
Oriëntatie 

voortgezet onderwijs



Agenda

• Uitleg onderwijssysteem VO

• Overgang BO naar VO 

• Hoe de keuze maken voor welke school?



Onderwijssysteem 





Leerlingprofiel
vmbo                             havo              vwo
Concentratie 

Korte spanningsboog                          Lange spanningsboog

Werkhouding

Vanuit structuur → zelfstandig Opdracht → Zelfstandig

Hoeveelheid leerstof/toets

Kleinere stukken lesstof in een keer                    Grotere stukken lesstof

Complexiteit leerstof/toets

Meer reproductie Verbanden leggen 

Tekstverwerken

Tekst omzetten naar praktijk                                 Tekst omzetten naar verdieping 

Praktische vaardigheden

In grote mate In mindere mate

Praktische vaardigheden

Meer inlevingsvermogen minder inlevingsvermogen



Verschil Havo - VWO

Leerdoelen op het VWO 

meer gericht op: 

-Begrijpen 

-Toepassen 

-Analyseren 

* Taxonomie van Bloom

https://wij-leren.nl/niveauverschillen-havo-vwo-lln-kennisreproductie.php


Basisvorming
• Duurt 2 tot 3 jaar

• Doel: Scholieren op alle schooltypen dezelfde basis geven voor de rest van hun schooltijd

• Soms als leerdomeinen: Science, Wiskunde, Mens en Maatschappij, Mens en Natuur, Kunst 
en Cultuur, Bewegen en Sport.

In de basisvorming, in de eerste leerjaren van het vo, moeten alle scholen hun leerlingen in dezelfde veertien vakken onderwijs geven. 
Aan het eind van die tijd moeten de leerlingen bepaalde "kerndoelen" bereikt hebben, volgens normen die door het Ministerie van 
Onderwijs zijn opgesteld. De scholen hebben vrijheid in het vaststellen van het daadwerkelijke onderwijsniveau: men mag meer doen 

dan in de kerndoelen wordt opgedragen. Daarnaast kunnen scholen extra vakken toevoegen aan hun lesprogramma.

Basisvorming

• Aardrijkskunde • Lichamelijke Opvoeding

• Beeldende vorming, muziek, 

drama en dans • Natuur- en Scheikunde

• Biologie • Nederlands

• Economie • Techniek

• Engels • Verzorging 

• Geschiedenis • Wiskunde

• Informatiekunde • Frans of Duits



PRAKTIJKONDERWIJS (PRO)

• Veel praktijkles 

• Stages

• Doorstroom naar MBO niveau 1  en/of arbeidsmarkt

• Géén cursusduur, leeftijdsgrens 18 jaar

• Kijken naar wat een leerling wel kan, i.p.v. niet kan

• Delft: Laurentius Zoetermeer: Praktijkcollege      Rotterdam: Accent

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voortgezet-onderwijs/vraag-en-antwoord/hoe-zit-het-praktijkonderwijs-in-elkaar


VMBO

• TL - Theoretische Leerweg  (vaak nog MAVO genoemd)

• GL - Gemengde Leerweg

• KBL - Kader Beroepsgerichte Leerweg

• BBL - Basis Beroepsgerichte Leerweg

• Beroepsgerichte vakken in bovenbouw

• Leerweg Ondersteunend Onderwijs (LWOO)

• Vervolgonderwijs: MBO 
GL/TL evt. HAVO



‘oude MAVO’  – 6 theoretische examen vakken 

Doorstroom naar MBO niveau 3 / 4 of HAVO

VMBO

Theoretische Leerweg



Zelfde theoretisch niveau als theoretische leerweg!

5 theoretische examenvakken +  1 beroepsgericht vak

Vaardigheden leren

Doorstroom naar MBO niveau 3 / 4 of HAVO

VMBO

Gemengde Leerweg



4 theorie examenvakken +  1 beroepsgericht vak

VMBO

KaderBeroepsgerichte Leerweg

Doorstroom naar MBO niveau 3 / 4 



4 theorie examenvakken +  1 beroepsgericht vak

VMBO

BasisBeroepsgerichte Leerweg

Doorstroom naar MBO niveau 2 



LWOO-begeleiding 

Meer begeleiding

Bv. kleine klassen 

of huiskameropzet

of in regulier

• Getest door Koers VO 

(Indien van toepassing is 

dit al geregeld door de 

intern begeleider van Het 

baken)

• IQ    80 - 90 

• Min. 2 leerachterstanden 

(>25%) op domeinen:

Begrijpend Lezen

Technische Lezen

Spelling

Rekenen 



•Bouwen, wonen en interieur
•Produceren, installeren en energie
•Mobiliteit en transport
•Media, vormgeving en ICT
•Maritiem en techniek
•Zorg en welzijn
•Economie en ondernemen
•Horeca, bakkerij en recreatie
•Groen
•Dienstverlening en producten

Profielen: VMBO



Havo

Hoger algemeen voortgezet onderwijs: duur 5 jaar

HBO (Hoger Beroeps Onderwijs)

Basisvorming: duur 2/3 jaar

Daarna kiezen uit 4 profielen

2e fase: duur 2 jaar, profielkeuzes,

Natuur en Techniek, Natuur en Gezondheid

Economie en Maatschappij en Cultuur en 

Maatschappij



Vwo: 

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs duur: 6 jaar

Universiteit – het wetenschappelijk onderwijs

De weg naar het HBO staat open!

Basisvorming: 3 jaar, daarna profiel kiezen (zie havo)

2e fase duur: 3 jaar

2 varianten: atheneum

gymnasium: Latijn en Grieks



Profiel keuzes

Verplichte vakken: Vakken die bij het profiel horen

Keuzevakken: Havo: 1 keuzevak & VWO: 2 keuzevakken

https://profielkeuze.qompas.nl/Informatie/ProfielenenVakken

(informatie over de profielen)

https://profielkeuze.qompas.nl/Informatie/ProfielenenVakken
https://profielkeuze.qompas.nl/Informatie/ProfielenenVakken


Welke VO-scholen in de buurt?

Op de website van Het Baken staan alle relevante links naar de

Diverse VO-scholen en VO-gerelateerde websites.

http://scholenopdekaart.nl/
https://www.devogids.nl/?gclid=CjwKCAiAv_KMBhAzEiwAs-rX1HQ_n--YNzQ2k6MCr0CZUL4wavTYyjnij_MEDbtgyYZWBkPqIs0AhBoCTNMQAvD_BwE


Soorten brugklas

• Hoeveel jarige brugklas?

• Heterogene of homogene klassen?

• Rapport op 1 of 2 niveaus?

• Extra onderwijs behoefte?



Accenten scholen

• Tweetalig onderwijs

• Sportklassen

• Technasium

• Anglia Engels (Cambridge)

• WereldPlan

• Excellente school

• Dyslexie beleid

• Allerbelangrijkst: Maatwerk!



Centrale Eindtoets basisschool

• De centrale eindtoets is verplicht voor alle 
basisscholen.

• Het Baken gebruikt de IEP-eindtoets. 

• Het leerlingvolgsysteem van de afgelopen jaren is, samen met 
o.a. de werkhouding, het maken van huiswerk, de 
thuisomstandigheden en het doorzettingsvermogen erg 
belangrijk.

• Adviesgesprekken: 23 januari t/m 25 januari 2023



Convenant

• Afspraken gemaakt over de doorstroom naar het VO

• Advies basisschool op de 1e plaats

(Dit advies wordt bepaald door de adviescommissie bestaande uit de 
directie, de intern begeleider en de leerkrachten van de groepen 6 t/m 8)

• Eventueel een loting (23 maart) als er sprake is van 
teveel aanmeldingen op een bepaalde VO-school. Elke 
VO-school dient zijn procedure daarvoor transparant op hun website 
te plaatsen.

• Een kind is meer dan alleen cijfers!!!



Overleg!

• Er is altijd een ‘warme overdracht’ tussen 

basisschool en voortgezet onderwijs.

• Een vangnet is belangrijk



Kosten
Schoolkosten voortgezet onderwijs

Schoolkosten zijn kosten die ouders moeten betalen. Bijvoorbeeld kosten voor:

• gymkleding

• een atlas

• woordenboeken

• een rekenmachine

• Schooltas, kaftpapier, agenda, pen/potloden etc.

Vrijwillige ouderbijdrage voortgezet onderwijs

• De school kan ook om een vrijwillige ouderbijdrage vragen. Bijvoorbeeld voor:

• schoolkampen

• excursies

• culturele activiteiten

Het bedrag verschilt per school.



Hoe te kiezen?

• Wie kiest er? Ouder of kind?

• Alternatieve scholen: Maak een top 3!

• Vrienden/vriendinnen: Wie gaat waar naartoe?

• Profilering van de school: Wat past bij uw kind?

• Advies: -Bezoek de voorlichtingsdagen en proef de sfeer.

-Stel vragen en vraag naar voorbeelden.

-Proeflessen. 

-Praat met leerlingen/ouders van een school.

-Onderwijsresultaten (kwaliteit).



Keuze gemaakt?

Brugpieper!
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