
Het voortgezet Onderwijs
Op weg naar de toekomst van uw kind

Fijn dat u er bent!



Het onderwijs van toen…

Weet u het nog?

1988-1989 College Asten Someren 1989-1990 College Asten Someren



1997-1998, Varendonck College 1997-1998, Varendonck College

Weet u het nog?

Het onderwijs van toen…



De wereld verandert snel

Een reis naar de toekomst 



De wereld verandert snel

Een reis naar de toekomst 



Wat komt er vanavond aan bod?

• Passend onderwijs

• De leerniveaus uitgelegd

• De doorstroommogelijkheden

• De school als mini-maatschappij

• Een prettige en veilige overstap naar het voortgezet onderwijs



Heeft u tussendoor vragen?

Ga naar www.padlet.com/jvdiepen/varendonck

Wifi: Vdc-leerlingen
WW: varendonck2019



Passend Onderwijs

• Minder leerlingen in het speciaal onderwijs

• Aanmelden bij reguliere school voor voortgezet onderwijs

• School van aanmelden is verantwoordelijk voor passende plek



Welke leerniveaus bestaan er?
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Doel: zelfstandig functioneren in de maatschappij

• Werken aan mogelijkheden
• Talenten ontdekken en ontwikkelen
• Leren door te doen
• Kansen scheppen
• Uitgaan van individuele mogelijkheden
• Structuur en duidelijkheid
• Goede begeleiding en coaching
• Arbeidsvaardigheden trainen in verschillende 

stages

Domeinen: werken, wonen, vrije tijd en burgerschap

PraktijkOnderwijs (PrO) uitgelegd
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VMBO uitgelegd

• Scholen kiezen zelf hoe zij het vmbo 

vormgeven

• Programma aangepast aan de omgeving

• Kiezen tussen smalle opleiding

(Vakcollege) of brede opleiding

• Extra vakken of vakken op een hoger niveau

• Studielast, maatwerk en plannen



LOB = Loopbaanleren (LoopbaanOriëntatie en Begeleiding)

Leerjaar 1 en 2 nemen deel aan Expeditieprogramma’s.

Doel: een opleiding kunnen kiezen die bij je past.

Beter inzicht in opleidingen, beroepen en van eigen talenten.

VMBO – LOB



Bouwen, Wonen en 
Interieur

Dienstverlening en 
Producten
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Transport
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installeren en Energie

Zorg en Welzijn

VMBO – De profielen



VMBO – Extra ondersteuning

Voor wie extra ondersteuning nodig heeft:

• LWOO

• Leerwerktrajecten (LWT)

• Team Begeleiding en Ondersteuning

• Samenwerkingsverband

• Maatwerk: eigen niveau, eigen tempo
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HAVO uitgelegd

• Onderbouw en bovenbouw

• Extra vakken of vakken op hoger niveau

• Loopbaanoriëntatie en Begeleiding

• Studielast, maatwerk, plannen

• Leidt op voor hbo (hoger beroepsonderwijs)



VWO uitgelegd

• Gymnasium of atheneum

• Onderbouw en bovenbouw

• Extra vakken

• Loopbaanoriëntatie en Begeleiding

• Studielast, maatwerk, plannen

• Leidt op voor wo (wetenschappelijk onderwijs)



Havo:

• Het leren van de lesstof

• Gemotiveerd om te leren

• Niveau Engels: B1 tot B2

• Na 5 jaar klaar voor het HBO

• Voorbeeld van een vak: 
Wiskunde A: exclusief 
kansberekening en meetkunde

VWO/HAVO - De verschillen

Vwo:

• Het begrijpen van de lesstof

• Analytische en kritische houding

• Niveau Engels: C1 tot C2

• Na 6 jaar klaar voor het WO

• Voorbeeld van een vak: 
Wiskunde A: inclusief 
kansberekening en meetkunde



• Cultuur en Maatschappij

• Economie en Maatschappij

• Natuur en Gezondheid

• Natuur en Techniek

VWO/HAVO – De profielen



• Buiten- en binnenlesactiviteiten

• Internationalisering

• Burgerschap

• Maatschappelijke ontwikkelingen

De school als mini-maatschappij



• Technasium; science class

• Brainport activiteiten

• Tweetalig onderwijs: Anglia, Cambridge en IB

• Hoogbegaafdenprogramma

• Chinees, Russisch, Econasium, IBC, …

• Plusklas

• Mavo XL

Speciale mogelijkheden getalenteerde leerlingen



Mentoraat
Leerlingmentoren

Introductieprogramma’sEen, twee of driejarige 
brugperiode

De leerling kennen; de warme overdracht

Een prettige en veilige overstap naar het

Voortgezet Onderwijs

Kennismakingsdagen



• Groep 7 / 8: entreetoetsen

• Groep 7: voorlopig advies (richtinggevend)

• Groep 8: november / december nieuw voorlopig advies

• Groep 8: maart definitief advies

• Aanmelden bij VO

• Groep 8: afname eindtoets

• Start brugklas

Hoe gaat de reis nu verder?



bekijk ook: www.scholenopdekaart.nl

• Advies basisschool leidend

• Dubbel advies; alléén bij twijfel

• 1 december:      online inschrijfformulier geopend

• 13 december:    informatieavond Gymnasium, Technasium, tweetalig 

onderwijs, VWO / HAVO, havo-kansklas

• 15 december:    informatieavond VMBO en PraktijkOnderwijs

• 6 februari:          open dag, van 12:00 tot 16:00 uur

• 7 en 8 maart:     aanmelddagen

Meer informatie?



Weet u het nog?

Ga naar www.kahoot.it

Wifi: Vdc-leerlingen
WW: varendonck2019



Dank voor uw komst

Goede reis naar het VO en de toekomst van uw kind! 


