzelf gevonden!"
te lopen bij ons op school, dan kun je je
opgeven voor de Doedag in november.
Je gaat dan zelf verschillende lessen uit
proberen. Wil je je ouders laten zien hoe leuk het
was? Neem ze dan mee naar de Open Dag! Tijdens
de Open Dag kun je de hele school bekijken en met leerlingen en docenten van
gedachten wisselen. Ben je nieuwsgierig geworden of Yuverta ook jouw school is?
Kom langs of neem contact op voor meer informatie.

www.yuverta.nl/
vmbo.kesteren@yuverta.nl
Facebook: /yuvertakesteren
Instagram: @yuvertakesteren

de online presentatie

BEGELEIDING
Elke leerling heeft bij ons op school een persoonlijke coach. Drie
keer per week start je de dag op met je eigen coach en de andere
leerlingen van de coachgroep. Je bespreekt dan hoe het in de klas gaat,
of je doet een spel om elkaar beter te leren kennen. Je coach heeft ook
persoonlijke gesprekken met jou; over hoe het
met je gaat, waar je hulp bij kunt gebruiken
en hoe de sfeer in de klas is. Een aantal keer
Ouder:
per jaar heb je ook samen met je ouders
"Mijn kind heeft bij
een gesprek met de coach. Samen met
de coach en je klas organiseren jullie
Yuverta ontdekt wat
ook gezellige activiteiten en uitstapjes.

Yuverta vmbo en het
groene lyceum Kesteren
Industrieweg 4
4041 CR KESTEREN
0488 481310

Scan deze QR-code voor

Opleiding(en):
Havo, vmbo-tl/mavo, vmbo-gl, vmbo-kb,
vmbo-bb
Vmbo-proﬁelen:
Groen
Extra aanbod:
Laptop-/tabletonderwijs, Extra
ondersteuning/bijzondere begeleiding,
Doorlopende leerlijn vmbo-mbo, het
groene lyceum
Bijzondere thema’s:
Excellente school
Onderwijsconcept:
Algemeen
Levensvisie:
Algemeen bijzonder
Aantal leerlingen:
295
Voor meer informatie:
Simone Dorlandt
s.dorlandt@yuverta.nl
0488-481310
vmbo.kesteren@yuverta.nl
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Bezoek beslist de open dagen van een school voordat je een keuze maakt.
Hieronder staan bijzondere scholen die een bezoek waard zijn! Met de SchoolWijzer
en de presentatiepagina’s kun je je eerste keuzes maken.

OpenDagenPlanner®

Raadpleeg altijd
de website van de scholen.
Door Coronamaatregelen
kunnen speciale eisen gelden
of wordt de open dag
anders georganiseerd.

Een belangrijke stap bij je schoolkeuze
SCHOOLNAAM

PLAATSNAAM

Aeres VMBO Ede

EDE

DATUM
OPEN DAG
wo. 3 nov. 2021

TIJDSTIP
OPEN DAG

wo. 12 jan. 2022

Meld je aan voor onze minilessen.
Kijk voor meer info op onze website.
Tot dan!

vr. 21 jan. 2022

Open dag, kom kennismaken! Kijk voor meer info op onze website.

wo. 26 jan. 2022

wo. 17 nov. 2021

Aeres VMBO Maartensdijk

MAARTENSDIJK

wo. 24 nov. 2021

19:30-21:00

Meld je aan voor onze minilessen. Kijk voor meer info op onze website.
Tot dan!
Digitale kennismakingsavond, kijk op onze website voor meer info!

wo. 15 dec. 2021

15:00-16:30

Meeloopmiddag voor scholieren groep 7/8. Geef je op via onze website!

vr. 28 jan. 2022

19:00-21:00

za. 29 jan. 2022

10:00-13:00

di. 15 feb. 2022

15:00-16:30

di. 8 mrt. 2022
Anna Lyceum

Christelijk College Zeist

NIEUWEGEIN

ZEIST

BIJZONDERHEDEN

Kom kennismaken op onze Open dag!
Meeloopmiddag voor scholieren groep 7/8. Check onze website voor
meer info!
Meeloopmiddag Paarden-, Outdoor-, Atelier- of Food & Cookingklas.
Check onze website!
Super8Day Anna Lyceum en Anna MAVO: voor groep 8 leerlingen en
hun leerkrachten.

wo. 8 dec. 2021

09:00-13:00

di. 25 jan. 2022

19:00-20:30

do. 27 jan. 2022

19:00-20:30

Voorlichtingsavond (tweetalig) havo, (tweetalig) vwo en open lesavond
voor groep 8.

za. 5 feb. 2022

10:00-13:00

Open huis Anna Lyceum en Anna MAVO.

ma. 13 dec. 2021

19:00-20:00

Informatieavond voor ouders van leerlingen groep 8 en leerkrachten
groep 8

wo. 19 jan. 2022

16:00-20:00

vr. 4 feb. 2022

16:00-20:00

Van harte welkom op onze open dag!

wo. 16 feb. 2022

14:30-16:30

Kijkmiddag voor leerlingen groep 8

Christelijk Lyceum Veenendaal

VEENENDAAL

vr. 21 jan. 2022

16:00-21:00

We kijken ernaar uit om je te ontmoeten tijdens ons Open huis!

College de Heemlanden

HOUTEN

ma. 15 nov. 2021

16:30-21:30

di. 23 nov. 2021

16:30-21:30

Informatieavond met informatiemarkt voor ouders/verzorgers en
leerlingen

ma. 29 nov. 2021

19:00-21:00

Online informatieavond voor ouders en verzorgers

wo. 1 dec. 2021

19:00-20:30

Informatieavond A+

ma. 6 dec. 2021

14:00-16:00

wo. 8 dec. 2021

14:00-16:00

wo. 19 jan. 2022

15:00-16:30

Masterclass A+ voor leerlingen van groep 8

do. 20 jan. 2022

18:00-21:00

Open avond

wo. 26 jan. 2022

14:00-16:00

Open lesmiddag voor leerlingen van groep 8

wo. 9 feb. 2022

15:00-16:30

Masterclass A+ voor leerlingen van groep 8

do. 10 feb. 2022

14:00-16:00

Open lesmiddag voor leerlingen van groep 8

wo. 13 apr. 2022

15:00-16:30

Masterclass voor leerlingen van groep 6, 7 en 8

wo. 17 nov. 2021

13:15-16:00

do. 25 nov. 2021

19:00-19:30

za. 22 jan. 2022

10:00-15:00

Sneak Peek - kom sfeer proeven op de Passie!
Speciaal voor groep 7 en 8.
Webinar - online informatie over de Passie met de mogelijkheid live
vragen te stellen
Open dag

wo. 2 feb. 2022

13:30-16:00

Open lesmiddag

De Passie, evangelisch
bijbelgetrouw onderwijs

UTRECHT

UTRECHTSE HEUVELRUG

Open lesmiddag voor leerlingen van groep 8

VO GIDS

SCHOOLNAAM

PLAATSNAAM

GSG Guido HAVO VWO

AMERSFOORT

AMERSFOORT

TIJDSTIP
OPEN DAG
19:45-21:30

vr. 21 jan. 2022

12:00-15:00

wo. 26 jan. 2022

19:45-21:30

Informatieavond voor ouder(s) en verzorger(s) van leerlingen uit groep
7 en 8.
Expeditie Guido
Lesmiddag voor leerlingen uit groep 7 en 8.
Informatieavond over ondersteuning, voor ouder(s) en verzorger(s).

wo. 9 feb. 2022

15:00-20:00

Open dag voor leerlingen en hun ouder(s), verzorger(s).

do. 20 jan. 2022

19:45-21:30

Informatieavond voor ouder(s) en verzorger(s).

do. 27 jan. 2022

19:45-21:30

vr. 28 jan. 2022

12:00-15:00

wo. 9 feb. 2022

15:00-20:00

Informatieavond over ondersteuning op Locatie VMBO, voor ouder(s)
en verzorger(s).
Expeditie Guido
Lesmiddag voor leerlingen uit groep 7 en 8.
Open Dag voor leerlingen en hun ouder(s), verzorger(s).

do. 20 jan. 2022

19:00-21:00

Voorlichtingsavond ouders leerlingen groep 8

BIJZONDERHEDEN

Het Nieuwe Lyceum

BILTHOVEN

za. 22 jan. 2022

09:00-13:00

Open dag: maak kennis met onze docenten en leerlingen

Het Perron

VEENENDAAL

wo. 26 jan. 2022

18:30-21:00

Houtens

HOUTEN

wo. 10 nov. 2021

14:30-16:30

Kom naar ons Open Huis op woensdag 26 januari 2022 van 18.30 –
21.00 uur.
Openlesmiddag

ma. 6 dec. 2021

19:30-21:00

do. 16 dec. 2021

14:30-16:30

do. 13 jan. 2022

19:00-21:00

di. 25 jan. 2022

14:30-16:30

Online informatieavond met online tour en mogelijkheid tot vragen in
de VR-tour
Openlesmiddag

do. 27 jan. 2022

18:00-21:00

Open avond

di. 8 feb. 2022

19:00-21:00

Informatieavond met presentatie en informatiemarkt voor ouders en
verzorgers
Openlesmiddag

Ichthus College Veenendaal

VEENENDAAL

vr. 28 jan. 2022

16:00-21:00

Online informatieavond met online tour en mogelijkheid
tot vragen in de VR-tour
Kom naar de gymdemonstraties en kijk rond in het open leercentrum!

Johannes Fontanus College

BARNEVELD

do. 11 nov. 2021

19:30-21:00

Ouderavond ouders groep 8

ma. 15 nov. 2021

13:30-15:00

di. 16 nov. 2021

13:30-15:00

do. 18 nov. 2021

13:30-15:00

vr. 19 nov. 2021

13:30-15:00

ma. 6 dec. 2021

13:20-15:30

ma. 17 jan. 2022

13:20-15:30

do. 27 jan. 2022

18:00-21:00

Open Avond

ma. 7 feb. 2022

13:20-15:30

Junior Fontanus (clinics vwo-leerlingen)

CULEMBORG

vr. 14 jan. 2022

18:00-21:00

CULEMBORG

vr. 14 jan. 2022

18:00-21:00

ZEIST

za. 13 nov. 2021

Koningin Wilhelmina College
locatie Beethovenlaan
Koningin Wilhelmina College
locatie Gershwinhof
Openbaar VMBO en MAVO Zeist
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GSG Guido VMBO

DATUM
OPEN DAG
di. 18 jan. 2022

Bezoek groep 8

Junior Fontanus (clinics vwo-leerlingen)

Kom gezellig, samen met je ouders,
sfeer proeven tijdens ons Open Huis.
Kijk op onze website voor de actuele starttijden van onze open dagen.

wo. 26 jan. 2022
Rembrandt College

VEENENDAAL

vr. 4 feb. 2022

Seyster College

ZEIST

wo. 19 jan. 2022

Yuverta vmbo en het groene lyceum
Kesteren

KESTEREN

wo. 24 nov. 2021

09:00-12:00

do. 25 nov. 2021

09:00-12:00

vr. 28 jan. 2022

16:00-21:00

16:00-21:00

Kom sfeer proeven op onze Open Dag op vrijdag 4 februari 2022!
Opendag Seyster College - locatie Bergweg 97, Zeist
Doedag! Kom zelf uitproberen hoe leuk onze lessen zijn.
Kom kennismaken met onze school.
Stel je vragen aan onze leerlingen en docenten!
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Welke open dag
bezoek jij?

Scan deze QR-code voor

Er zijn heel veel scholen die jou graag laten zien hoe leuk
en leerzaam het er is. Daarom organiseren ze allerlei
activiteiten, zoals informatiedagen, meeloopdagen,
doe-dagen en kennismakingslessen.
Het is belangrijk om bij verschillende scholen
te gaan kijken en de sfeer te proeven. En het
is ook leuk, want veel scholen maken er een
feestelijke happening van.
Gebruik de Open Dagen Planner om jouw
bezoek(en) te plannen en meld je vast aan.
Van ons krijg je dan nog wat handige extra’s
voor je bezoek.

 Ga naar www.devogids.nl
 Kies in het menu OpenDagenPlanner
 Selecteer waar en welke schoolrichting
je zoekt
 Vind alle open dagen van scholen
bij jou in de buurt
 Je kunt daarna ook nog selecteren op
de andere bijzonderheden
 Kies de school/scholen waar je naartoe wilt
 En meld je aan!
Wij laten de school alvast weten dat je komt en sturen
je nog een paar handige tips voor de open dag!

KEUZEGIDS VOOR LEERLINGEN IN GROEP 8 VAN HET BASISONDERWIJS EN HUN OUDERS
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Neem de VO Gids samen met
de checklist op pagina 76
(gids omdraaien) mee naar de
open dagen. Dan heb je alles bij
de hand en ben je goed voorbereid.
Gebruik deze pagina voor het
maken van aantekeningen.
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SchoolWijzer

Aeres VMBO Maartensdijk
www.aeresvmbo-maartensdijk.nl
Dierenriem 2
3738 TR Maartensdijk

Anna Lyceum
www.annavanrijn.nl
Albatros 1
3435 XA Nieuwegein

Anna MAVO
www.annavanrijn.nl
Flamingo 3 A
3435 XG Nieuwegein

••••

4

4

4

•••

33

•

33

WON Akademie

VECON Business School

Waarom kiezen voor deze school?
Ben je gek op dieren, eten en natuur?
Wil je leren over duurzaamheid? En zelf
kiezen hoe je rooster er precies uitziet?
Dan is Aeres VMBO Ede dé school voor
jou. Onze school is klein, persoonlijk en
veilig. Iedereen kent elkaar en de sfeer
is gezellig.

•

A

Universum School

UNESCO

Tweetalig onderwijs

Meer weten over deze
thema’s en extra’s?
Kijk in de VO Gids en op
devogids.nl.

Topsport Talentschool

Technasium

Techmavo

SportAccentSchool

Pre-University school

Jet-Net school

International Baccalaureate

International Business College (IBC)

Global Citizen School

Excellente school

Entreprenasium

Econasium

Eco-Schools

DaMu school

CultuurProfielSchool

Bèta Challenge Programma (BCP)

Begaafdheidsprofielschool

Concept*

pro (praktijkonderwijs)

THEMA EXTRA AANBOD BIJZONDERHEDEN

vmbo-profiel*

vmbo-bb

vmbo-kb

vmbo-gl

mavo/vmbo-tl

vwo-atheneum

VMBO

••••

2

Brugjaar Jan Ligthart
janligthartutrecht.nl
Muntstraat 5
3512 ET Utrecht
Christelijk College Zeist
www.ccz.nu
Graaf Adolflaan 4
3708 XB Zeist

vwo-gymnasium

Paginacijfer
vwo-zelfstandig gymnasium

Aeres VMBO Ede
www.aeresvmbo-ede.nl
Zandlaan 31
6717 LN Ede

HAVO

havo
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UTRECHTSE HEUVELRUG
De VO Gids presenteert de vo-scholen bij jou in de
buurt en soms iets verder! Je komt immers overal met
fiets of openbaar vervoer. De keuze is groot; kies dus
bewust! Lees ook de presentaties van de scholen op de
vorige pagina’s. Het paginacijfer van de deelnemende
scholen vind je in onderstaand overzicht.
VWO

De VO Gids heeft alle scholen in de gelegenheid
gesteld de actuele gegevens t.b.v. de VO Gids
en de SchoolWijzer beschikbaar te stellen.
Ondanks een zorgvuldige verwerking van de
gegevens kunnen wij niet garanderen dat alle
gegevens correct zijn.
In de onderstaande blauwe tabel staan de
scholen die extra hun best voor je doen in de
VO Gids. Zij nemen deel aan de VO Gids en/of
hebben hun gegevens voor jou geactualiseerd.
In de grijze tabel staan de overige scholen.
Kijk voor een compleet overzicht op devogids.nl.

Met bijzondere scholen
die graag met je kennismaken.
Voor een persoonlijk en actueel
overzicht ga naar www.devogids.nl.
Daar kun je zoeken op open dagen,
bijzonderheden, alle varianten
van het onderwijsaanbod en
het aantal kilometers dat jij
maximaal wilt reizen.

A

Je bent hier ook lekker praktisch bezig.
Je leert dieren verzorgen. In de kas en
in de tuintjes ga je aan de slag met
het kweken van groente, planten en
bloemen. In onze moderne kooklokalen
ga je zelf leren koken. Vanaf dit
schooljaar kun je hier ook de tl-leerweg
volgen en krijg je les in een prachtig
vernieuwd schoolgebouw!

A

We hebben ons onderwijs zo ingericht
dat we recht doen aan verschillen tussen
leerlingen. We bieden verschillende
soorten lessen (die je voor een deel zelf
mag kiezen), door (daar waar het zinvol
is) gebruik te maken van ICT en door het
aanbod van aansprekende en leerzame
talentprogramma's.

•

•
•

10

•••
••••

6

Christelijk Gymnasium Utrecht
www.cgu.nl
Koningsbergerstraat 2
3531 AJ Utrecht

•

Christelijk Lyceum Veenendaal
www.clv.nl
Kerkewijk 149
3904 JC Veenendaal

8

2
3
10

•

A

••••

A

Bij CCZ kies je voor: een kleine warme
VMBO-school (BBL/KBL/GLTL) met
enthousiaste leerlingen en leraren. Het
CCZ begeleidt, daagt uit en verbindt.

•

A

••

Op het CGU vinden we leren in een goede
en veilige sfeer belangrijk. Iedereen op
school werkt daar aan. We doen er veel
aan om leerlingen op allerlei manieren te
laten leren, binnen en buiten de les.
Het CLV staat midden in de samenleving
en we dagen je uit om deze maatschappij
mede vorm te geven. Op het CLV kun
je in een warm en veilig leerklimaat
ontdekken wie je bent en wie je wilt zijn.
We verbinden vakken met elkaar, zetten
digitale vaardigheden in en begeleiden
je om jouw (op maat gemaakte)
leerproces zo goed mogelijk vorm te
geven.

*Vmbo-proﬁelen gl/kb/bb: 1: Bouwen, wonen en interieur (BWI)
3: Economie en ondernemen (E&O) 5: Horeca, bakkerij en recreatie (HBR) 7: Media, vormgeving en ICT (MVI) 9: Produceren, installeren en energie (PIE)
2: Dienstverlening en producten (D&P) 4: Groen
6: Maritiem en techniek (MT)
8: Mobiliteit en transport (M&T)
10: Zorg en welzijn (Z&W)
*Concept: A: Algemeen B: Big Picture Learning D: Dalton G: Gepersonaliseerd leren I: International Baccalaureate (IB programma) J: Jenaplan M: Montessori P: Particulier onderwijs V: Vrijeschool

VO GIDS

Voor meer informatie kijk op de presentatiepagina’s
en ook op www.devogids.nl

College de Heemlanden
www.heemlanden.nl
De Slinger 48
3995 DE Houten

De Passie, evangelisch
bijbelgetrouw onderwijs
www.depassiescholen.nl/
utrecht
Zwarte Woud 211
3524 SG Utrecht

15

GSG Guido VMBO
www.guido.nl
Arnhemseweg 65
3817 CB Amersfoort

16

Gymnasium Amersfoort JvO
www.jvo.nl
Thorbeckeplein 1
3818 JL Amersfoort

A

•••••••

1
2
3
7
8
10

G
P

••••
• ••

A

A

2

•
18

WON Akademie

VECON Business School

Universum School

UNESCO

Tweetalig onderwijs

Topsport Talentschool

Technasium

Techmavo

SportAccentSchool

Pre-University school

Jet-Net school

International Baccalaureate

International Business College (IBC)

Global Citizen School

Excellente school

Entreprenasium

Econasium

Eco-Schools

DaMu school

CultuurProfielSchool

Bèta Challenge Programma (BCP)

Begaafdheidsprofielschool

Concept*

pro (praktijkonderwijs)

vmbo-profiel*

vmbo-bb

vmbo-kb

vmbo-gl

mavo/vmbo-tl

havo

vwo-atheneum

2

1
2
8
9
10

•

•

A

Een school waar persoonlijke aandacht,
ondersteuning op maat, uitdagend
onderwijs en een veilig en plezierig
schoolklimaat, kenmerkend zijn.
De Meerwaarde staat voor motiverend
onderwijs, dat praktisch is met passende
begeleiding. Ons doel is meer bereiken
dan mogelijk lijkt.

A

•••••

•••••
16

Houtens
www.hethoutens.nl
Kruisboog 1
3994 AE Houten

vwo-gymnasium

•••• •

12

GSG Guido HAVO VWO
www.guido.nl
Paladijnenweg 251 -253
3813 DH Amersfoort

A

Waarom kiezen voor deze school?
Ben je nieuwsgierig? Je kunt alvast
digitaal op ontdekkingstocht door
College de Heemlanden! Neem een kijkje
in de VR-tour op onze website, beweeg je
door de school en bekijk diverse filmpjes
over onze school en ons onderwijs.
Overal is iets te zien!

• •

1
3
4
8
9
10

Globe College
www.globecollege.nl
Grebbeberglaan 7
3527 VX Utrecht

Het Perron
www.hetperron.nl
Sportlaan 11 -13
3905 AD Veenendaal

THEMA EXTRA AANBOD BIJZONDERHEDEN

••••

De School van HIP
ditiship.nl/particuliere-school/
particuliere-middelbare-school
Jan van Eycklaan 10
3723 BC Bilthoven

Het Nieuwe Lyceum
www.hetnieuwelyceum.nl
Jan Steenlaan 38
3723 BV Bilthoven

VMBO

••

10

Corderius College
www.corderius.nl
De Ganskuijl 105
3817 EZ Amersfoort
De Meerwaarde
www.demeerwaarde.nl
Rietberglaan 6
3771 RD Barneveld

HAVO

51

Paginacijfer
vwo-zelfstandig gymnasium

VWO

We zijn een school voor christelijke
jongeren die willen leren en leven
vanuit hun geloof. Ons motto is: jouw
bestemming, onze passie!

•
•

Ons doel is het beste te halen uit de
leerling om door te kunnen groeien
naar een zo hoog mogelijk niveau.
Dit bereiken we door het geven van
passend onderwijs met een goede
onderwijsondersteuning en extra zorg
voor leerlingen die dat nodig hebben.
In de onderbouw hebben we een mavo/
havo kansklas.
Daag jezelf uit in de talenmodules of volg
Sport+, Muziek+ of Theater+.

de ondersteuning is als uitstekend
geaccrediteerd in Amersfoort.

A

•••
1
2
3
8
9
10

20

•••• •

22

• ••

2
10

A

Modern onderwijs met als basis de
klas. Dat is wat wij jou bieden op HNL.
Zodat je met plezier naar school gaat,
je talenten kan ontwikkelen en je met
vertrouwen de toekomst tegemoet
gaat. Je bent van harte welkom in ons
prachtige vernieuwde gebouw!

A

Het Perron brengt je praktisch
overal! Het Perron is dé school voor
beroepsonderwijs in Veenendaal. Ook in
de Theoretische Leerweg! Kom naar ons
Open Huis op woensdag 26 januari 2022
van 18.30 – 21.00 uur

A

Houtens is dé vmbo-school van Houten.
Een leuke en kleinschalige school waar
iedereen elkaar kent, waar de leraren
betrokken zijn en waar jij als leerling
centraal staat.

KEUZEGIDS VOOR LEERLINGEN IN GROEP 7/8 VAN HET BASISONDERWIJS EN HUN OUDERS

SchoolWijzer

Ichthus College Veenendaal
www.ichthuscollege.nl
Vondellaan 4
3906 EA Veenendaal
Johannes Fontanus College
www.jfc.nl
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld

Koningin Wilhelmina College
locatie Beethovenlaan
www.kwc-culemborg.nl
Beethovenlaan 1
4102 BM Culemborg

Koningin Wilhelmina College
locatie Gershwinhof
www.kwc-culemborg.nl
Gershwinhof 1
4102 DJ Culemborg

24

26

28

••••

2

2

Kranenburg Praktijkonderwijs
www.pro-kranenburg.nl
Tamboersdijk 9
3582 TZ Utrecht

• •

A

•• •
•

•

A

WON Akademie

VECON Business School

Universum School

UNESCO

Tweetalig onderwijs

Topsport Talentschool

Technasium

Techmavo

SportAccentSchool

Pre-University school

Jet-Net school

International Baccalaureate

International Business College (IBC)

Global Citizen School

Excellente school

Entreprenasium

Econasium

Eco-Schools

DaMu school

CultuurProfielSchool

Bèta Challenge Programma (BCP)

Begaafdheidsprofielschool

•

A

•••••

Meer weten over deze
thema’s en extra’s?
Kijk in de VO Gids en op
devogids.nl.

••

A

••••

28

Concept*

pro (praktijkonderwijs)

THEMA EXTRA AANBOD BIJZONDERHEDEN

vmbo-profiel*

vmbo-bb

vmbo-kb

vmbo-gl

VMBO

mavo/vmbo-tl

havo

HAVO

vwo-atheneum

vwo-gymnasium

Paginacijfer
vwo-zelfstandig gymnasium

52

VWO

UTRECHTSE HEUVELRUG

Waarom kiezen voor deze school?

•

Het Ichthus College is een veilige school.
We gaan respectvol met elkaar om.
We willen onze christelijke identiteit
waarmaken.

•

Het Johannes Fontanus College is een
christelijke scholengemeenschap voor
mavo-havo-atheneum-gymnasiumtechnasium. We gaan ervoor dat de
leerling zich op zijn eigen niveau
maximaal ontwikkelt. Ook vinden we
het belangrijk dat de leerling ontdekt
en ervaart dat God hem unieke talenten
heeft gegeven.

•

Op het KWC kun je voor elk niveau
van voortgezet onderwijs terecht. Je
kunt er een vmbo-, havo-, atheneum-,
gymnasium- of agora-onderwijsdiploma
halen. Op alle afdelingen (m.u.v.
het Praktijkonderwijs) kun je kiezen
voor tweetalig onderwijs. Het
praktijkonderwijs leidt je op voor een
passende baan.

•

Op het KWC kun je voor elk niveau
van voortgezet onderwijs terecht. Je
kunt er een vmbo-, havo-, atheneum-,
gymnasium- of agora-onderwijsdiploma
halen. Op alle afdelingen (m.u.v.
het Praktijkonderwijs) kun je kiezen
voor tweetalig onderwijs. Het
praktijkonderwijs leidt je op voor een
passende baan.

A

Kranenburg daagt leerlingen uit om
hun talenten te durven ontdekken, laat
leerlingen leren door te ervaren en het
daarna toe te passen in nieuwe situaties.
Daarmee geven we de leerling de
grootste kans om er alles uit te halen wat
er in zit. Kranenburg DOET!
Luzac biedt persoonlijk
maatwerkonderwijs in een
overzichtelijke en veilige leeromgeving,
voor mavo, havo en vwo.

Luzac Amersfoort
www.luzac.nl/amersfoort
Zonnehof 9
3811 ND Amersfoort

31

••••

P

Luzac Utrecht
www.luzac.nl/utrecht
Diaconessenstraat 1
3511 XX Utrecht

31

••••

P

Luzac biedt persoonlijk
maatwerkonderwijs in een
overzichtelijke en veilige leeromgeving,
voor mavo, havo en vwo.

••••

A

Het Marnix heeft twee gebouwen,
zodat onze jongere leerlingen rustig de
overgang naar het voortgezet onderwijs
kunnen maken.

Marnix College
www.marnixcollege.nl
Prins Bernhardlaan 30
6713 MC Ede
NXT Doorn
www.nxt.eu
Frans van Dijklaan 2
3941 KD Doorn
NXT Maarsbergen
www.nxt.eu
Woudenbergseweg 22 A
3953 MG Maarsbergen

Openbaar Lyceum Zeist
www.openbaarlyceumzeist.nl
Blikkenburgerlaan 2
3703 CV Zeist

34

••
••••

35

36

•••

•

De leukste, kleine school van MiddenNederland, waar voor jou veel te kiezen
valt en waar jij kan meepraten over de
school..

A

Vind je het leuk om praktisch bezig te
zijn? Ligt jouw interesse misschien in de
techniek of bij mens&dienstverlenen?
Ben je op zoek naar een school waar
je kunt leren door doen? Dan past het
Vakcollege Maarsbergen vast bij jou.

1
3
5
8
9

A

•

•

•

Het Openbaar Lyceum Zeist is een open
school waar je wordt uitgedaagd en de
ruimte krijgt je talenten optimaal te
ontwikkelen.

*Vmbo-proﬁelen gl/kb/bb: 1: Bouwen, wonen en interieur (BWI)
3: Economie en ondernemen (E&O) 5: Horeca, bakkerij en recreatie (HBR) 7: Media, vormgeving en ICT (MVI) 9: Produceren, installeren en energie (PIE)
2: Dienstverlening en producten (D&P) 4: Groen
6: Maritiem en techniek (MT)
8: Mobiliteit en transport (M&T)
10: Zorg en welzijn (Z&W)
*Concept: A: Algemeen B: Big Picture Learning D: Dalton G: Gepersonaliseerd leren I: International Baccalaureate (IB programma) J: Jenaplan M: Montessori P: Particulier onderwijs V: Vrijeschool

VO GIDS

Voor meer informatie kijk op de presentatiepagina’s
en ook op www.devogids.nl

Openbaar VMBO en MAVO Zeist
www.ovmz.nl
Blikkenburgerlaan 2 a
3703 CV Zeist

Pantarijn Kesteren
www.ikganaarpantarijn.nl/
kesteren
Vicuslaan 2
4041 ZA Kesteren
Pantarijn MHV & Het Nieuwe
Gymnasium
www.ikganaarpantarijn.nl/
wageningenmhv
Hollandseweg 11
6706 KN Wageningen

2

A

••• ••

A

••••
•

Hollandseweg 9
6706 KN Wageningen

• •

WON Akademie

VECON Business School

Universum School

UNESCO

Tweetalig onderwijs

Topsport Talentschool

Technasium

Techmavo

SportAccentSchool

Pre-University school

Jet-Net school

International Baccalaureate

International Business College (IBC)

Global Citizen School

Excellente school

Entreprenasium

Econasium

Eco-Schools

DaMu school

Bèta Challenge Programma (BCP)

CultuurProfielSchool

Ons onderwijs is gebaseerd op het Agora
onderwijs. Bij ons leer je niet omdat het
moet, maar omdat je iets wilt weten. Bij
ons krijg je de de kans om te ontdekken
wat jij wilt en kunt. Jouw leervraag is de
basis van jouw persoonlijke leerroute.
Die bepaal je samen met jouw coach.

•

M

Pantarijn Pro Wageningen

Waarom kiezen voor deze school?
Wil je het optimale halen uit al je
talenten, dan is het Openbaar vmbo en
mavo de school die bij jou past.

A

••••••

Pantarijn Rhenen
www.ikganaarpantarijn.nl/
rhenen
Nieuwe Veenendaalseweg 137
3911 MG Rhenen

Begaafdheidsprofielschool

Concept*

pro (praktijkonderwijs)

THEMA EXTRA AANBOD BIJZONDERHEDEN

vmbo-profiel*

vmbo-bb

vmbo-kb

vmbo-gl

••••

37

PantAgora
www.pantarijn.nl/pantagora
Hollandseweg 11
6706 KN Wageningen

VMBO

mavo/vmbo-tl

havo

vwo-atheneum

vwo-gymnasium

HAVO

53

Paginacijfer
vwo-zelfstandig gymnasium

VWO

A

Niveauverhoging, Sportklas, ICT-klas,
kleinschaligheid

2
3
7
10

A

Pantarijn VMBO
Hollandseweg 9
6706 KN Wageningen
Rembrandt College
www.rembrandt-college.nl
Rembrandtlaan 2
3904 ZK Veenendaal

Seyster College
www.seystercollege.nl
Bergweg 97
3707 AC Zeist

38

•••

St. Bonifatiuscollege
boni.nl
Burgemeester Fockema
Andreaelaan 7
3582 KA Utrecht

•••
42

A

•

40

St-Gregorius College
www.gregorius.nl
Van Asch van Wijckskade 20
3512 VS Utrecht

SvPO Geldermalsen
www.svpo.nl
Ossengang 45
4191 LR Geldermalsen

•••

•••

Het Rembrandt College is een
kleinschalige, kleurrijke, openbare
school, die alle leerlingen verwelkomt.
Bij ons op school voel jij je snel thuis. We
hebben veel activiteiten op het gebied
van sport en cultuur. Maar ook leer je
vaardigheden die je goed kan gebruiken
in de snel veranderende maatschappij.

•

A

V

Het St-Gregorius College (vwo, havo,
mavo) heeft een rijke traditie van bijna
150 jaar. Het Gregorius is een school
waar leerlingen zich ontwikkelen tot
creatieve wereldburgers met lef en
initiatief. Op het Gregorius kies je voor
design, science & art op Descart of voor
de vrijeschool Waldorf Utrecht.

A

Ruim aanbod en ruimte voor jouw
keuzes en ontwikkeling! We zijn een
CultuurProfielSchool, Unesco-school,
Geo Future School en bieden extra
Boni+ uren.

•

•

Zo simpel kan goed onderwijs zijn

KEUZEGIDS VOOR LEERLINGEN IN GROEP 7/8 VAN HET BASISONDERWIJS EN HUN OUDERS

SchoolWijzer

SvPO Utrecht
www.svpo.nl
Wittevrouwenkade 4
3512 CR Utrecht

WON Akademie

VECON Business School

Universum School

UNESCO

Tweetalig onderwijs

Topsport Talentschool

Technasium

Techmavo

SportAccentSchool

Pre-University school

Jet-Net school

International Baccalaureate

International Business College (IBC)

Global Citizen School

Excellente school

Entreprenasium

Econasium

Eco-Schools

DaMu school

CultuurProfielSchool

Bèta Challenge Programma (BCP)

Begaafdheidsprofielschool

Concept*

Meer weten over deze
thema’s en extra’s?
Kijk in de VO Gids en op
devogids.nl.

Waarom kiezen voor deze school?
Zo simpel kan goed onderwijs zijn

••
•

Van Lodenstein College
Amersfoort
www.vanlodenstein.nl
Utrechtseweg 228
3818 ET Amersfoort

•••••••

Van Lodenstein College
Barneveld
www.vanlodenstein.nl
Lunterseweg 94
3772 TS Barneveld

••••••

4
10

A

Het USG is een uitdagende school. Naast
een goed gevuld normaal programma
bieden wij veel extra's zoals Robotica,
werkweken, leerlingverenigingen en
buitenlandse reizen. Het USG is een
moderne, overzichtelijke en gezellige
school. Nieuwsgierig geworden? kijk op
www.usgym.nl

A

•
••••

A
G
S

Wat doe jij graag? Ontdek het op UniC!
Haal je havo- of vwo-diploma én leer
wie je bent, wat je wilt en kunt. Daardoor
wordt het makkelijker om de juiste
vervolgopleiding te kiezen en je plek te
vinden in de maatschappij. Leren met je
laptop, werken rond thema's en aan de
slag met je talenten.

A

Van Lodenstein College Ede
www.vanlodenstein.nl
Verlengde Parkweg 49
6717 GL Ede
Van Lodenstein College
Hoevelaken
www.vanlodenstein.nl
Zuiderinslag 1
3871 MR Hoevelaken

pro (praktijkonderwijs)

THEMA EXTRA AANBOD BIJZONDERHEDEN

vmbo-profiel*

vmbo-bb

vmbo-kb

vmbo-gl

VMBO

mavo/vmbo-tl

havo

vwo-atheneum

HAVO

•••

42

UniC
www.unic-utrecht.nl
Van Bijnkershoeklaan 2
3527 XL Utrecht

Utrechts Stedelijk Gymnasium
www.usgym.nl
Ina Boudier-Bakkerlaan 7
3582 VA Utrecht

vwo-gymnasium

Paginacijfer
vwo-zelfstandig gymnasium

54

VWO

UTRECHTSE HEUVELRUG

1
3
4
8
9
10

•
•
•

Goed voor nu en later!

Goed voor nu en later!

A

Goed voor nu en later!
A

VSO Heuvelrug College
www.verderwijs.nl
Noordweg 12
3704 GN Zeist
Winford Utrecht
www.winford.nl
Nieuwegracht 69 A
3512 LG Utrecht

X11 media en vormgeving
www.x11.nu
Vondellaan 178
3521 GH Utrecht

••••
•••••

7

P

- kleine klassen met gemiddeld 8
leerlingen - persoonlijke aandacht en
maatwerk in het leren - aandacht voor
huiswerk maken en studievaardigheid
- duidelijke structuur en goede sfeer betrokken docenten

A
G

X11 media en vormgeving is een school
voor VMBO en HAVO waar creativiteit
en techniek centraal staan. Heb je
bovengemiddelde interesse op het
gebied van vormgeven, creativiteit en
cultuur, dan ben je op X11 op zijn plek.

*Vmbo-proﬁelen gl/kb/bb: 1: Bouwen, wonen en interieur (BWI)
3: Economie en ondernemen (E&O) 5: Horeca, bakkerij en recreatie (HBR) 7: Media, vormgeving en ICT (MVI) 9: Produceren, installeren en energie (PIE)
2: Dienstverlening en producten (D&P) 4: Groen
6: Maritiem en techniek (MT)
8: Mobiliteit en transport (M&T)
10: Zorg en welzijn (Z&W)
*Concept: A: Algemeen B: Big Picture Learning D: Dalton G: Gepersonaliseerd leren I: International Baccalaureate (IB programma) J: Jenaplan M: Montessori P: Particulier onderwijs V: Vrijeschool

VO GIDS

Voor meer informatie kijk op de presentatiepagina’s
en ook op www.devogids.nl

Yuverta vmbo en het
groene lyceum Kesteren
www.yuverta.nl
Industrieweg 4
4041 CR Kesteren

••••

44

Yuverta vmbo en mavo
Amersfoort
www.yuverta.nl
Bergenboulevard 11
3825 AG Amersfoort

••••

Yuverta vmbo Houten
www.yuverta.nl
Randhoeve 2
3992 XH Houten

•••

4

4

4

Waarom kiezen voor deze school?
Yuverta Kesteren is een gewone vmbo
school met een groen randje. Dat
groene randje uit zich met name in de
praktijkvakken zoals Groen, Bloem,
Dier en Voeding. Ook kun je bij ons de
doorlopende leerlijn volgen van het
groene lyceum. Dit is een een opleiding
voor leerlingen op havo-niveau.

•

A

WON Akademie

VECON Business School

Universum School

UNESCO

Tweetalig onderwijs

Topsport Talentschool

Technasium

Techmavo

SportAccentSchool

Pre-University school

Jet-Net school

International Baccalaureate

International Business College (IBC)

Global Citizen School

Excellente school

Entreprenasium

Econasium

Eco-Schools

DaMu school

CultuurProfielSchool

Bèta Challenge Programma (BCP)

Begaafdheidsprofielschool

Concept*

pro (praktijkonderwijs)

THEMA EXTRA AANBOD BIJZONDERHEDEN

vmbo-profiel*

vmbo-bb

vmbo-kb

vmbo-gl

VMBO

mavo/vmbo-tl

havo

vwo-atheneum

vwo-gymnasium

HAVO

55

Paginacijfer
vwo-zelfstandig gymnasium

VWO

Bij ons krijg je les in de gewone vakken.
Maar ook les over dieren, planten,
voeding en klimaat. Je kan zelfs kiezen
voor de Paardenklas of Kookklas.

A

Bij Yuverta vmbo ontdek jij wat je leuk
vindt. We vinden het belangrijk dat jij
je snel thuis voelt. Daarom is er veel
ruimte voor persoonlijke aandacht. Jouw
ontwikkeling staat altijd voorop! Naast
de algemene vakken leer jij over dieren,
natuur, voeding en actief buitenleven. Je
leert vooral door te doen! En we hebben
de Paarden- en Kookklas.

A

Overige scholen
't Atrium
www.t-atrium.nl
Paladijnenweg 611
3813 KD Amersfoort
't Hooghe Landt
www.hooghelandt.nl
Trompetstraat 1
3822 CK Amersfoort

•••

A

••••

A

Amsfort College
amsfortcollege.nl
Columbusweg 40
3814 WE Amersfoort
Beukenrode Onderwijs VSO
www.beukenrodeonderwijs.nl
Beukenrodelaan 2 C
3941 ZP Doorn
Christelijk Lyceum Zeist
www.clz.nl
Lindenlaan 23
3707 EP Zeist

••

2

A
G

• ••

5
8
9
10

A

••••

A

De Amersfoortse Berg
www.amersfoortseberg.nl
Hugo de Grootlaan 25
3818 TA Amersfoort

••

A

Farel College
www.farel.nl
Paladijnenweg 101
3813 DC Amersfoort

•••

A

Griftland College
www.griftland.nl
Noorderweg 79
3761 EV Soest

•••

A

•
•

•
•

•
•

•
•

KEUZEGIDS VOOR LEERLINGEN IN GROEP 7/8 VAN HET BASISONDERWIJS EN HUN OUDERS

SchoolWijzer

Het Element
www.hetelement.eu
Hooglandseweg-Noord 55
3813 VD Amersfoort

Het Nieuwe Eemland
www.hetnieuweeemland.nl
Daam Fockemalaan 12
3818 KG Amersfoort

•••

1
2
3
5
8
9
10

•••• •
1
2
9

A

Instituut Blankestijn
www.instituutblankestijn.nl
Oudegracht 189
3511 NE Utrecht

••••

P

Jordan-Montessori Lyceum
Utrecht
www.jordanmlu.nl
Jordanlaan 3
3706 TE Zeist

••

M

••••

A

••

A

•••

A

Pallas Athene College
www.pallasathenecollege.nl
Koekeltse Boslaan 21
6715 CW Ede
PrO De Baander
www.debaander.nl
Zangvogelweg 152
3815 DR Amersfoort

•

A

PRO33college
www.pro33college.nl
Wiekslag 50
3815 GS Amersfoort

•

A

Revius Lyceum Doorn
www.revius.nl
Driebergsestraatweg 6 C
3941 ZX Doorn
Revius Lyceum Wijk bij
Duurstede
www.reviuswijk.nl
Remus 4
3962 KT Wijk bij duurstede

••••
••• ••

2

WON Akademie

VECON Business School

Universum School

UNESCO

Tweetalig onderwijs

Topsport Talentschool

Technasium

Techmavo

SportAccentSchool

Pre-University school

Jet-Net school

International Baccalaureate

International Business College (IBC)

Global Citizen School

Excellente school

Entreprenasium

Econasium

Eco-Schools

DaMu school

CultuurProfielSchool

Begaafdheidsprofielschool

Bèta Challenge Programma (BCP)

•

A

••••

MAVO Muurhuizen
www.mavomuurhuizen.nl
Zangvogelweg 4
3815 DL Amersfoort

•

A

Het Streek Lyceum
www.hetstreek.nl/
bovenbuurtweg
Bovenbuurtweg 1
6717 XA Ede

Katholieke scholengemeenschap
De Breul
www.de-breul.nl
Arnhemse Bovenweg 98
3708 AG Zeist

Meer weten over deze
thema’s en extra’s?
Kijk in de VO Gids en op
devogids.nl.

A

••••

Het Streek College
www.hetstreek.nl/zandlaan
Zandlaan 25
6717 LN Ede

Concept*

pro (praktijkonderwijs)

THEMA EXTRA AANBOD BIJZONDERHEDEN

vmbo-profiel*

vmbo-bb

vmbo-kb

vmbo-gl

VMBO

mavo/vmbo-tl

havo

HAVO

vwo-atheneum

vwo-gymnasium

vwo-zelfstandig gymnasium
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VWO

UTRECHTSE HEUVELRUG

A

A

•

•
•

•

•
•

*Vmbo-proﬁelen gl/kb/bb: 1: Bouwen, wonen en interieur (BWI)
3: Economie en ondernemen (E&O) 5: Horeca, bakkerij en recreatie (HBR) 7: Media, vormgeving en ICT (MVI) 9: Produceren, installeren en energie (PIE)
2: Dienstverlening en producten (D&P) 4: Groen
6: Maritiem en techniek (MT)
8: Mobiliteit en transport (M&T)
10: Zorg en welzijn (Z&W)
*Concept: A: Algemeen B: Big Picture Learning D: Dalton G: Gepersonaliseerd leren I: International Baccalaureate (IB programma) J: Jenaplan M: Montessori P: Particulier onderwijs V: Vrijeschool

VO GIDS

Voor meer informatie kijk op de presentatiepagina’s
en ook op www.devogids.nl

Stichtse Vrije School
www.svszeist.nl
Socrateslaan 24
3707 GL Zeist

•••

V

Van Lodenstein College Kesteren
www.vanlodenstein.nl
Kasteelstraat 2
4041 JB Kesteren

••••••

A

Vathorst College
www.vathorstcollege.nl
Lovink 6
3825 MP Amersfoort

•••

10

Vmbo Trivium College
www.triviumcollege.nl
Dierenriem 11
3813 VN Amersfoort

••

Vrijeschool Tobiasstroom
tobiasstroom.tobiaszeist.nl
Prof. Lorentzlaan 16
3701 CC Zeist

••

A

WON Akademie

VECON Business School

Universum School

UNESCO

Tweetalig onderwijs

Topsport Talentschool

Technasium

Techmavo

SportAccentSchool

Pre-University school

Jet-Net school

International Baccalaureate

International Business College (IBC)

Global Citizen School

Excellente school

Entreprenasium

Econasium

Eco-Schools

DaMu school

CultuurProfielSchool

Bèta Challenge Programma (BCP)

Begaafdheidsprofielschool

Concept*

pro (praktijkonderwijs)

THEMA EXTRA AANBOD BIJZONDERHEDEN

vmbo-profiel*

vmbo-bb

vmbo-kb

vmbo-gl

VMBO

mavo/vmbo-tl

havo

vwo-atheneum

vwo-gymnasium

HAVO

57

vwo-zelfstandig gymnasium

VWO

•

A

2

V

VSO De Sprong
www.vsodesprong.nl
Valkenheide 41
3953 MC Maarsbergen
Werkplaats Kindergemeenschap
www.wpkeesboeke.nl
Kees Boekelaan 12
3723 BA De Bilt

••••

A

•

KEUZEGIDS VOOR LEERLINGEN IN GROEP 7/8 VAN HET BASISONDERWIJS EN HUN OUDERS
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Aantekeningen

Neem de VO Gids samen met
de checklist op pagina 76
(gids omdraaien) mee naar de
open dagen. Dan heb je alles bij
de hand en ben je goed voorbereid.
Gebruik deze pagina voor het
maken van aantekeningen.

VO GIDS

