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Binnenkort is het weer zover. In maart kun-
nen leerlingen uit groep 8 van de basisscho-
len aangemeld worden bij de voortgezet 
onderwijsschool van hun keuze.

Misschien heb je zelf, of hebben je ouders al een 
idee naar welke school je graag wilt. Misschien 
heb je nog geen keuze kunnen maken omdat 
je bijvoorbeeld nog niet weet welke school bij 
je past, maar weet je bijvoorbeeld wel al wat je 
later wilt worden. Je hebt vast al verschillende 
open dagen bezocht en ontdekt dat alle scholen 
anders zijn en een heel eigen sfeer hebben!
In deze gids leggen we kort uit wat belangrijk 
is bij de overstap en hoe het voortgezet onder-
wijs in Nederland georganiseerd is. Op de vol-
gende pagina’s vindt je van alle scholen in de 
Regio Water land een bijdrage, waarin zij uitleg-

gen wat zij voor school zijn. Heel veel succes bij 
het maken van je keuze!
Er komt veel kijken vanaf groep 8 bij de overstap 
van de basisschool naar het voortgezet onder-
wijs. In het protocol ‘De Waterlandse Overstap’ is 
stapsgewijs beschreven hoe de overstap voor 
leerlingen die in de regio Waterland op een ba-
sisschool zitten georganiseerd wordt en hoe het 
schooladvies tot stand komt. Dit protocol inclu-
sief stappenplan is te vinden op de websites van 
de samenwerkingsverbanden PO en VO.

HET SCHOOLADVIES VAN 
DE BASISSCHOOL

Het schooladvies van de basisschool is leidend 
bij plaatsing in het voortgezet onderwijs. Het ad-
vies geeft aan op welk type school  een leerling 
aangemeld kan worden. 

SCHOLENGIDS 
VOORTGEZET ONDERWIJS 

WATERLAND
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Kies voor een school dicht bij huis,

de scholen in Waterland staan voor je klaar!

EERST KIJKEN EN VERGELIJKEN, 
DAN BESLUITEN

Als de basisschool en uzelf denkt dat een school 
voor voortgezet speciaal onderwijs het meest 
passend is, raden we u aan om in ieder geval 
ook op andere scholen te kijken of een oriënta-
tie gesprek aan te vragen. Alle scholen in Wa-
terland spannen zich in om meer inclusief on-
derwijs te bieden, waardoor er voor meer 
leerlingen mogelijkheden ontstaan. Misschien 
komt u toch een reguliere school tegen waarvan 
u en de school zeggen dat het voor uw kind 
passend is. Als u nog niet heeft rondgekeken 
op verschillende scholen, raden we u aan dit zo 
snel mogelijk te doen! Want alleen dan is er ook 
nog tijd genoeg om bij een voortgezet speciaal 
onderwijs school aan te melden. Die school mag 
pas inschrijven als zij een toelaatbaarheidsver-
klaring hebben aangevraagd en gekregen. Dat 
is een procedure die 6 tot 10 weken kan duren.

ZORGPLICHT
 Sinds de invoering van passend onderwijs in 
2014 hebben scholen ‘zorgplicht’. Dat betekent 
onder andere dat de school waar de leerling 
wordt aangemeld, als die past bij het niveau-ba-
sisschool advies, verplicht is de leerling aan te 
nemen. Kan dat niet, omdat een leerling bij-
voorbeeld veel ondersteuning nodig heeft die 
de school niet kan bieden, dan moet de school 
waar de leerling is aangemeld in overleg met 
de ouders op zoek naar een school die de juiste 
ondersteuning wel kan bieden. Het samenwer-
kingsverband Waterland kan daarbij helpen.
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Binnenkort is het weer zover. In maart kunnen 
leerlingen uit groep 8 van de basisscholen 
aangemeld worden bij de voortgezet onder-
wijsschool van hun keuze. 

Dit artikel gaat over het voortgezet onderwijs in 
Nederland, over welke soorten scholen er zijn en  
hoe je kunt doorstromen van het ene niveau naar 
het andere. In Nederland kun je kiezen uit de vol-
gende soorten van voortgezet onderwijs:

-  PrO (praktijkonderwijs)
-  VMBO (voorbereidend middelbaar 
 beroepsonderwijs);
-  HAVO (hoger algemeen voortgezet onderwijs);
-  VWO (voorbereidend wetenschappelijk 
 onderwijs).

Een school voor voortgezet onderwijs is geen 
eindstation. De meeste leerlingen gaan daarna 
naar een vervolgopleiding of een baan met een 
scholingstraject. Zie hieronder hoe je kunt door-
stromen:

HET VMBO: VOORBEREIDEND 
MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS

Het VMBO bereidt voor op het middelbaar be-
roepsonderwijs (MBO). Het VMBO duurt vier jaar. 
De eerste twee jaren noemen we de onderbouw. 
Hier krijg je een breed vakkenpakket aangeboden. 
De onderbouw in de verschillende scholen ver-
schilt.  In het derde en vierde jaar volgen de leer-
lingen verschillende leerwegen, die voorbereiden 
op een beroepsopleiding. De vier leerwegen zijn: 
1. de theoretische leerweg; 2. de gemengde leer-
weg; 3. de kaderberoepsgerichte leerweg; 4. de 
basisberoepsgerichte leerweg. In de theoretische 
leerweg en de gemengde leerweg zitten meer 
leervakken, maar in de praktijk verschillen deze 
twee leerwegen niet zo veel van elkaar. In de be-
roepsgerichte leerwegen zitten meer beroepsge-

richte vakken. Niet elke VMBO school biedt alle 
leerwegen aan. 

SECTOREN IN HET VMBO
In het VMBO zijn er vier sectoren waar je tijdens je 
opleiding een keuze uit kunt maken. Elke sector 
heeft een vast vakkenpakket dat hoort bij de be-
roepen binnen die sector. De vier sectoren zijn de 
sector Techniek, de sector Zorg en Welzijn, de sec-
tor Economie en de sector Landbouw. Niet elke 
school voor VMBO biedt hetzelfde onderwijspro-
gramma aan, dus het is belangrijk om goed te kij-
ken en vragen te stellen over wat de doorstroom-
mogelijkheden zijn,  zodat je de school kan kiezen 
die het beste bij jouw toekomstplannen past!

LEERWEGONDERSTEUNEND 
ONDERWIJS (LWOO)

Voor leerlingen die kiezen voor VMBO en die bij 
het onderwijs extra ondersteuning en hulp nodig 
hebben is er het leerwegondersteunend onder-
wijs(LWOO). Het onderwijs wordt gegeven in klei-
nere groepen en het wordt aangepast aan het 
tempo van de leerling. De bedoeling is dat de leer-
lingen met deze ondersteuning net als andere 
leerlingen in de eerste drie jaar toewerken naar 
het examen in het vierde jaar en een diploma 
VMBO. Om in aanmerking te komen voor LWOO 
heeft een leerling een beschikking nodig van het 
samenwerkingsverband VO. De voortgezet onder-
wijs school vraagt die voor de leerling in overleg 
met ouders aan. 

HET PRAKTIJKONDERWIJS (PRO) 
Voor leerlingen die naar verwachting de leerwe-
gen niet met een VMBO diploma zullen afsluiten, 
is er het praktijkonderwijs. Op deze scholen voor 
voortgezet onderwijs staan praktijklessen en sta-
ge  centraal en de theorie is ondersteunend. De 
praktijkschool biedt veel scholing en training die 
helpt om later zelfstandig in de maatschappij een 

plek te vinden. De leerlingen verlaten de school 
met een landelijk erkend getuigschrift. De meeste 
leerlingen gaan na de praktijkschool naar een be-
taalde baan of een baan met een scholingstraject. 
Om praktijkonderwijs te kunnen volgen heeft een 
leerling een beschikking nodig van het samenwer-
kingsverband VO. De voortgezet onderwijs school 
vraagt die voor de leerling in overleg met ouders 
aan. 

HAVO EN VWO
Het HAVO (hoger algemeen voortgezet onderwijs) 
duurt vijf jaar en is vooral bedoeld als voorberei-
ding op het hoger beroepsonderwijs (HBO). Het 
VWO (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs) 
duurt zes jaar en is vooral bedoeld als voorberei-
ding op het wetenschappelijk onderwijs, de uni-
versiteit. In het VWO kun je naar een atheneum of 
een gymnasium. Hoe dat precies zit, kun je het 
beste navragen op de school zelf.

ONDERBOUW 
De eerste drie jaren van het HAVO en het VWO 
noemen we de onderbouw. Er zijn nogal wat ver-
schillen tussen de scholen als het gaat om het on-
derwijsprogramma in de onderbouw. Ook de 
brugperiode is niet op alle scholen hetzelfde. Ga 
goed na welke school het beste bij jou past!  Met 
een bewijs dat je de eerste drie jaren van het HAVO 
of VWO goed hebt doorlopen, kun je doorstromen 
naar een vakopleiding of een middenkaderoplei-
ding in het middelbaar beroepsonderwijs (MBO). 
In dat geval werk je dus niet meer verder aan je 
diploma voor het HAVO of VWO, maar stroom je 
door naar een andere school. Bijvoorbeeld omdat 
je al eerder aan een beroepsopleiding wilt begin-
nen, of omdat een ander onderwijsniveau beter 
bij je past. Vanaf het vierde leerjaar, in de boven-
bouw van het HAVO en het VWO kun je kiezen uit 
vier profielen:

- natuur en techniek;
- natuur en gezondheid;
- economie en maatschappij;
- cultuur en maatschappij.

Alle leerlingen, ongeacht het profiel, volgen in de 
bovenbouw een aantal gemeenschappelijke vak-
ken die door de overheid zijn voorgeschreven. 
Verder zijn er natuurlijk de vakken die horen bij 
het profiel dat je hebt gekozen. Daarnaast is er een 
vrije ruimte die je gebruikt om vakken te volgen 
uit een ander profiel. Je kunt dan in de bovenbouw 
meer je eigen interesse volgen. Omdat scholen 
zelf accenten mogen leggen bij de inrichting van 
de tweede fase kunnen de vakken waaruit je kunt 
kiezen verschillen. Het is verstandig om dit voor 
je een keuze voor een school maakt uit te zoeken.

Het voortgezet onderwijs in Nederland
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DUURZAAMHEID, GEZONDHEID EN HET GOEDE DOEL
Het Da Vinci College staat voor duurzaamheid. Zorg voor jezelf, elkaar en 
de omgeving zijn daarbij belangrijk. Wij leren de leerlingen oog en hart 
te hebben voor onze wereld en onze natuur. Tevens hebben wij een ge-
zonde kantine en doen we mee aan klimaat- en duurzaamheidsprojecten. 
Wij zijn officieel erkend als Ecoschool en zijn tevens een gezonde school 
met het themacertificaat Bewegen en Sport. We organiseren veel spor-
tactiviteiten, waarmee we ook goede doelen steunen. 

HET TECHNASIUM
We hebben ook een Technasiumafdeling. Alle brugklassers krijgen het 
vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O). Je werkt aan opdrachten uit de prak-
tijk. Het zijn échte problemen waar het bedrijfsleven een oplossing voor 
zoekt. Leerlingen ontwikkelen  21ste eeuwse vaardigheden als onderzoe-
ken, samenwerken, creatief denken, problemen oplossen, omgaan met 
ICT en media en natuurlijk goed communiceren. Goed voor je vervolgop-
leiding en latere beroep! Kies je het vak in alle jaren van de onderbouw, 
dan kun je O&O ook in de bovenbouw kiezen. Uiteindelijk krijg je dan een 
Technasium-certificaat naast jouw diploma! 

DA VINCI COLLEGE:
eigentijds en toekomstgericht 

onderwijs!
Op het Da Vinci College dagen we je uit om het beste uit jezelf te halen en creëren wij ruimte voor jouw talent. Zo kun je kiezen voor 
tweetalig onderwijs of voor het Technasium. Ook kun je meedoen aan één van de activiteiten uit onze talentgebieden. We zijn een grote 
school waar leerlingen zich veilig en welkom voelen. Persoonlijke aandacht vinden wij belangrijk.

Kijk op
davinci.psg.nl

Op het Da Vinci College werken circa 120 medewerkers en zitten onge-
veer 1300 leerlingen. Je kunt er een havo- of atheneumopleiding volgen. 
Beide opleidingen kun je ook tweetalig doen. In de brugklas start je in 
een atheneumklas of in een havo/atheneumklas. 

INTERCONFESSIONELE IDENTITEIT
Interconfessioneel zegt iets over de manier waarop we met elkaar om-
gaan. Dat vinden we net zo belangrijk als het vakkundig lesgeven. Denk 
aan rechtvaardigheid, respect voor elkaar en solidariteit met onze me-
demens. In de lessen levensbeschouwelijke vorming komen deze on-
derwerpen aan bod. Ook maak je kennis met verschillende geloofsover-
tuigingen en dagen we je uit om een persoonlijk antwoord te vinden op 
de grote levensvragen.

TWEETALIG ONDERWIJS
Kies je voor tweetalig onderwijs, dan volg je een groot deel van de lessen 
vanaf het eerste jaar in het Engels. Met tweetalig onderwijs leer je uit-
stekend Engels maar het opent ook internationale deuren. Dat is goed 
als je verder wilt kijken dan Nederland. Wereldburgerschap speelt een 
grote rol binnen het tweetalig onderwijs. Zo leren leerlingen veel over 
Europa en Europese kwesties en maken zij kennis met leerlingen buiten 
Nederland. 

TALENTGEBIEDEN 
Op het Da Vinci College hebben we extra aandacht voor de podiumkun-
sten (we bezitten een eigen theater), bètascience, sport en internatio-
nalisering; de zogenaamde talentgebieden. 
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Het gymnasium past bij leerlingen die zelfstandig 
kunnen werken, het leuk vinden om te leren en 
altijd op zoek zijn naar het waarom. Het Cam-
bridge University Programm en de Masterclasses 
zijn bij uitstek geschikt om talenten te versterken 
en geven je alvast een voorsprong richting het 
vervolgonderwijs.

DESIGN ART IN SCIENCE, KORTWEG DAS
Het vak DAS is een fijne onderbreking van de “ge-
wone” lessen. In deze lessen leer je jezelf en an-
deren kennen: hoe en met wie werk je goed sa-
men en hoe komt dat? DAS verbindt vakken en 
helpen je begrijpen waarom je leert wat je leert. 

IEDEREEN IS WELKOM
Bij ons op school mag je zijn wie je bent. We zien 
onze leerlingen als individuen met eigen ken-
merken en kwaliteiten. We gaan vooral uit van 
kansen, mogelijkheden en talenten.

BRUGKLAS
Na de vertrouwdheid van de basisschool, kan 
zo’n grote school nogal overweldigend zijn. 
Daarom hebben de eersteklassers op het Jan 
van Egmond Lyceum samen met de tweede-
klassers een eigen kantine, een eigen deel van 
het plein en een eigen fietsenstalling. Elke klas 
heeft twee buddy’s, leerlingen uit de boven-
bouw die de brugklassers helpen hun weg in 
de school te vinden. De buddy’s gaan ook mee 
op het brugklaskamp. 

TALENTEN
Op onze school zetten we jou en jouw talenten 
centraal. Wij geloven erin dat als je weet wat je 
leuk vindt en waar je goed in bent, je ook weet 
wat jouw plek in de maatschappij kan zijn. Daar-
om werken we op het Jan van Egmond Lyceum 
vanuit talentgebieden. Dat helpt jou om je ta-
lenten te ontdekken en verder te ontwikkelen. 
Daarvandaan leer je keuzes maken die bij je pas-
sen. In de onderbouw bieden we drie talentge-
bieden aan: kunst, wetenschap en sport. 

Het Jan van Egmond Lyceum is een school voor havo, atheneum en gymnasium. Op onze 
school is iedereen welkom. Op het Jan van Egmond Lyceum gaan we samen op zoek naar 
jouw talent. Wat vind je leuk en waar ben je goed in? Er zijn ongeveer 1200 leerlingen en 
120 medewerkers. 

Het Jan van Egmond Lyceum; 
ONTDEK JOUW TALENTEN!

DAS loopt op het Jan van Egmond Lyceum als 
een rode draad door de schoolcarrière. Je ont-
wikkelt vaardigheden en competenties waar je 
jouw leven lang lol van hebt: plannen en orga-
niseren, samenwerken, probleemanalyse, pre-
sentatievaardigheden.

SCHOOL IS OOK LEUK!
Naast alle ‘gewone’ vakken, als Nederlands, En-
gels, wiskunde, biologie, aardrijkskunde etc. 
hebben we op school nog heel veel andere ac-
tiviteiten: denk aan de musical, bak- en debat-
wedstrijden en ook de excursies en reizen naar 
bijvoorbeeld Rome, Berlijn en de wintersport-
reis. Al deze activiteiten helpen je bij het ont-
dekken van jouw talenten en zijn ook gewoon 
leuk om te doen en beleven. Want school is 
vooral ook leuk!
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INTERCONFESSIONEEL
Interconfessioneel zegt iets over de manier waar-
op wij met elkaar omgaan. We accepteren elkaar 
zoals we zijn en hebben respect voor elkaar. Ie-
dereen is bij ons welkom, ongeacht je geloofs-
overtuiging of levensbeschouwing. In het eerste 
leerjaar krijg je een sociale vaardigheidstraining 
waarin je o.a. leert respectvol met elkaar om te 
gaan en voor jezelf op te komen. Bij het vak maat-
schappijleer (burgerschap) komen veel geloofs-
overtuigingen aan de orde. 

GAUDÍ-LEREN:
EEN EIGEN ONDERWIJSCONCEPT

Gaudí-leren is gebaseerd op onze overtuiging dat 
leren draait om persoonlijke ontwikkeling en dat 
leren daarnaast een sociaal proces is: leren doe 
je niet alleen. De huidige maatschappij vraagt om 
sterke individuen, die goed kunnen samenwer-
ken. Iedereen levert zijn eigen bijdrage en daarbij 
hebben we elkaar nodig. 

SG Antoni Gaudí, 
gewoon een gezellige school

MAATWERK
We bieden voor alle vakken maatwerk aan. Voor 
elke toetsweek kunnen leerlingen 's middags een 
maatwerkprogramma volgen. Ze kunnen zich 
dan inschrijven voor de vakken waar ze wat extra 
uitleg bij nodig hebben. We leiden kinderen op 
tot burgers van de 21e eeuw. We brengen niet 
alleen vakkennis bij maar ook vaardigheden die 
gericht zijn op ICT, creativiteit, reflecteren, com-
municeren, informatie verwerken, kritisch den-
ken, samenwerken en initiatief nemen. 

HUISWERK EN BEGELEIDING
We bieden na de lessen studiebegeleiding aan. 
Je kunt huiswerk maken in de huiswerkklas. Elke 
klas heeft bijna altijd twee mentoren zodat er 
meestal een mentor op school is als je die nodig 
hebt. Als er extra begeleiding nodig is, gaan de 
teamleider en de ondersteuningscoördinator op 
zoek naar wat jij nodig hebt en regelen de extra 
begeleiding zo snel mogelijk. 

GAUDÍVITEITEN
Tijdens de Gaudíviteiten gaan leerlingen op zoek 
naar de eigen talenten. Er zijn cursussen in bij-
voorbeeld kunst, techniek of sport. 

KLEINE SCHOOL
Wij zijn een kleine school met een eigen school-
gebouw. We hebben een jong en energiek team 
van docenten en begeleiders. We zorgen er iede-
re dag voor dat onze leerlingen echt gezien wor-
den. Onze leerlingen vinden onze school knus en 
gezellig. We kennen alle leerlingen bij naam en 
vinden goede cijfers halen net zo belangrijk als 
het naar school gaan met een glimlach. 

ANTONI GAUDÍ
De Spaanse architect Antoni Gaudí (1852-1926) 
combineerde wiskundige, technische, creatieve 
en natuurlijke principes in zijn kunstwerken. Hij 
leerde niet alleen uit boeken, maar ook door te 
onderzoeken en te doen. Die manier van werken 
zie je terug in ons onderwijs. Daarom worden op 
onze school zowel leerlingen als medewerkers 
uitgedaagd om talenten te ontdekken en om 
eigen leer- en ontwikkeldoelen te benoemen.

Kijk op gaudi.psg.nl

SG Antoni Gaudí is een school voor mavo (vmbo-theoretische leerweg). Daarmee kun je 
doorstromen naar MBO niveau-3 of 4 en de havo. We hebben ook een mavo-havo klas. We 
zijn een open interconfessionele school. Wij bieden onderwijs van een hoge kwaliteit, 
waarbij we uitdagen tot leren en ontwikkelen waarmee we leerlingen goed voorbereiden 
op de toekomst. 
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SG Nelson Mandela,
DE SCHOOL DIE JE VERDER BRENGT!

SG Nelson Mandela is een school voor mavo en mavo/havo 
(leerjaar 1). Met goed Daltononderwijs halen we de krachten en 
talenten van onze leerlingen naar boven. We bereiden onze 
leerlingen voor op een optimale start in het middelbaar 
beroepsonderwijs of op de havo. We bieden een uitgebalanceerd 
onderwijsconcept in een omgeving waarin iedere leerling en 
medewerker zich gezien, gehoord, veilig en vertrouwd voelt. 

OPSTROMEN
Ons motto is ‘Nelson Mandela brengt je verder’. Daarom bieden we onze 
leerlingen de kans aan het eind van 1e jaar mavo-havo, of na het behalen 
van het mavodiploma, door te stromen naar de havo. We zitten in hetzelfde 
gebouw als het Jan van Egmond Lyceum en gebruiken voor de mavo/havo 
brugklas dezelfde boeken, zodat opstromen nog makkelijker is.

IEDER KIND LEERT OP ZIJN EIGEN MANIER
Op SG Mandela gebruiken we een mix van boeken en online interactieve 
lesstof waarvoor leerlingen een laptop gebruiken. Er zijn theoretische en 
praktische vakken. Zo combineren wij de kennis uit lesboeken met de aan-
trekkelijke en leerzame Internetwereld. Met activerende werkvormen, digi-
tale ondersteuning en creativiteit motiveren we leerlingen om het beste uit 
zichzelf te halen.

TALENTKLAS
In de talentklassen ontdekken leerlingen ook talenten en ontwikkelen die 
verder. Je kunt kiezen uit sport, kunst, Cambridge Engels en ICT. Voor Engels 
kun je mooie certificaten halen en in sport en ICT kun je eindexamen doen! 

DALTONONDERWIJS
Daltononderwijs biedt leerlingen een brede en succesvolle persoonlijke 
ontwikkeling (cognitief, cultureel, sportief en sociaal-emotioneel). Naast een 
goede doorlopende leerlijn in kennis en vaardigheden, is er bewuste aan-
dacht voor de ontwikkeling van waarden en normen. Daltononderwijs nodigt 
leerlingen uit om op basis van (zelf )vertrouwen uitdagingen aan te gaan om 
zich verder te ontwikkelen. Vijf kernwaarden zijn daarbij belangrijk: vrijheid 
in gebondenheid, zelfstandigheid, samenwerking, reflectie en effectiviteit. 
Wij geven leerlingen de verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces en 
leren ze omgaan én samenwerken met anderen. 

We willen leerlingen zorgvuldig begeleiden tijdens hun schoolcarrière. Ie-
dere leerling heeft een persoonlijk mentor die signaleert, ondersteunt en 
begeleidt. De mentor heeft contact met ouders/verzorgers en schakelt daar 
waar nodig hulp in van het interne zorgteam. 

Nelson Mandela (1918-2013)
Nelson Mandela was een Zuid-Afrikaanse anti-apartheidsstrijder en poli-
ticus. Hij is de bekendste strijder voor mensenrechten en de inspirator 
voor onze visie op onderwijs en samenleving. 

Onderwijs was volgens Mandela het meest krachtige middel dat je kunt 
gebruiken om de wereld te veranderen. Daar geloven wij in. Onze school 
is openbaar. Wij willen een ontmoetingsplaats zijn voor alle leerlingen die 
zo breed mogelijk opgeleid willen worden, met de nadruk op maatwerk, 
ontplooiing en ontwikkeling van competenties. Onze identiteit kenmerkt 
zich door respect, structuur, inspiratie, creativiteit en dynamiek. 

Kijk op
mandela.psg.nl
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Onze uitgangspunten zijn:  
• We zorgen er voor dat onze leerlingen zo zelf-

standig mogelijk leren functioneren  
• We bieden onze leerlingen een maximale uit-

daging op de voor hen belangrijkste ontwikke-
lingsgebieden.  

• We maken onze leerlingen, naar hun mogelijk-
heden, sociaal competent.  

• We zoeken altijd een passend antwoord op de 
speciale ondersteunings- en onderwijsvragen 
van onze leerlingen.  

• We ontwikkelen de talenten van onze leerlin-
gen optimaal.  

 
WELKE LEERLINGEN 

BIEDEN WIJ ONDERWIJS
De Martin Luther Kingschool voor (V)SO biedt 
passend onderwijs aan leerlingen tussen 4 en 18 
jaar met zeer verschillende mogelijkheden. In 
het algemeen geldt voor onze leerlingen dat zij 
beperkingen hebben bij het aanleren van vaar-
digheden en het verwerven van kennis. Alle leer-
lingen hebben in meer of mindere mate een ver-
standelijke beperking. Veel leerlingen hebben 
daarnaast problemen met het ontwikkelen van 
hun sociale redzaamheid, vaak als gevolg van 
bijkomende diagnoses zoals ADHD, ASS, MCDD, 
PTSS en dergelijke. Bij het toelaten van leerlin-
gen is vooral de ondersteuningsbehoefte (vei-
ligheid, structuur, behoefte aan begeleiding, 
soms één op één) een belangrijk gegeven. Ook 
het te verwachten uitstroomniveau is een be-
langrijk criterium. Leerlingen kunnen alleen wor-
den toegelaten als zij een Toelaatbaarheidsver-
klaring (TLV-(V)SO) hebben. 
 

WAAR STAAT ONZE SCHOOL
De Martin Luther Kingschool is een school voor 
speciaal onderwijs en voortgezet speciaal on-
derwijs in Purmerend en de enige school voor 
ZML- onderwijs in het samenwerkingsverband 
Waterland / Edam-Volendam. Ook zijn wij de eni-
ge school voor speciaal onderwijs van de stich-

DE MARTIN LUTHER KINGSCHOOL VOOR VSO

Martin Luther Kingschool: 
Onderwijs dat past!

Hoe werken we 
op het vso
Het VSO richt zich op het zo zelfstan-
dig mogelijk functioneren van de 
leerlingen op het gebied van wonen, 
werken, vrije tijd en burgerschap.  
 
HET VSO IS ONDERVERDEELD IN DRIE KERNEN:  

Kern 1: Hierin worden leerlingen geplaatst die al-
tijd een (heel) grote mate van ondersteuning in de 
nabijheid nodig zullen hebben. Bij deze leerlingen 
ligt de nadruk op het aanleren van praktische vaar-
digheden ten behoeve van hun zelfredzaamheid.
  
Kern 2: Hierin zitten leerlingen in de leeftijd tussen 
12 en 15 jaar Zij hebben mogelijkheden om in toe-
nemende mate zelfstandig te worden (profiel 3, 4, 
en 5). De leerlingen in kern 2 krijgen de theoreti-
sche vakken aangeboden (rekenen, lezen e.d.) 
Daarnaast krijgen zij praktijkvakken zoals houtbe-
werken, techniek, groen, koken en huishoudkun-
de. Deze praktijkvakken hebben een oriënterend 
karakter. De leerlingen leren ontdekken waar hun 
interesses en kwaliteiten liggen.  

Kern 3: Leerlingen gaan naar kern 3 in het jaar dat 
ze 16 jaar worden. In kern 3 zijn de Praktijkvakken 
gericht op werken (horeca, techniek, groenonder-
houd, schoonmaak, zorg & beeldend vormen) met 
andere woorden, de lessen zijn gericht op dingen 
maken of doen voor anderen, productie leveren. 
De cognitieve vakken worden nog wel gegeven, 
maar meer toegespitst op de toekomstige situatie, 
bijv. geld-rekenen en klokkijken in plaats van re-
kenen, ‘signaallezen’ i.p.v. lezen en zelfstandig rei-
zen i.p.v. wereldoriëntatie. Leerlingen van kern 3 
lopen stage, waar zij datgene wat zij op school 
leren in praktijk kunnen brengen. 

We geven onze leerlingen een fantastische tijd op school omdat ze gewaardeerd worden 
om wie ze zijn en wat ze kunnen. We halen alles uit een kind wat er in zit, we denken in 
kansen en mogelijkheden. Zo ontwikkelen onze leerlingen zich optimaal binnen hun 
eigen mogelijkheden. Er is een goede balans tussen verantwoordelijkheid krijgen en het 
bieden van structuur. Daardoor voelen de kinderen zich veilig en gaan ze met plezier naar 
school. Zo bereiden wij onze kwetsbare groep kinderen met specifieke 
onderwijsbehoeften zo goed mogelijk voor op deelname aan de maatschappij en 
burgerschap.  

ting OPSPOOR in Purmerend. Sinds augustus 
2013 zit de Martin Luther Kingschool in een 
nieuw gebouw aan de Dr. J.M. Den Uyllaan 10-12 
te Purmerend. We zijn een openbare school en 
daardoor toegankelijk voor iedereen met een 
Toelaatbaarheidsverklaring (TLV), ongeacht le-
vensbeschouwing of (algemeen aanvaarde) 
maatschappelijke opvatting. Leerlingen, ouders 
en personeel met verschillende achtergronden, 
verschillende religies en culturen ontmoeten el-
kaar binnen de school en gaan op basis van we-
derzijds respect met elkaar om.  
 

HOE ZIET HET VSO ERUIT 
De VSO-afdeling is gericht op het werken aan de 
drie eindprofielen: dagbesteding, arbeid en ver-
volgonderwijs. De focus ligt vooral op de prak-
tische vaardigheden die de leerlingen hiervoor 
moeten ontwikkelen. Behalve de klaslokalen zijn 
er diverse praktijkruimtes: een lokaal beeldende 
vorming (BEVO), een technieklokaal, een hore-
ca-keuken, een counter en een volledig ingericht 
appartement, voor het praktijkvak “wonen“. Er 
is een kantine waar de leerlingen kunnen pau-
zeren als zij niet op het schoolplein willen gaan. 
Ook het schoolplein is zo ingericht dat het vak 
„groenvoorziening“ goed en zinvol uitgevoerd 
kan worden. Daarvoor is er een kas, een school-
tuin en een goede werkschuur voorhanden.  

HOE KUN JE JE AANMELDEN
Ouders kunnen hun kind aanmelden door het in-
vullen en ondertekenen van het inschrijfformulier 
van de Martin Luther Kingschool. Alleen leerlingen 
met een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV), afge-
geven door het Samenwerkingsverband Water-
land Voortgezet Onderwijs, kunnen worden aan-
gemeld. Ook andere Samenwerkingsverbanden 
kunnen een TLV afgeven, bijvoorbeeld als de 
woonplaats van deze leerling buiten het werkge-
bied van onze Samenwerkingsverbanden ligt.  
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de web-
site van de school: www.mlking-schoolso.nl
Mocht u een kennismakingsgesprek of rond-
leiding willen aanvragen dan kan dat via: 
info@mlking-schoolso.nl
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DE SCHOOL
Altra College Waterland is een school met kleine klassen en veel individu-
ele begeleiding. Naast en tijdens de lessen is er veel aandacht voor de leer-
ling zelf, de studiehouding en sociale vaardigheden.
Wat is er anders op onze school? Wij hebben minder leerlingen per klas, wij 
bieden intensieve ondersteuning en leggen meer nadruk op sociale vaar-
digheden en gedrag. Heb jij -op school of thuis- extra steun nodig? Dan 
zorgen wij daar voor. Zo kun je het beste uit jezelf naar boven halen.
Sommige leerlingen zitten kort bij ons op school en hebben tijdelijk extra 
ondersteuning nodig om weer terug te kunnen naar het regulier onderwijs. 
Andere leerlingen behalen bij ons hun diploma.
Onze school biedt speciaal onderwijs aan en maakt deel uit van het Samen-
werkingsverband Waterland. Een samenwerking van alle scholen voor 
voortgezet onderwijs in deze regio. Gezamenlijk bieden wij passende on-
dersteuning aan leerlingen die dat nodig hebben. Leerlingen worden toe-
gelaten op basis van een toelaatbaarheidsverklaring.

DE LEERLINGEN & ONDERSTEUNING
Onze leerlingen hebben heel wat in hun mars. Toch blijkt dat ze specifieke 
onderwijsbehoeften hebben waardoor het nog niet lukt in het reguliere 
onderwijs. We vinden het belangrijk dat leerlingen zich goed voelen, zich 
optimaal kunnen ontwikkelen en zich verantwoordelijk gedragen. Op onze 
school zijn naast een zorgcoördinator en intern begeleider ook ATOS me-
dewerkers aanwezig. Deze hulpverleners kunnen leerlingen en ouders be-
geleiden door middel van begeleiding thuis, op school of in beide situaties. 
Ook kunnen er trainingen worden aangeboden zoals examentraining of 
faalangsttraining.

ONS ONDERWIJS
Het onderwijs is op het Altra College Waterland hetzelfde als op andere, 
reguliere scholen. Onze diploma’s zijn evenveel waard. Wij bieden onder-
wijs aan op verschillende niveaus; VMBO T, VMBO B/K en MBO 1.

• 1e klas: basis vaardigheden vmbo-b/k, vmbo-t, havo
• 2de klas: basis vaardigheden vmbo-b/k, vmbo-t, havo
• 3de klas: vmbo-t , 3 vmbo-b/k
• 4de klas: vmbo-t , 3 vmbo-b/k
• MBO 1 / entree klas en arbeidstoeleiding klas
• E klas: Zorg op Maat (Voor leerlingen die langere tijd niet naar school 

zijn geweest)

Bij ons staat inclusief onderwijs hoog in het vaandel en daarom werken wij 
graag samen met reguliere scholen. Zo hebben wij symbiosetrajecten met 
Vonk (Groen), De Triade (Bouw, wonen & interieur) en Don Bosco (Zorg & 
Welzijn) voor het VMBO B/K traject. Leerlingen kunnen op deze symbiose 
scholen dan praktijklessen volgen en de theorielessen op onze school. Voor 
leerlingen die de MBO 1 opleiding volgen hebben wij een prima verbinte-
nis met ROC TOP. 

SPECIALER WAAR NODIG 
Soms hebben leerlingen iets anders nodig om tot succes te komen. Voor 
onze doeners, de praktisch ingestelde leerlingen die moeite hebben met 
leren uit boeken, bieden wij leren in de praktijk aan. Doeners leren het bes-
te van directe ervaringen, dingen zelf uitvoeren, oplossen van problemen 
en een werkplek die kansen biedt. Daarbij hebben wij ook de E-klas (Ele-
ment), voor een extra dimensie in ondersteuning en terugwinnen van ver-
trouwen.

Altra College Waterland

Koggenland 100, 

1447 CP Purmerend, 

0299 – 666 966
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Bij ons op school ontdek je wie je bent, wat je 
kunt en wat je wilt. Een spannend proces waarin 
je veel nieuwe ervaringen opdoet, keuzes maakt, 
teleurstellingen overwint en successen viert. 

LEREN DOOR TE DOEN
Onze leerlingen leren door te ervaren en te 
doen! Bijvoorbeeld iets bouwen, sleutelen, een 
winkel inrichten, iets doen met verzorging of 
mensen helpen. Zo kom je erachter wat bij je 
past en leer je met plezier! Praktijkopdrachten 
zijn zo écht mogelijk. Daarvoor werken wij sa-
men met bedrijven en instellingen.

RESPECT, VEILIGHEID
& PLEZIER

Samen zorgen wij voor de goede sfeer om te 
kunnen groeien vanuit drie belangrijke kern-
waarden: Respect, Veiligheid en Plezier. Ge-
wenst gedrag wordt gezien en beloond. Zo kun 
je Gerrit Rietveldmunten verdienen, waarmee 
je iets kunt kopen in ons eigen winkeltje, dat 
door leerlingen wordt gerund. Er is een veilig, 
warm en rustig schoolklimaat, waar leerlingen 
zich thuis voelen. Er zijn duidelijke regels, vei-
ligheid en structuur.

SG Gerrit Rietveld;

SG Gerrit Rietveld is een vmbo-school voor de gemengde, kader- en basisberoeps gerichte 
leerweg. Iedereen met een passend advies is welkom. We zijn een bruisende school waar 
medewerkers en leerlingen trots op zijn. 

MENTORCONTACT
EN OUDERBETROKKENHEID

Onze docenten willen het beste uit elke leerling 
halen. De mentor heeft persoonlijke aandacht 
voor iedere leerling en nodigt ouders drie keer 
per jaar uit voor een driehoeksgesprek. Tijdens 
de driehoeksgesprekken vertellen leerlingen hoe 
de afgelopen periode is gegaan en welke doelen 
zij willen bereiken. 

RIETVELDUREN EN MAATWERK
In de wekelijkse Rietvelduren ontwikkelen we so-
ciaal emotionele vaardigheden en loopbaan- en 
studievaardigheden. Tijdens maatwerkmomen-
ten is er ruimte voor extra begeleiding voor een 
vak, inhalen van toetsen of huiswerkbegeleiding. 
We bieden zoveel mogelijk onderwijs op maat 
aan en leerlingen krijgen veel keuzemogelijk-
heden.

PROFIELEN
Wij vinden het belangrijk dat leerlingen 
veel keuzemogelijkheden krijgen, daar-
om bieden wij verschillende profielen 
aan. Natuurlijk begeleiden we de leerlin-
gen tijdens het keuzeproces. De tech-
niekprofielen zijn voor leerlingen die al 
weten dat zij willen werken in deze sec-
tor. Bij Dienstverlening & Producten 
(D&P) kies je een interesselijn. Daarnaast krijgen 
alle leerlingen workshops waarin ze belangrijke 
vaardigheden leren die je de rest van je leven 
kunt gebruiken.

Er zijn drie profielen: 
• Dienstverlening & Producten (D&P) met de 

keuze uit vijf interesselijnen
- Dienstverlening & Bewegen
- Dienstverlening & Zorg
- Ontwerpen & Maken
- Ondernemen
- ICT

• Produceren, Installeren en Energie (PIE)
• Mobiliteit en Transport (M&T)

KRIJG EEN RONDLEIDING
Wij zijn trots op onze school en willen ouders en 
leerlingen graag tijdens de lessen een rondlei-
ding geven. Je ervaart dan de sfeer en de rust 
binnen de school. Interesse? Stuur een mail naar: 
groep8rietveld@psg.nl. Als je alvast in de stem-
ming wil komen, check dan ook onze socials. Kijk 
op rietveld.psg.nl.
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GESLAAGD IN DE 
PRAKTIJK!
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10-14 onderwijs is een combinatie van primair- 
(basis) en voortgezet onderwijs aan 10-14 jari-
gen. Leerlingen worden door een team van do-
centen uit het basis- en voortgezet onderwijs in 
een doorlopende leerlijn begeleid. Leerlingen 
krijgen zo meer tijd om te ontdekken wat ze wil-
len en kunnen en wat er bij hen past. Persoon-
lijke groei, talentontwikkeling en coaching op 
maat staan voorop binnen het Vita College. 

ANDER KEUZEMOMENT
Iedereen ontwikkelt zich in eigen tempo en op 
zijn eigen manier. Het is soms beter om het de-
finitieve schooladvies naar een later moment te 
verschuiven. Op het Vita College wordt er uiter-
lijk op 14-jarige leeftijd bepaald op welk niveau 
de leerling doorstroomt in het voortgezet on-
derwijs. Enerzijds krijgen leerlingen die dat no-
dig hebben bij ons langer de tijd om te ontdek-
ken wat bij hem of haar past. Anderzijds krijgen 
snelle leerlingen de mogelijkheid om een ver-
sneld traject naar en in het VO te doorlopen. 

Vita College;
10-14 ONDERWIJS

Het 10-14 onderwijs, op het Vita College is een onderwijsconcept voor kinderen van 10 
t/m 14 jaar. Het Vita College bereidt de kinderen gedurende een langere periode voor op 
de uiteindelijke keuze binnen het voortgezet onderwijs. Het doel is een betere 
aansluiting bij de talenten, de ontwikkelingsfase, de onderwijsbehoeften en de leerstijl 
van de leerlingen in deze leeftijdscategorie.

Meer informatie? 
Ga naar www.vitacollege.nl

VISIE
Wij vinden het belangrijk dat kinderen zelfbewust-
zijn ontwikkelen. Dat ze ontdekken wie ze zelf zijn, 
wat ze willen en waar ze van dromen. 

Binnen 10-14 onderwijs komen de drie domei-
nen van het onderwijs goed tot z’n recht: kwa-
lificatie, socialisatie en persoonsvorming. Daar-
naast speelt vitaliteit een belangrijke rol 
binnen het curriculum van het Vita College. 
Vitale leerlingen hebben de energie, motivatie 
en veerkracht om zich met plezier te ontwik-
kelen. 

HOE WERKT HET? 
Je start de dag in je stamgroep, met klasgeno-
ten van diverse leeftijden en je coach. Na het 
bespreken van het dagprogramma en eventu-
ele bijzonderheden volg je vaklessen van vak-
docenten op jouw niveau. ‘s Middags werken 
we thematisch in projecten. Elke leerling volgt 
zijn of haar eigen leerroute. Je kunt vakken op 
verschillende niveaus volgen (mavo-, havo- of 
vwo-niveau). Leerlingen werken individueel 
aan hun leervragen en ook vaak samen. 

VOOR WIE IS VITA COLLEGE? 
Het 10-14 onderwijs is speciaal bedoeld voor 
leerlingen die dit onderwijsconcept aan-
spreekt; leerlingen die ondernemend zijn, zelf-
standig kunnen werken maar ook fijn samen 
kunnen werken. Alle leerlingen vanuit groep 7 
& 8 van de basisschool, die een vanuit de ba-
sisschool (voorlopig) vmbo-tl-, havo- of 
mavo-advies krijgen, kunnen worden aange-
meld. 

SAMENWERKING CPOW EN PSG
Stichting Confessioneel Primair Onderwijs Wa-
terland (CPOW), verantwoordelijk voor 15 ba-
sisscholen in Waterland, en de Purmerendse 
ScholenGroep (PSG), waar zes scholen in het 
voortgezet onderwijs onder vallen, werken sa-
men in binnen deze nieuwe onderwijsvorm. 
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Thuiskomen bij 
VONK Purmerend

Iedere leerling voelt zich er snel thuis. Dat komt 
omdat we elkaar op deze school echt kennen. Als 
je een probleem hebt of zomaar eens met een 
van de docenten wilt bijpraten, dan kan dat heel 
makkelijk en snel. 

In Purmerend Overwhere vind je de middelbare school die je misschien beter kent als 
het Clusius College. Dezelfde school met een nieuwe naam, VONK. Een vmbo-school 
waar leerlingen terecht kunnen voor alle leerwegen, van de basisberoepsgerichte tot 
en met de theoretische leerweg.

Dat geldt ook voor het contact tussen de school 
en de ouders. Daarnaast hebben we duidelijke 
omgangsregels en een heel fijn en ruim opgezet 
gebouw. Dat alles draagt bij aan een fijne en 
veilige sfeer bij Vonk.

SCHOOL VAN KANSEN
Wij geloven in onze leerlingen en doen er samen 
met de leerling alles aan om eruit te halen, wat 
er inzit. En daar slagen we goed in. Veel van onze 
leerlingen volgen bij ons onderwijs op een hoger 
niveau dan hun basisschooladvies was en ook 
onze slagingspercentages zijn ieder jaar weer 
hoog. Ook voor leerlingen die wat extra onder-
steuning kunnen gebruiken hebben we veel 
kennis en mogelijkheden in huis.

PRAKTIJKVAKKEN
Net als bij andere vmbo’s krijgen de leerlingen 
bij ons, naast het reguliere lesprogramma, prak-
tijkvakken. Bij VONK zijn dat praktijkvakken die 
met de groene sector te maken: Dierverzorging, 
Plant, Voeding en Bloem. Lekker vaak met je han-
den en buiten in de weer, dus! Dat zie je terug in 
ons schoolgebouw. Zo hebben we bijvoorbeeld 
veel eigen dieren, een moestuin, een kas en 
kooklokalen. 

NOG ALLE KANTEN OP
Met onze praktijkvakken krijg je van alles wat 
mee: verzorging (van dieren en planten), tech-
niek en technologie, creativiteit bij plant en ho-
reca bij het vak voeding. Voor leerlingen in de 
gemende leerweg is het mogelijk dat je een ex-
tra vak kan kiezen zodat je ook een TL diploma 
kan halen met een praktijkvak. Wil je na je mid-
delbare school helemaal niets in de groene sec-
tor gaan doen? Dat geeft dus helemaal niks! Je 
haalt bij ons je vmbo-diploma en daarmee kan 
je nog alle kanten op.
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www.bnc.nu • info@bnc.ni • 0299 – 658 383

Het BNC is een relatief kleine school. Het docen-
tenteam kent de leerlingen goed en er is intensief 
contact met ouders. Er zijn ondersteuningslessen, 
een uitgebreide zorgstructuur en indien nodig 
worden leerlingen intensief begeleid. De school 
is overzichtelijk en kenmerkt zich door een pretti-
ge sfeer. Het BNC is ook een digitale school. De 
leerling werkt in de meeste lessen op de laptop 
en er is aandacht voor het aanleren van vaardig-
heden. Er worden verschillende leerlingenactivi-
teiten georganiseerd en ieder leerjaar kent haar 
eigen werkweek. Wij gaan voor een digitaal en 
actief onderwijsprogramma!
Het BNC biedt in de onderbouw zowel vmbo-t aan, 
als havo en vwo. Er is een havo-kansklas, waarin 
sterke vmbo-t leerlingen geplaatst worden. Deze 
groep krijgt les op havo-niveau en wordt uitge-
daagd om meer uit zichzelf te halen.

ONZE SCHOOL, 
EEN UNIEKE SCHOOL

ONZE MISSIE
Op het BNC bereiden we onze leerlingen voor 
op passend vervolgonderwijs en begeleiden hen 
naar hun plek in de samenleving. Dat doen wij 
door het bieden van leerlinggericht onderwijs, 
waarbij ruimte is voor individuele verschillen. 
We ontwikkelen de talenten van onze leerlingen 
en dagen hen daarbij uit om het maximale uit 
zichzelf te halen. We leren onze leerlingen zelf-
standigheid door hen duidelijke en herkenbare 
kaders te bieden en door een afnemende 
sturing. Het BNC is een uitnodigende school, ge-

richt op de ons omringende omgeving waarbij 
we ervan uitgaan dat ieder mens deel uit maakt 
van en medeverantwoordelijk is voor de samen-
leving.  Werken en leren doen wij met plezier!

ONZE VISIE
Het BNC is dé school voor voortgezet onderwijs 
in Waterland. Op het BNC kennen de medewer-
kers de leerlingen. Er is veel ruimte voor persoon-
lijke aandacht en begeleiding: daar staan wij 
voor. We verwachten van onze leerlingen dat ze 
een positieve instelling hebben en actief zijn op 
school, zowel binnen als buiten de lessen.

Opbouw schooljaren
• Leerjaar 1: vmbo-t / havo-kans / havo / vwo
• Leerjaar 2: vmbo-t / havo-kans / havo / vwo
• Leerjaar 3: vmbo-t / havo*
• Leerjaar 4: vmbo-t

* Na 3 havo stappen de leerlingen over naar een 
andere school. De leerlingen mogen zelf kiezen 
naar welke school dat is.

Het Bernard Nieuwentijt College (BNC) is een school voor vmbo-t en havo/vwo- 
onderbouw, gelegen in het Groene Hart van Monnickendam. Wij kennen onze leerlingen 
en gaan voor een actieve schoolcarrière. Het onderwijs is grotendeels digitaal en biedt 
kansen voor iedere leerling!
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Op de Triade hebben we 3 profielen:
Bouwen, Wonen & Interieur; Media, Vormgeving & ICT; Produceren,  
Installeren & Energie.

BWI (BOUWEN, WONEN & INTERIEUR)
Wilde jij altijd al werken in de bouw,  of wil je schilder worden, stukadoren, 
architect worden, huizen inrichten en decoreren of juist later je eigen aan-
nemersbedrijf beginnen? Dan is deze opleiding ideaal voor jou. Bij dit 
profiel ga je bijvoorbeeld aan de slag met schilderen, metselen, timmeren 
maar ook met het maken van calculaties en technisch tekenen op de com-
puter. BWI gaat natuurlijk niet alleen over bouwen. Je kunt ervoor kiezen 
om bepaalde onderdelen te volgen binnen de uitstroomrichting Style en 
Design. Hier hou je je bezig met schilderen, illustreren en meubel- en in-
terieurontwerp. 

MVI (MEDIA, VORMGEVING & ICT)
Zowel creatievelingen als computertechneuten kunnen zich uitleven bin-
nen dit profiel. Je leert natuurlijk eerst de basis van MVI. Daarna ga je je 
verder specialiseren in de meer creatieve kant van de ICT of je gaat juist 
de kant op van het programmeren en ontwikkelen van software. Dus of 
je nu wilt programmeren, hardware wilt installeren, computers wilt be-
veiligen, wilt leren hoe je foto`s en video`s kunt bewerken, websites bouwt, 
of apps ontwerpt? Dan is MVI het profiel voor jou!

PIE (PRODUCEREN, INSTALLEREN & ENERGIE)
Hier worden leerlingen opgeleid tot allround technici. Een vakman, of 
vakvrouw die van alles weet, maar vooral kan op het gebied van metaal-
techniek, elektrotechniek, of installatietechniek. Je leert de basis en op 
één of meerdere gebieden kun je je nog verder specialiseren.  Altijd al 
willen weten hoe een lopende band werkt, of hoe machines zo groot als 
een huis onderhouden moeten worden, of wil je graag leren lassen, of wat 
dacht je van werktuigbouwkunde en domotica dan is PIE echt jouw rich-
ting!

Natuurlijk vinden we het belangrijk dat je veel leert, op technisch gebied 
maar ook op andere gebieden. Wij denken dat je het beste leert in een 
veilige omgeving waar een goede sfeer is. Daarom zorgen we ervoor dat 
je een goede mentor hebt die veel contact met jou en je ouders onder-
houdt. Daarnaast hebben we ook andere mensen op school die zorgen 
dat het niet alleen goed gaat met je schoolwerk maar ook met jou zelf. 
Volgens onze leerlingen werkt dit goed. De leerlingen geven ons een 8,1 
voor de sfeer en zelfs  een 9 voor de veiligheid. Daar zijn we trots op!

Welkom 
op De Triade
De Triade is een kleine en veilige school waar we fantastisch 
technisch onderwijs bieden. Dat betekent dat je al vanaf het 
eerste leerjaar een heleboel techniek krijgt. Alle niveaus van het 
VMBO en de mavo krijgen in de onderbouw 8 uur techniek in de 
week. Dit zijn niet alleen technische en creatieve opdrachten 
maar ook ICT-opdrachten. Ook als je de mavo doet ben je dus 
lekker veel met de praktijk bezig. Je volgt namelijk bij ons de 
technische mavo. Na de onderbouw ga je kiezen voor een profiel 
in de bovenbouw. 

Hoe zien 
deze profielen 
er uit:
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Het Don Bosco College
IN VOLENDAM

Het Don Bosco College is een school met 
heel veel mogelijkheden op één 
overzichtelijke locatie in Volendam. 
Ga samen met je vrienden en vriendinnen 
naar dezelfde school: of je nu vmbo, havo of 
vwo gaat doen.

Je kunt makkelijk met de fiets naar school. En de 
bus stopt voor de deur! Het Don Bosco College is 
goed bereikbaar voor leerlingen uit de wijde regio 
(Edam, Volendam, Oosthuizen, Warder, Broek in 
Waterland, Marken, Monnickendam, Purmerend 
en omstreken). Hier volg je onderwijs in een veili-
ge en vertrouwde omgeving.

Het Don Bosco College is gezellig én uitdagend! 
Je volgt les op een school waar jij je thuis voelt. Je 
maakt nieuwe vrienden voor het leven en ziet je 
basisschoolvrienden of vriendinnen uit andere 
klassen in de pauzes. Tijdens jouw schoolperiode 
ga je meerdere malen op pad buiten de school. 
Leuke excursies, interessante stages, schoolkamp 

en uiteraard op reis naar een buitenlandse wereld-
stad; school en plezier kunnen prima samengaan.

Met zo’n 1200 leerlingen verdeeld over vmbo, 
havo en vwo is het Don Bosco College ook een 
school met een brede basis en een ruim aanbod 
binnen de verschillende opleidingen. 
Het vmbo bereidt je voor op de praktijk. Je leert 
niet alleen de theorie maar ook hoe jij dit kunt 
toepassen in de toekomst. Om je te helpen bij 
jouw keuze en te ontdekken waar jouw talenten 
liggen, bieden we in de onderbouw LOB-modules 
aan. Tijdens deze modules, die binnen- en buiten 
de school plaatsvinden, leer je hoe het is om in 
een professionele keuken te staan, sportinstruc-
teur te zijn, krijg je muziekles, leer je programme-
ren bij H20 en ga zo maar door!
Op de havo word jij voorbereid op een vervolg-
studie in het hbo. In de 5 jaar die deze opleiding 
duurt, kom jij in aanraking met veel verschillende 
vakken en ontwikkel je een brede basis om in je 
vervolgstudie een definitieve keuze te maken voor 

jouw loopbaan. Als aanvulling op het reguliere 
programma, krijgen havo-leerlingen de mogelijk-
heid om Cambridge-English als extra vak te kiezen.
Het vwo geeft jou een uitstekende voorbereiding 
op een studie in het hoger- (hbo) en wetenschap-
pelijk onderwijs (universiteit). Op het Don Bosco 
College heb jij hierin de keuze tussen vwo-athe-
neum en vwo-Cambridge. Daarnaast volgen alle 
vwo-leerlingen het vak Pre-Academisch Onder-
wijs.

Het Don Bosco College biedt topkwaliteit onder-
wijs op elk niveau. Ook leerlingen die topsport 
beoefenen weten onze school vanuit de hele regio 
te vinden. Er wordt voor hen speciaal vervoer van-
uit heel Noord-Holland geregeld. Daarnaast wordt 
er maatwerk geleverd, zodat zij in samenspraak 
met onder andere FC Volendam zowel op top-
sportgebied als op school het maximale uit zich-
zelf halen. 
Welke richting jij ook op wilt, en welke ondersteu-
ning je ook nodig hebt; wij helpen je slagen!



15SAMENWERKINGSVERBAND 
VOORTGEZET ONDERWIJS
WATERLAND VRAGEN? WIJ DENKEN GRAAG MET U MEE!  BEL OF MAIL ONS: 06-15065335  |  LOKET@SWVVOWATERLAND.NL 

SG W.J. Bladergroen; 
DOEN WAT WERKT!
SG W.J. Bladergroen is er speciaal voor 
leerlingen in de regio Waterland die extra 
ondersteuning en begeleiding nodig 
hebben. Wij bieden aangepast onderwijs, 
met extra zorg en aandacht. 

We gaan uit van de kwaliteiten en capaciteiten 
van de leerlingen. Daar stemmen we ons onder-
wijsaanbod op af. Elke leerling komt zo goed tot 
zijn recht. We dagen de leerling maximaal uit. 
Daarbij gaat het om zelfstandigheid, de relatie 
met anderen en vertrouwen in het eigen kunnen. 
Ons motto is: Doen wat werkt!

Onze school bestaat uit ongeveer 375 leerlingen 
verdeeld over drie afdelingen: VMBO, Praktijkon-
derwijs en ISK (Internationale Schakelklas). Hier-
door kennen we elke leerling. 

VMBO-ONDERBOUW 
(VMBO-BASIS, KADER OF MAVO)

De VMBO-onderbouw is voor leerlingen die baat 
hebben bij extra ondersteuning en begeleiding. 
Met kleine klassen staat de leerbehoefte van elke 
leerling centraal. Met ouders/ verzorgers en leer-

lingen stellen we een ontwikkelplan op en bepa-
len we de leerdoelen. 

VMBO-BOVENBOUW
(VMBO BASIS OF KADER) 

We werken nauw samen met de andere vm-
bo-scholen van de Purmerendse ScholenGroep. 
Dat biedt verschillende doorstroommogelijkhe-
den. De meeste leerlingen uit de vmbo-onder-
bouw gaan na twee jaar naar de vmbo-boven-
bouw op een andere vmbo-school. Als een leerling 
in aanmerking komt , is het mogelijk om bij ons 
een VMBO  -basis of -kaderdiploma te halen.

INTERNATIONALE SCHAKELKLAS (ISK)
De ISK is speciaal voor leerlingen tussen 12 en 18 
jaar die korter dan twee jaar in Nederland wonen. 
Deze leerlingen beheersen de Nederlandse taal 
nog niet goed genoeg om naar een reguliere 
school te gaan. In de ISK worden leerlingen, in 
maximaal twee jaar, voorbereid voor het vervolg-
onderwijs. Het leren van de Nederlandse taal, le-
ven in Nederland, rekenen, wiskunde en het ont-
wikkelen van schoolse vaardigheden staan 
centraal. 

PRAKTIJKONDERWIJS
In het praktijkonderwijs bereiden we de leerling 
voor op een zelfstandige plek in de maatschappij. 
Daarin staan zelfstandig wonen, zinvolle vrije-
tijdsbesteding, burgerschap en een plaats op de 
arbeidsmarkt centraal. We kijken naar wat een 
leerling kan en wil. Samen werken we toe naar 
een passende werkomgeving of vervolgoplei-
ding. Stages zijn daarbij belangrijk. Leerlingen 
leren zelf keuzes te maken en verantwoordelijk-
heid te nemen. Na vier of vijf jaar kan een leerling 
het Praktijkonderwijs afronden met een diploma 
Praktijkonderwijs. Het Praktijkonderwijs is voor 
sommige leerlingen eindonderwijs. Leerlingen 
die verder willen kunnen bij ons een Entreeop-
leiding volgen. Deze opleiding kan 1 of 2 jaar du-
ren en afgerond worden met een Entree-diploma. 
Kijk op Bladergroen.psg.nl.
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Anita de Waard, ervarings-
deskundige en onafhankelijk 
contactpersoon voor ouders 
en jongeren en de consulenten 
van het Samenwerkingsverband 
voortgezet onderwijs in de regio 
Waterland.

OUDER - & JEUGDSTEUNPUNT 
VOORTGEZET ONDERWIJS WATERLAND

Wij informeren en steunen jongeren en ouders die het lastig vinden een goede 
weg naar de juiste school of ondersteuning te vinden. 

Daarnaast hebben we een signaalfunctie en werken we samen met alle scholen 
in de regio Waterland, zodat we kunnen helpen het ondersteuningsaanbod op 

de scholen continue te verbeteren.

En daarom zijn wij ook op 
zoek naar jou!

Heb je vragen? of heb je als jongere of 
ouder zelf ervaring opgedaan? Zou je 
deze ervaring willen gebruiken om ande-
re jongeren en ouders te helpen? 

Anita de Waard, ervarings-
deskundige en onafhankelijk 
contactpersoon voor ouders 
en jongeren en de consulenten 
van het Samenwerkingsverband 
voortgezet onderwijs in de regio 
Waterland.

Wij informeren en steunen jongeren en ouders die het lastig vinden een goede 

Daarnaast hebben we een signaalfunctie en werken we samen met alle scholen 
in de regio Waterland, zodat we kunnen helpen het ondersteuningsaanbod op 

Heb je vragen? of heb je als jongere of 
ouder zelf ervaring opgedaan? Zou je 
deze ervaring willen gebruiken om ande-
re jongeren en ouders te helpen? 

Neem contact op met Anita de Waard via:       dewaard@SWVVOwaterland.nl of        06-48438625 
 en         Ouder & Jeugdsteunpunt VO Waterland         www.SWVVOwaterland.nl

Dit jaar naar een MBO of 
andere vervolgopleiding?
SCHRIJF JE TIJDIG IN!

Zit jij, of uw zoon/dochter dit jaar in de 
examenklas van het voorgezet onderwijs? 
Dan is de zoektocht naar een 
vervolgopleiding natuurlijk ook al 
begonnen. Aanmelden voor 1 april is aan te 
raden omdat sommige opleidingen snel vol 
raken. 

Leerlingen die nog geen startkwalificatie hebben 
zijn verplicht verder te studeren. Een startkwali-
ficatie betekent dat de leerling minimaal een 
Havo, vwo of MBO niveau 2 diploma heeft ge-
haald. Elke leerling gaat na het voortgezet onder-

wijs verder: naar een passende opleiding of een 
passende plek op de arbeidsmarkt. Het samen-
werkingsverband volgt of dat lukt. Als een leer-
ling nog geen startkwalificatie heeft maar ook 
geen passende plek heeft gevonden helpt het 
samenwerkingsverband deze leerling weer op 
weg. Voor informatie over MBO opleidingen in 
de regio, zie de websites van het Regio en Horizon 
college:  
https://www.regiocollege.nl/actueel/
studeren-in-purmerend
https://www.horizoncollege.nl/locaties/
purmerend

Ouders en scholen zijn altijd welkom bij het samenwerkingsverband VO met vragen over keuzes 
of mogelijkheden in het V(S)O in onze regio. Je kunt contact opnemen per mail of ons bellen: 
info@swvvowaterland.nl  •  06 - 150 65 335  •  www.samenwerkingsverbandvowaterland.nl

De Waterlandse
overstap 
Er komt veel kijken bij de overstap van de basis-
school naar het voortgezet onderwijs. In het pro-
tocol ‘De Waterlandse Overstap’ is stapsgewijs 
beschreven hoe de overstap voor leerlingen die 
in de regio Waterland op een basisschool zitten 
georganiseerd wordt. Het stappenplan is geba-
seerd op vele jaren ervaring. Het document is te 
downloaden op de websites van de samenwer-
kingsverbanden PO en VO.


