
Voortgezet Onderwijs anno 2020
Op weg naar de toekomst van uw kind
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Fijn dat u er bent!



2Uw vragen staan vanavond centraal

Welke vragen heeft 
u meegenomen?



Een reis naar de toekomst 3

De wereld verandert snel



Onderwijs anno 2020 4

Leerlingen opleiden voor 
toekomstige beroepen



Wat komt er vanavond aan bod? 5

• Passend Onderwijs

• Welke opleidingen  zijn er?

• Mogelijkheden om door te stromen

• De opleidingen kort in beeld

• Actuele ontwikkelingen in het onderwijs

• Een veilige overstap naar het voortgezet onderwijs

• Heeft u nog vragen?



Passend Onderwijs 6

• Minder leerlingen in het speciaal onderwijs

• Aanmelden bij reguliere school voor voortgezet onderwijs

• School van aanmelden is verantwoordelijk voor passende plek



Welke opleidingen worden aangeboden? 7
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• Bereidt voor op werk en leven

• Kleinschalig

• Veel aandacht voor individuele leerlingen

• Leren door praktijkervaring op te doen

• Theorie koppelen aan praktische opdrachten en stages

• Competenties ontwikkelen

• Zelfredzaamheid vergroten

• Opleiden naar werk

PraktijkOnderwijs (PrO) 8



VMBO 
diverse beroepsprofielen
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9VMBO in beeld
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te groeien.
Bouwen, Wonen en 
Interieur

Dienstverlening en 
Producten

Economie en 
Ondernemen

Groen

Horeca, Bakkerij en 
Recreatie

Maritiem en Techniek

Media, Vormgeving 
en ICT

Mobiliteit en 
Transport

Produceren, 
installeren en Energie

Zorg en Welzijn

Profielen VMBO 10



VMBO in beeld 11

De grootste veranderingen binnen het VMBO:

• Leren en loopbaanleren (LOB)

• Scholen mogen dit zelf vormgeven

• Programma aangepast aan de omgeving

• Kiezen tussen smalle opleiding (Vakcollege) of brede opleiding



te groeien.

Een voorbeeld:

LOB = Loopbaanleren (LoopbaanOriëntatie en Begeleiding)

In leerjaar 1 en 2 bieden wij verschillende praktijklessen aan in de vorm 

van Expeditieprogramma’s, met veel keuzemogelijkheden. 

Er zijn ook scholen die een smaller pakket aanbieden.

Waarom?

Om later een opleiding te kunnen kiezen die bij je past. Je krijgt een goed 

beeld van de opleidingen, beroepen en van je eigen talenten.

12



VMBO in beeld 13

Voor wie extra ondersteuning nodig heeft:

• LWOO: in alle leerwegen VMBO

• Leerwerktrajecten (LWT)

• Ondersteuningsteam

• Samenwerkingsverband
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14VWO/HAVO in beeld



Leerjaar 1 - 2 - 3: onderbouw

Leerjaar 4 – 5 - (6): bovenbouw
• HAVO (5 jaar) leidt op voor Hoger Beroeps 

Onderwijs (HBO)
• VWO (6 jaar) leidt op voor wetenschappelijk 

onderwijs, (WO, universiteit)
• Extra vakken of vakken op hoger niveau
• Studielast, maatwerk, plannen

HAVO – VWO - Gymnasium - Atheneum

15VWO/HAVO in beeld



• Cultuur en Maatschappij

• Economie en Maatschappij

• Natuur en Gezondheid

• Natuur en Techniek

Profielen

16VWO/HAVO in beeld



HAVO - VWO - Gymnasium - Atheneum

VWO (=Gymnasium en Atheneum): 
Voorbereiding op wetenschappelijk onderwijs (universiteit) 

Gymnasium: Latijn & Grieks 
• Beide in leerjaar 1 t/m 3
• Eén of beide in bovenbouw (CE)

Verzwaring examennormen in: 
2012 (5,5 CE)
2013 (3 kernvakken)

17VWO/HAVO in beeld



• Dubbele profielen (NG / NT-profiel HV)
• Technasium; science class
• Brainport activiteiten
• Tweetalig onderwijs: TTO junior en senior (Europees

platform), versterkt talenonderwijs, Anglia, Cambridge
• Steeds meer scholen starten ook een TTO HAVO
• Vakken op een hoger niveau volgen (óók VMBO)
• Vakken versneld afronden
• Hoogbegaafdenprogramma
• Chinees, Russisch, Econasium, IBC, …
• Plusklas
• Mavo XL
• Stapelen

18Speciale mogelijkheden getalenteerde leerlingen



• Werken met digitale leermiddelen

• Leerpleinleren

• Projectweken, modeshows, lezingen, theaterbezoek

• Internationalisering

• Contextrijke opdrachten in de omgeving

• Verschillende onderwijsconcepten

19Wat valt er nog meer op in de scholen?



Mentoraat

Leerlingmentoren

Introductieprogramma’s

Een, twee of driejarige 
brugperiode

De leerling kennen, 
warme overdracht

20Hoe maken we de overstap naar het voortgezet 
onderwijs prettig en veilig?
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Belangrijk is dat we vanavond uw vragen zo goed 
mogelijk beantwoord hebben en u een actueel beeld 
geschetst hebben van het voortgezet onderwijs.

Welke vragen zijn er nog?



• 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

22Hoe gaat de reis nu verder?



bekijk ook: www.scholenopdekaart.nl

• Advies basisschool leidend

• Dubbel advies; alléén bij twijfel

• 7 december informatieavond Gymnasium, Technasium, tweetalig 

onderwijs, VWO / HAVO, havo-kansklas

• 9 december informatieavond VMBO en PraktijkOnderwijs

• Open Dag: zondag 7 februari 2021, 12:00 – 16:00 uur

• Aanmelden: 15 en 16 maart 2021

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

23Meer informatie?
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