
Ongeveer de helft van de jongens en meisjes 

uit groep 8 gaat naar het vmbo. Het vmbo 

heeft veel te bieden, je kunt zowel met theorie 

als met praktijk bezig zijn. Iedereen leert op 

zijn eigen manier. Het gaat erom dat je op een 

school komt die bij je past en waar je je thuis 

voelt. Eén van mijn zonen vond het heerlijk 

om met zijn neus in de boeken te zitten, terwijl 

mijn andere zoon vooral bezig wilde zijn.  

Hij leerde door te ervaren en dingen voor  

elkaar te krijgen. Voor hem was het vmbo dus 

de ideale vervolgopleiding die hem prima 

heeft voorbereid op zijn toekomst en de baan 

die hij nu heeft als voedingstechnoloog. 

Een krant speciaal voor jullie. Omdat jullie bezig zijn aan de laatste  
jaren op de basisschool. Volgend schooljaar of het jaar daarna  
gaan jullie naar het voorgezet onderwijs. Dat is natuurlijk hartstikke  
spannend. Naar welke school ga je? Hoe maak je die keuze?  
Wat vind je leuk, wat past bij je? Hou je van lezen, van leren uit  
boeken of werk je liever met je handen en leer je door te doen?  
Of allebei? 

Speciaal voor jullie!
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Ik wens jullie veel succes met het maken van  

een goede keuze. Deze krant gaat jullie daar  

zeker mee helpen. En speel ook eens het Go 

VMBO spel! Heel veel plezier nog in groep 7 en 8 

en tot ziens; wellicht op het vmbo! 

Jan van Nierop  Voorzitter Stichting Platforms VMBO

dé krant

vmboNIEUW
beroepsgerichte 

      programma’s

Vmbo als stevige 
basis

Een nieuwe start
Overal in het land worden leerlingen van basisscholen in het laatste 
schooljaar voorbereid op de overstap naar het voortgezet onderwijs.  
Zo ook groep 8 van basisschool Atalanta in Eindhoven. “Ze zijn bijna  
klaar om uit te vliegen”, zegt leerkracht Kris Diender. “Bijna klaar voor  
een nieuwe start.”



Thijs: Hoe is de sfeer op school?
Guusje: Rommelig, maar gezellig! Bij Zorg en 

Welzijn gebeurt alles op ’t Plein waar we nu 

zitten. Je ziet: het is hier best druk. Veel leer

lingen, veel geroezemoes, veel verschillende 

activiteiten.

Styn: Hoe zijn de docenten?
Adriel: Iedereen is oké. Je wordt met alles  

geholpen. Het klinkt een beetje gek, maar 

sommigen beschouw ik als mijn ouders,  

maar dan op school. Ik heb zelfs wel eens  

een knuffel van een docent gehad. 

Thijs: Hoe is het om steeds naar een  
ander lokaal te verhuizen?
Guusje: Dat went snel. Het is even zoeken  

in het begin, maar dat is zo voorbij. 

Thijs van de Pas en Styn van Berkel van basisschool  
De Molenhoek in Oisterwijk gaan volgend schooljaar naar het vmbo.  
De één wil boer – loonwerker – worden, de ander fysiotherapeut.  
Ze zitten vol vragen. Guusje Schoenmakers en Adriel Nolasco van  
het 2College Durendael in Oisterwijk helpen de jongens uit de brand.  
Ze volgen het profiel Zorg en Welzijn en doen dit jaar examen.   
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Styn: Waarom heb je voor deze school  
gekozen?
Adriel: De school ligt op 10 minuten fietsen 

van mijn huis in Moergestel. En op de Open 

Dag had ik meteen een goed gevoel.

Thijs: Hoe was je eerste gevoel toen je  
op deze school kwam?
Guusje: Mijn eerste kennismaking was ook 

tijdens een Open Dag. Ik vond het gezellig, 

warm. Zoals Brabant zeg maar.

Styn: Hoe is het om nieuwe vrienden  
te maken?
Adriel: Je maakt snel nieuwe vrienden. Ik weet 

nog dat ik in het begin in de pauzes gewoon 

door vreemde jongens werd aangesproken.  

Dat vond ik tof. 

WAT WIL  
JIJ WETEN 

OVER  
HET VMBO?

Lekkere 
roti maken  
op het Plein

Styn: Hoe vaak krijg je huiswerk en  
hoe lang doe je erover?
Adriel: In ieder vak krijg je huiswerk.  

Alleen in het eerste jaar nog niet veel.  

Maximaal één tot anderhalf uur per dag,  

schat ik. Je kunt gewoon je hobby’s blijven 

doen.

Thijs: Op welke manier krijg je een toets?
Guusje: Je krijgt schriftelijke over horingen 

(SO’s) en proefwerken. Proefwerken gaan  

over meer stof en tellen zwaarder mee voor  

je rapportcijfer dan een SO. 

Styn: Wat vind je leuk op het vmbo?
Adriel: We werken vooral met onze handen.  

Ik kook bijvoorbeeld graag en maak zo nu  

en dan roti, een lekker Surinaams gerecht.  

We maken ook uitstapjes. Naar Kamp Vught  

bijvoorbeeld waar we over de Tweede  

Wereldoorlog leren, de Eerste en Tweede 

Kamer in Den Haag en ook naar de Beekse 

Bergen waar we biologieles krijgen. Wat we  

op school leren, zien we daar allemaal écht in 

de maatschappij.

Thijs: Wat vind je niet leuk op het vmbo?
Guusje: Eigenlijk vind ik alles leuk.  

Oh nee, de profieluren zijn soms saai.  

Te veel theorie achter elkaar, dat is niet fijn. 

Styn: Welke richtingen kun je kiezen op  
Durendael?
Adriel: In de basis en kaderberoepsgerichte 

leerweg kun je aan het einde van het tweede 

jaar kiezen uit Zorg en Welzijn en Economie 

en Ondernemen. Als je een hoger niveau hebt, 

komt daar nog Techniek en Groen bij.

Thijs: Wat is het hoogste niveau dat je kunt 
halen met vmbo?
Guusje: De meesten gaan na het vmbo naar 

het mbo waar je echt een beroep gaat leren. 

De leerlingen in de gemengde of theoretische 

leerweg kunnen ook naar de havo en vandaar

uit kun je weer verder naar het hbo en zelfs de 

universiteit. Je kunt met het vmbo alle  

richtingen op!

Styn: Hoe vaak krijg je praktijkles?
Adriel: Guusje en ik doen kader en dan is bijna 

alles praktijk. 

Guusje: Wij zijn echte doeners. Wij leren door 

te doen. Dan snappen we de materie beter.

Van links naar rechts;  
Guusje Schoenmakers, Styn van Berkel,  
Thijs van de Pas en Adriel Nolasco.

Als ik niet naar 

het vmbo was gegaan...

Had je nu geen   
brood op de plank !

adver tent ie
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Op welke school zit je?
Ik zit op groep 8 van basisschool De Verrekijker in Amstenrade,  
dat ligt in Limburg. 

Leuke school?
Hartstikke. Ik vind het altijd jammer als het weekend is,  
want dan hebben we geen school! De juffen en meesters zijn 
leuk en de lesmethoden fijn. Je wordt altijd goed geholpen.

Wat is jouw lievelingsvak?
Knutselen en tekenen. Taal doe ik ook wel graag.

Wat vind je niet leuk?
Rekenen. Ik doe mijn best, maar het lukt niet altijd.  
Dan word ik boos op mezelf.

Wie is je beste vriendin?
Zoë bij mij uit de klas. Ze maakt me altijd aan het lachen.  
En Eline en Maud uit groep 7.

Laatste jaar groep 8. Spannend? 
Best wel. We zijn veel bezig met de overgang naar het  

voortgezet onderwijs. Ik vind het eigenlijk niet zo leuk om  
De Verrekijker te verlaten. Ik zal deze school gaan missen.

Weet je al waar je naartoe gaat? 
Vmbo-tl. Daarna wil ik naar de havo. Daar gaan een aantal  
van mijn vriendinnen naartoe.

Wat zijn je hobby’s?
Zumba en Scouting. Hutten en vlotten bouwen, spelen in de  
natuur. Stoere jongensdingen, superleuk! Bij Scouting leer je  
ook goed omgaan met andere mensen. Dat vind ik belangrijk. 

Wie is je held?
Papa. Hij is brandweerman en redt mensenlevens.  
Hij is heel lief en staat altijd voor me klaar.

Weet je al wat jij later wilt worden?
Kinderverpleegkundige in een ziekenhuis.  
Ik houd van kleine kinderen. Heb altijd meteen een klik met ze.  
Laatst lag ik kort in het ziekenhuis met een hersenschudding.  
Ze hebben me heel goed verzorgd. Dat wil ik later ook doen  
voor andere kinderen.

Goed omgaan  
met andere mensen 
vind ik belangrijk 

in de  klas bij...
Yinthe Baade (11)



Marjolein van Amersfoort uit groep 7 van basisschool de Zevensprong 
interviewt Dewi Visser, vierdejaars leerling vmbo kader op Houtens.  
Houtens is een school voor vmbo en mavo+ onderwijs in Houten.  
Marjoleins vermoeden dat ze Dewi ergens van kent, klopt. Dewi weet 
het: “Afgelopen jaar heb ik een week stage gelopen op de Zevensprong. 
Ik wilde heel graag stage lopen op mijn oude basisschool. Later wil ik 
misschien onderwijsassistent worden.” 

Marjolein: Hoe ben jij hier op school  
terechtgekomen?
Dewi: Mijn broer zat er al. Ik kreeg het advies 

om naar een groene school te gaan. Ik ben 

dyslectisch en dat zou wat makkelijker voor 

mij zijn. Maar ik heb eigenlijk helemaal niet 

veel met paarden en koken. Zonder hier ooit 

geweest te zijn, ben ik de eerste dag naar deze 

school toe gekomen. En vanaf het eerste  

moment is het prima. 

Marjolein: Wat vond je dan zo leuk?
Dewi: Ik werd heel leuk ontvangen. Ik was 

meteen gewend. Het is een kleine school. 

Iedereen kent elkaar. Ik raakte direct bevriend 

met tweede, derde en vierdejaars leerlingen. 

Iedereen was leuk met elkaar.

Marjolein: Is dat nu nog steeds zo?
Dewi: Ja. Al zijn er wel veel vrienden al van 

school af. Maar ik ken nu ook weer de nieuwe 

eerstejaars. Dat is echt leuk.

 

Marjolein: Wat was het grootste verschil toen 
je van de Zevensprong naar Houtens ging? 
Dewi: Het is eigenlijk niet zo heel anders.  

Je hebt wel steeds een andere docent voor een 

vak. En je loopt de hele dag door de school te 

rennen om op tijd te komen in de les. Ik heb 

het hier leuk met vrienden en docenten.  

Ik heb heel erg het idee dat op deze school de 

docenten één met ons zijn. Soms hoor ik van 

vrienden op andere scholen dat daar de leer

lingen aan de ene kant staan en de docenten 

aan de andere kant. Je kunt hier op school heel 

Rennen  
om op tijd  
te komen!

goed met docenten praten. Ze begrijpen je.  

Je mag ook ‘je’ zeggen tegen een docent. Dat is 

heel fijn.

Marjolein: Hoe ziet je week eruit? 
Dewi: Doordeweeks heb je een heel normaal 

programma. Vandaag heb ik bijvoorbeeld les 

van half tot 10 voor half 4. Daarna heb je tot 

half 5 bijvoorbeeld bijles of doe je dingen voor 

school. Elke vrijdagmiddag na school is vast 

Houtens Spektakel.

Marjolein: Wat is dat?
Dewi: Houtens Spektakel is een theatershow, 

die elk jaar helemaal gemaakt wordt door 

eerste tot en met derdejaars leerlingen. Je kunt 

dansen, zingen, muziek maken of acteren.  

Ik heb gedanst. Daar werk je het hele jaar aan.  

Marjolein: Ik vind drama en toneel heel leuk!

Dewi: In juni wordt de voorstelling een paar 

keer opgevoerd. Op woensdagochtend is er 

speciaal een voorstelling voor leerlingen uit 

groep 7. 

Marjolein: Welke vakken heb jij gekozen en 
wat is je lievelingsvak?
Dewi: Ik heb Nederlands, Engels, rekenen,  

biologie, economie en D&P, Diensten &  

Producten. Je leert met materialen werken, 

dingen op maat maken. Je kan het een beetje 

vergelijken met knutselen. Je bent veel bezig 

met oriëntatie op een vervolgopleiding, om uit 

te vinden wat jij leuk vindt. Daarom loop je ook 

stage. Elke periode doe je een project met een 

boekje. Na vier perioden heb je dus vier boek

jes. Daar gaat mijn examen straks over.  

Engels en D&P zijn mijn lievelingsvakken. 

Marjolein: Wat doet de mentor?
Dewi: Naar je mentor kan je toegaan als er iets 

is. Elke donderdag ben je om twee uur uit.  

In de  mentorles bespreek je de week. Is het 

leuk allemaal of zijn er ruzies? Je houdt steeds 

twee jaar dezelfde mentor. 

Marjolein: Weet je al wat je hierna wil  
gaan doen?
Dewi: Ik heb eigenlijk nog geen idee.  

De school helpt me wel heel goed. Misschien 

onderwijsassistent of animatie, bijvoorbeeld in 

een Spaans hotel kinderen animeren.  

Marjolein: Heb je nog een tip waar je op moet 
letten als je een school kiest?
Dewi: Je moet je ergens thuis voelen. Dus ga 

op heel veel scholen kijken! En kijk of je als je 

binnenkomt denkt: ‘Het klopt!’ Of het fijn voelt. 

Zo ging het bij mij ook.

Marjolein van Amersfoort van  
basisschool de Zevensprong bezoekt  

Dewi Visser van het Houtens.
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 Saartje Rox SaartjeRoxs@groenvmboClusius

 24 oktober 2017 20:14

 JufSimonevanDoorn@basisschoolDeVoorzaan-Haven 

 Ken je mij nog? 

Hoi juf Simone,

Je kunt je mij vast nog wel herinneren: Ik was een goede kletser, maar eerlijk is  

eerlijk: ik haalde ook goede punten! Ik zit nu in de tweede van het Clusius. Ik had 

gehoord dat het een goede school was. En ik vind het leuk om dingen met mijn 

handen te doen. Je kunt er vakken als koken en groen en dierverzorging doen.  

Dat sprak me aan. Volgend jaar mag ik mijn leerweg gaan kiezen. 

Ik ben op het moment erg geïnteresseerd in politiek en rechten enzo. In het vak 

mens en maatschappij komt dat aan bod. Dat gaat over wat er gebeurt in  

Nederland en over geschiedenis. In de brugklas hoorde ik van Amnesty  

International. Ik wilde graag meerdere mensen benaderen om actie te gaan  

ondernemen en mensen te helpen. Samen met mijn vader heb ik georganiseerd  

dat we met 300 leerlingen van school brieven hebben geschreven tijdens een 

schrijfmarathon in het uur ‘mens en maatschappij’. Je mocht zelf weten aan wie.  

Ik heb een brief geschreven voor een albino meisje in Malawi. Die brieven worden 

dan verzameld en aan de gemeente in zo’n land gestuurd, aan de mensen  

die er iets aan kunnen doen. We hebben de burgemeester van Castricum  

uitgenodigd op school en volgens mij heeft hij zelf ook een brief geschreven.  

Ik heb het heel erg naar mijn zin hier op school. Je leert veel basisdingen,  

bijvoorbeeld de basis van koken. Ik vind het thuis ook leuk om te bakken of met 

vrienden af te spreken. De docenten hier zijn goed: aardig en ook een beetje 

streng. 

Aan kinderen die een vmbo-school gaan kiezen zou ik zeggen:  

kies een school met zoveel mogelijk verschillende dingen,  

want dan zit er altijd wel iets bij wat jij leuk vindt.  

Groetjes,
Saartje

Van:
Verzonden: 

Aan: 

Onderwerp: 

 Jessica Gerritsen JufJessicaGerritsen@basisschoolTalentrijk

 3 november 2017 12:22

 SergioBurnama@vmboReggesteijn

 Ken je mij nog? 

Hoi Sergio!

Ik lees dat je alweer in het vierde leerjaar zit.  

Wat gaat de tijd snel. 

Fijn dat je plezier hebt op je school.  

Ik wens je alvast enorm veel succes met je eindexamen. Je kunt het!

Groetjes,

juf Jessica

Van:

Verzonden: 
Aan: 

Onderwerp: 

 
Simone van Doorn JufSimonevanDoorn@basisschoolDeVoorzaan-Haven 

 
26 oktober 2017 15:23

 
SaartjeRoxs@groenvmboClusius

 
Ken je mij nog? 

Hoi Saartje,

Wat leuk om te horen hoe het met je gaat en dat je de goede schoolkeuze  

hebt gemaakt! Super dat je zo actief bezig bent met wat jou interesseert.  

Houd je me op de hoogte?

 
Groetjes,

juf Simone

Van:

Verzonden: 
Aan: 

Onderwerp: 

 Sergio Burnama SergioBurnama@vmboReggesteijn
 30 oktober 2017 11:04 JufJessicaGerritsen@basisschoolTalentrijk  Ken je mij nog? 

Hallo juf Jessica!
Een mail van mij, Sergio, om je te laten weten hoe het met mij is. Het is alweer een 

tijdje geleden dat ik bij jou in groep 8 zat op Talentrijk. Je herinnert je mij vast nog 

wel: Sergio, spontaan en altijd in voor een grapje. Op Talentrijk had ik heel veel  

Molukse en Nederlandse vrienden. Het was een fijne tijd. Het was voor mij niet 

spannend om naar het vmbo te gaan, omdat ik er al veel vrienden had. Ik ben nu begonnen aan het vierde leerjaar van vmbo Reggesteyn in Rijssen.  
Dit jaar doe ik eindexamen! Op Reggesteyn kun je kiezen uit verschillende profielen, 

bijvoorbeeld Bouw of PIE of Zorg en Welzijn. In gesprekken met mijn mentor kwam 

ik erachter dat Economie & Ondernemen mij het meest ligt. Mijn mentor zag mij dat 

ook echt doen en gaf mij dat advies. En ze had gelijk, want ik heb er veel plezier in.  

Ik heb vakken als wiskunde en economie. Je bent veel bezig met rekenen, maar  

ook met planningen maken en communiceren. Je oefent bijvoorbeeld verkoop-

gesprekken met elkaar. Binnenkort ga ik stagelopen, daar heb ik zin in. Ik heb zelf 

een stageplek gevonden bij VIF Jeans. 
Ik vind Reggesteyn echt een goede school. Van docenten krijg je alle hulp die je 

nodig hebt. Je kan met vragen bij ze terecht en je krijgt advies. Het is fijn dat je met 

je mentor en docenten alles kunt bespreken. Ik ben wat ouder dan mijn klasgenoten 

omdat ik ben blijven zitten, maar kan goed met ze overweg. Ik wil na het vmbo  

misschien een dansopleiding gaan doen. Twee jaar geleden ben ik met dansen  

begonnen. Ik doe mee met wedstrijden. En dit jaar zijn we met dansschool JONI 

Connect Nederlands kampioen geworden! Dansen is mijn passie. Ik zie Economie en 

Ondernemen als een goede back-up, omdat danser een onzeker beroep is.  
Mijn tip aan kinderen die naar het vmbo gaan is: Blijf jezelf, ga niet  
meelopen met anderen. En zet school op nummer 1. Ik deed dat zelf  
in het begin niet, maar dat is nu anders.  
Groetjes,
Sergio

Van:
Verzonden: 

Aan: 

Onderwerp: 
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Het is de tweede week van september. Het schooljaar is net  
begonnen en ik moet invallen bij Duits. Ik loop de gang binnen  
op weg naar het lokaal waar ik zo’n 25 kinderen benieuwd zie 
wachten. Ik open de deur van het lokaal en de leerlingen nemen 
plaats in de kring.

‘Goedemorgen, schatjes. Mijn naam is meester Bart. Dit is jullie 
eerste inval-les?’ ‘Ja meester’, hoor ik vanuit een paar plekken in 
de kring. ‘Moeten we straks werken?’ ‘Dat ligt aan jullie. Ik heb 
er niets op tegen om eerst wat te kletsen. Wat jullie?’ ‘Zolang we 
niet hoeven werken, is alles goed.’

‘Ik heb een vraag voor jullie. Bedenk een verschil tussen jullie 
nieuwe school en je basisschool. Wat was er anders, en wat 
 zouden jullie nog graag terugzien?’ ‘De juf. We hadden echt  

een band met haar. Nu hebben we tien of elf docenten en met 
niemand hebben we een band.’ ‘Misschien heeft dat tijd nodig.  
Ook jouw juf heeft er in groep acht voor moeten vechten, om 
met jullie een band te krijgen.’ ‘Ik mis het speelkwartier waar je 
nog altijd langer door wilde spelen.’ ‘Spelen? We zitten nu op 
de middelbare school hoor, hier noem je het geen spelen meer.’ 
‘Geen huiswerk’, roept een jongen door de klas. Zijn antwoord is 
blijkbaar populair want de klas is het volmondig met hem eens. 
‘Wat ook anders was, is dat onze ouders bij het hek stonden.  
Nu sta je er veel meer alleen voor.’ De meeste kinderen zitten in 
ieder geval bij één klasgenootje van groep acht in de klas, maar 
voor sommigen is iedereen in de klas nieuw.

‘Wat ik fijn vind, is dat er nu niet meer gepest wordt.’ ‘Dat kan nog 
komen, het schooljaar is nog maar net begonnen. Maar je hebt 
wel gelijk, maar misschien voelen de kinderen zich hier te oud  
om nog te pesten.’ ‘Ik moet wennen aan die vijf minuten die we 
hebben om naar ons kluisje te gaan en op tijd bij het lokaal aan 
de andere kant van de school zijn. Sommige docenten zijn echt 
gemeen, die laten je dan ook nog een briefje halen. Ik moet 
morgen voor straf om acht uur op school zijn, terwijl ik er ook 
niets aan kan doen dat het lokaal zo ver is.’ ‘Echt hè? Ik moest me 
gisteren ook al melden. Vet gemeen.’

Ik neem het woord weer over van de klas. ‘Ik ben het met heel 
veel wat jullie zeggen eens. Maar die middelbareschooltijd is  
een tijd om nooit te vergeten. Dit grote gebouw hier, daar ga je 
vanaf nu alleen maar minder vaak in verdwalen. Over een paar 
maanden merk je dat je een band hebt met sommige leraren.  
Je bent gewend aan de tijd die je thuis kwijt bent aan je huis-
werk, maar ook daarna heb je nog tijd om leuke dingen te doen. 
Jullie zijn hier als kind gekomen en gaan als jongvolwassenen  
de school uit. Met een diploma. En over een paar jaar kies je de 
vakken uit die je hebt. Best fijn, hoor. Een vak waar je echt  
helemaal niet goed in bent, kun je soms gewoon laten vallen.  
Ook op de middelbare school wordt gepest. En soms ga je zien 
dat de kinderen die in groep acht gepest werden, juist gaan  
pesten zodat ze zelf in ieder geval geen slachtoffer meer zijn.  
En dat je sommige docenten wat moeilijker kan uitstaan, dat 
hoort er ook gewoon een beetje bij.’ De klas stemt in.

‘Gaan jullie nu maar werken, voordat we een uur lang aan het 
praten zijn.’

Bart Ongering
Docent / schrijver / columnist

Terug…
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 Kevin van Rossum KevinvanRossum@HendrikPiersonCollegeZetten

 11 september 2017 19:53

 MeesterJohanWanetie@basisschoolSt.Jacobus 

 Ken je mij nog? 

Dag meester Johan,

Het was best een even een stap toen ik van de basisschool naar het vmbo ging.  

Bij jou in groep 8 hadden we bijna nooit huiswerk, in de brugklas wel. Deze school 

is veel groter. En een end fietsen! In de tweede klas voelde ik me echt gewend.  

Ik vind het nu leuk op school. Sommige docenten zijn streng, sommige aardig.  

Ik doe vmbo basis en zit nu in de derde. Hier op school begin je dan met  

Allround4you, het profiel D&P. Dat zijn lessen waarmee je straks goed kan kiezen.  

Ik vond koken altijd al heel leuk. En haren kammen deed ik vroeger al heel graag. 

Misschien ga ik straks wel de kappersopleiding doen. Buiten school heb ik een 

baantje bij een bloemist.  

Ik zou tegen kinderen die naar het vmbo gaan zeggen: Blijf jezelf, trek je niks aan 

van wat anderen van je zeggen. En kies een school waar je je thuis voelt en waar 

een fijne sfeer is. Praat met de docenten. En als je het niet voelt, zoek dan verder. 

Een fijn schooljaar, 

Kevin

Van:

Verzonden: 
Aan: 

Onderwerp: 

 Johan Wanetie MeesterJohanWanetie@basisschoolSt.Jacobus 14 september 2017 12:50 KevinvanRossum@HendrikPiersonCollegeZetten
 Ken je mij nog? 

Hoi Kevin, 

Dank je wel voor je mail, ontzettend leuk om een bericht van een oud-leerling te krijgen. Je schrijft: “Blijf je zelf, en trek je niks aan van wat anderen van je zeggen.” Wat een wijze uitspraak! Deze zin moeten alle leerlingen in het basisonderwijs  en voortgezet onderwijs en alle mensen te horen en lezen krijgen, TOP!Kom nog eens gezellig langs en veel succes in het VO.

Johan Wanetie

Van:
Verzonden: 

Aan: 

Onderwerp: 

Mail aan 
mijn oude

basisschool



Behalve verplichte (profiel)vakken heb je in een profiel ook keuze

vakken. Hoeveel keuze je hebt is per school en per leerweg verschillend. 

Met het profiel en de keuzevakken kun je een programma samenstellen.  

Bijvoorbeeld een programma dat wat dieper ingaat op de beroeps

richting, omdat je al goed weet wat je wilt. Of een breder programma 

waarmee je vakken uit profielen combineert. Of een programma dat 

juist heel breed en oriënterend is. Sommige scholen bieden één profiel 

aan, andere twee of meer. Kijk dus van tevoren goed welke profielen 

je kunt volgen op jouw vmboschool. Ingewikkeld? Valt wel mee hoor. 

Op het vmbo krijg je meestal al vanaf het eerste leerjaar begeleiding bij 

het maken van je keuze. In gesprekken en door activiteiten krijg je een 

steeds beter beeld van wat je leuk vindt, waar je goed in bent en welke 

kant je op wilt. Die begeleiding gaat door tot het eind van leerjaar 4. 

Mocht je tussentijds tot de ontdekking komen dat je op het mbo toch 

iets heel anders wil dan op het vmbo, dan kan dat altijd nog. 

DIENSTVERLENING EN PRODUCTEN (D&P)
Je kunt je met dit profiel breed oriënteren. Door opdrachten te doen 

ontdek je waar je goed in bent en leer je keuzes te maken. Verder leer  

je bijvoorbeeld activiteiten organiseren, presenteren, verkopen en  

multimedia gebruiken. 

GROEN
In dit profiel ga je aan de slag met planten, dieren en voeding. Je leert 

over het telen op het land, verwerking, bereiding, transport en verkoop. 

Lessen in dierverzorging, koken of in styling (bloem) staan ook op het 

programma. 

ECONOMIE EN ONDERNEMEN (E&O)
Hou je van cijfers en vind je het leuk om met geld of mensen te  

werken? In dit brede profiel leer je  bijvoorbeeld verkoopgesprekken 

voeren, zakelijke brieven maken en werken met de computer.  

Je maakt kennis met veel beroepen als inkoper, etaleur, administratief 

medewerker en verkoper.  

HORECA, BAKKERIJ EN RECREATIE (HBR)
Gastvrij zijn is een belangrijk onderdeel binnen dit profiel. Je leert  

koken voor gasten, maaltijden serveren, met klanten omgaan en ze 

gastvrij te ontvangen in je restaurant, bakkerij, camping of hotel.  

Je leert problemen oplossen en goed om te gaan met voeding. 

BOUWEN, WONEN EN INTERIEUR (BWI)
In dit profiel leer je over bouwen (timmeren en metselen), hout en 

design en decoratie. Je krijgt een brede opleiding met basiskennis en 

vaardigheden, zoals meubel maken en het maken van hout 

verbindingen. 

PRODUCEREN, INSTALLEREN EN ENERGIE (PIE)
Aan de hand van tekeningen leer je in dit profiel hoe installaties en  

producten in elkaar zitten. Je leert tekenen en producten maken  

(produceren). Installeren betekent het aansluiten van kranen of een 

wastafel. En je maakt kennis met verschillende vormen van energie. 

MOBILITEIT EN TRANSPORT (M&T)
Dit profiel gaat over alles wat met vervoer te maken heeft: van een  

motor repareren tot een route voor vrachtwagens plannen. Je leert  

sleutelen, maar ook werken met moderne elektronica. Transport heeft 

met logistiek te maken: dat is het organiseren en plannen van  

goederen, bijvoorbeeld een vrachtwagen laden en lossen.  

MEDIA, VORMGEVING EN ICT (MVI)
Als je graag met computers werkt en creatief bent is dit misschien een 

profiel voor jou. Je leert verpakkingen maken, PRuitingen verzorgen 

en eenvoudige netwerken aanleggen. 

MARITIEM EN TECHNIEK (MT)
In dit profiel leer je veel over onderwerpen en beroepen die te maken 

hebben met scheepvaart, transport, logistiek, scheepsbouw en proces

industrie. Daarmee kun je later bijvoorbeeld op het water, bij een  

(lucht)haven of in het vervoer gaan werken als treinmachinist,  

douanebeambte of kapitein. 

ZORG EN WELZIJN (Z&W) 
Hier draait het om mensen: kinderen, ouderen, mensen met  

problemen, mensen die geholpen willen worden met hun uiterlijke  

verzorging of met bewegen. Goed luisteren om te ontdekken  

wat mensen nodig hebben is belangrijk in dit profiel. 

Jouw 
profiel

In de beroepsgerichte of gemengde leerweg kies je voor de bovenbouw een 
profiel. Zo heet in het vmbo je vakkenpakket met avo-vakken en een beroeps-
gericht programma. Met een profiel kun je je goed oriënteren en voorbereiden 
op een vervolgopleiding of een beroepsrichting. In de theoretische leerweg kun 
je ook kiezen voor een profiel (economie, groen, techniek of zorg & welzijn).  
Daar krijg je alleen avo-vakken en geen beroepsgericht programma.

07

WELKE 
PROFIELEN 

ZIJN ER?



08

Als ik niet naar 

het vmbo was gegaan...

Zat je in de klas
in het donker !

In de Stichting Platforms VMBO (SPV)  
werken docenten-platforms samen aan het 
vmbo. SPV richt zich op de beroepsgerichte 
profielen én de avo-vakken. Onder het  
motto ‘samen waar het kan, apart waar dat 
wenselijk is’ bundelen 12 platforms hun 
krachten en vormen zij één vmbo-gezicht en 
één gesprekspartner voor het vmbo-veld.

Wel eens over nagedacht over wat je wilt worden? Lijkt het je leuk om in de zorg te  

werken? Of ben jij handig met computers en zie jij jezelf later hele toffe games maken?  

Werk je graag met je handen en knutsel je graag? Dan wil jij misschien wel huizen of  

schepen gaan bouwen. Of ben jij iemand die met rekenen altijd als eerste klaar is op school 

en word je de nieuwe Einstein? Het maakt niet uit wat je later wordt als je maar plezier hebt!

In de tv-serie ‘Later als ik groot ben’ kijkt Jochem van Gelder samen met een leerling van 

groep 7 of 8 van de basisschool naar wat voor soort scholen je kunt gaan om je droomberoep 

waar te maken. Ook gaan de leerlingen een dagje kijken bij een bedrijf of instelling om te 

zien hoe het er echt aan toe gaat. Ze nemen onder andere een kijkje in de wereld van  

transport en logistiek, de ouderenzorg en in de land- en tuinbouw.

Kijk voor een voorproefje alvast eens op www.lateralsikgrootben.tv

Win een 
hover-
board!
Wat weet jij over het vmbo? 
Doe mee aan de prijsvraag en 
maak kans op een schitterend 
hoverboard! Beantwoord vijf 
meerkeuze vragen op  
www.govmbo.nl/prijsvraag.
 
Meedoen kan tot  
15 december. Stichting  
Platforms VMBO  
beloont twee prijs- 
winnaars met een  
cool hoverboard. 
De winnaars  
ontvangen 
persoonlijk bericht  
en worden ook  
bekend gemaakt op
www.govmbo.nl

Speel de gratis Go VMBO game! Weet jij nog niet naar welke middelbare school  
je straks wilt gaan? Of welke opleiding je precies wilt volgen? Speel dan de gratis 
Go VMBO game! Met deze game ontdek je je eigen interesses en talenten.  
Je vindt uit welke opleiding bij jou past en komt alles te weten over het voortgezet 
onderwijs. Handig! Zo kun je straks een opleiding kiezen die helemaal bij jou past. 
Je vindt de game op www.govmbo.nl

SPV werkt samen met alle belangrijke  
spelers in het onderwijsveld, zoals de  
ministeries van OCW en EZ, de VO-raad,  
de MBO Raad, de AOC Raad, SBB,  
branche-organisaties en vertegen-
woordigers namens het bedrijfsleven.  
Dit alles met als doel de leerlingen in  
het vmbo een optimale voorbereiding  
te bieden op opleiding en beroep.

12 platforms werken samen
In SPV werken docentenplatforms samen, 
elk voor één profiel in het nieuwe vmbo (en-

VANAF
9 DECEMBER
 OM 11.00 UUR 

OP TV BIJ
 RTL 4

Stichting  
Platforms
VMBO

kele profielen hebben meer dan één  
platform). Deze platforms vormen de  
(inhoudelijke) schakel tussen onderwijs  
en beroepsopleiding en beroep.  
Voor docenten organiseren de platforms 
activiteiten met als doel ontwikkelingen  
in de beroepspraktijk te vertalen naar  
onderwijs, zodat opleiding en beroep  
goed op elkaar aansluiten.

Meer informatie:
www.platformsvmbo.nl 

adver tent ie
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Wie is Meester Bart?
Ik ben Bart, 35 jaar en sinds tien jaar leraar Engels in het  
voorgezet onderwijs. Op mijn school gaf ik les aan heterogene 
brugklassen: klassen waar leerlingen van vmbo, havo en vwo 
door elkaar zitten. Ik geef les aan 3 en 4 vmbo en ben mentor 
van een 3 vmbo basis/kaderklas. En ik schrijf graag. Dat  begon 
met het delen van uitspraken van leerlingen op Facebook.  
Daarna werd het wat serieuzer en ging ik columns en boeken 
schrijven over wat ik zie, voel en hoor in mijn klas.

Voor wie schrijf je?
Het mooie is dat Iedereen ervaring heeft met onderwijs.  
Allemaal willen we dat het goed is, met goede leraren en  
kinderen die oprecht gelukkig zijn. Ik probeer een zo persoon-
lijk en eerlijk mogelijk beeld van het vmbo van vandaag te 
beschrijven. In de hoop dat veel leerlingen, docenten en ouders 
zich daarin herkennen. Het beeld van het vmbo in de maat-
schappij is soms gebaseerd op oude vooroordelen. Ik probeer 
met waargebeurde verhalen te laten zien, dat er hele mooie 
dingen gebeuren in het vmbo. 

Hoe vinden je leerlingen het dat je over ze schrijft?
Aan het begin van het schooljaar vertel ik ze dat. Ik vraag  
altijd om toestemming en ik gebruik nooit hun echte namen. 
Vaak denken kinderen: Waarom overkomt mij dit nou? Ik wil 
graag laten zien dat ze niet de enige zijn die gepest worden of 
ouders hebben die uit elkaar gaan of een dementerende oma. 
Kinderen zijn op zoek naar wie ze zijn en vinden het heel  
belangrijk om een plek te hebben in de samenleving. Als docent 
probeer ik mezelf als mens te laten zien en omgekeerd zie ik 
niet een klas met leerlingen voor me, maar een klas met jonge 
mensen. 

Wat is er zo leuk aan het vmbo en vmbo-leerlingen?
Kinderen op het vmbo zijn enthousiast en open, met oog voor 
degene die voor de klas staat: hoe de docent eruitziet, maar  
ook hoe hij zich voelt en wat hij uitstraalt. Vmbo-ers hebben 
behoefte aan de mens achter de docent. 

Wat vinden je leerlingen een goede docent? 
Leerlingen zijn ervaringsdeskundigen en hebben dus een heel 
goed beeld van wat ze verwachten van een docent. Die moet 
aardig zijn en mag grapjes maken, maar vooral duidelijk zijn 
en klaarstaan voor leerlingen om ze te motiveren. En zelf ook 
zichtbaar genieten van zijn plek in de klas. Net als je basis-
schooltijd moet je middelbare schooltijd ook leuk zijn.  
Een plek om erachter te komen wie je bent, wat je kwaliteiten  
en ambities zijn, waar je nieuwe vrienden maakt, of misschien 
verliefd wordt. Je middelbare school is écht de plek waar je 
groot wordt!

Meester Bart

vmbo is een  
fantastische plek om 

groot te worden

interview met...
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TIP VAN MEESTER BART

BEZOEK MET JE KLAS, JE OUDERS OF MET VRIENDEN  

OPEN DAGEN VAN VERSCHILLENDE SCHOLEN EN VOEL WAAR  

JE HET GELUKKIGST VAN WORDT. DAT KAN KOMEN DOOR DE  

KINDEREN DIE ER RONDLOPEN, DOOR DE GRAPJES OF HET  

ENTHOUSIASME VAN EEN DOCENT OF DOOR DE KLEUREN VAN  

DE MUUR IN DE AULA. DAT IS VOOR IEDEREEN ANDERS.  

PRAAT EROVER MET JE OUDERS EN VRAAG HET AAN  

LEERLINGEN OP DE SCHOOL. 

HET VMBO IS EEN FANTASTISCHE PLEK OM GROOT TE  

WORDEN, WAAR JE KENNISMAAKT MET NIEUWE LEERLINGEN  

EN NIEUWE VRIENDEN MAAKT. EEN PLEK WAAR JE ALS KIND  

KAN EN MAG WORDEN GEZIEN! 
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Emma Gjorgjiev en Diona Robin van groep 8 van basisschool  
De Vossenburcht in Nijmegen gaan volgend schooljaar naar  
Helicon vmbo Nijmegen. Het liefst willen ze later dierenarts worden.  
De meiden zijn nieuwsgierig naar het reilen en zeilen op deze groene 
school. Ze hebben een aantal vragen voor de vierdejaars leerlingen  
Lynn Berndsen en Filou van de Pol van Helicon. Plaats van het  
interview: de kassen van de school waar groenten worden verbouwd.

Emma: Ik heb dyslexie. Word ik daarmee  
op Helicon geholpen?
Filou: In de onderbouw wordt bekeken  

wie dyslexie heeft en krijgen leerlingen  

die daarvoor in aanmerking komen een  

dyslexieverklaring. In het vervolg van je  

opleiding wordt hier op een goede manier  

rekening mee gehouden en word je onder

steund waar dat kan.

Diona: Waarom wordt Helicon een groene 
school genoemd?
Lynn: Je maakt hier kennis met beroepen in 

het groen. Je bent veel buiten in de natuur.  

We werken veel met dieren, voeding, bloemen 

en techniek. Het motto van de school is ‘groen 

moet je doen!’  

Emma: Hoe lang duren de lessen?
Filou: Normaal 45 minuten, blokuren zijn  

90 minuten. 

Diona: Wat doet de school als er iemand 
wordt gepest? 

Filou: Daar wordt veel aandacht aan besteed. 

Helicon is tegen pesten! Ieder jaar is er daarom 

ook een Respect2All week waarin we aandacht 

besteden aan onderwerpen als pesten, respect, 

discriminatie. Vorig jaar ben ik met een groep 

van 20 leerlingen van onze school naar het 

concentratiekamp AuschwitzBirkenau in  

Polen geweest. In die reis hebben we  

trainingen gehad over respect. Wat is het?  

Hoe geef ik het door? Hoe kan ik het krijgen? 

Terug op school spreken de deelnemers aan 

deze reis met eerste en tweedejaarsleerlingen 

over deze thema’s. Dat is heel leuk om te doen.  

Geef het in ieder geval aan als je wordt gepest 

dan kan je mentor of iemand anders er iets aan 

doen. 

Emma: Hoe lang krijg je je eigen  
moestuintje?
Lynn: In het eerste jaar krijg je een half jaar 

een stukje grond. Dat mag je bestraten,  

beplanten, een tuintje ontwerpen, wat je wilt. 

Daar mogen ook je ouders naar komen kijken. 

En je krijgt er ook een cijfer voor. 

Filou: “Je krijgt ook kookles en de groenten 

die uit de moestuin komen, worden hiervoor 

gebruikt. Wat over is gaat naar de dieren.  

Hier wordt niks weggegooid.

Diona: Werken jullie veel met jullie handen?
Filou: Heel veel. Als je hier wilt afstuderen 

moet je bereid zijn om vieze handen te maken. 

Je moet dus niet bang zijn voor poep, want  

je moet de poep van dieren opruimen.  

En je moet ook niet bang zijn voor spinnen  

of muizen, want die zie je hier voortdurend.

Emma: Is Helicon een leuke school?
Lynn: Jazeker. Maar je moet hier niet naartoe 

komen omdat je thuis op paardrijden zit of  

een hok met konijnen hebt. Dan valt het  

tegen. Hier doen we niet aan paardrijden,  

maar verzorgen we wel de paarden.

Filou: Dit is een hele fijne school waar je  

echt jezelf kunt zijn. Ik heb ADHD en voel  

me hier echt thuis. Als je anders bent, word  

je hier niet gepest.  

Lynn: Er zitten hier ook veel boerenzonen en 

dochters.

Diona: Hoe is het geregeld met taken voor 
dieren?
Lynn: Er zijn veel verschillende taken, die  

staan op het bord en daarop kun je intekenen.  

Vaak per groepje.

Emma: Ik zag op de website dat er in het  
eerste jaar ook disco is. Klopt dat?
Filou: Klopt. Deze school viert vaak een feestje: 

Carnaval, Halloween, Zomerfeest, Kerstgala. 

Hier is genoeg lol te beleven.  

Lynn: Maar natuurlijk heb je meestal gewoon 

school. Blijf vooral jezelf, zou ik tegen jullie 

willen zeggen. Maak eigen keuzes, loop niet 

met de meute mee, dan komt het wel goed.

WAT WIL  
JIJ WETEN 

OVER  
HET VMBO?

Diona Robin en Emma Gjorgjiev van 
basisschool De Vossenburcht samen met 
Filou van de Pol en Lynn Berndsen in de 

moestuin van Helicon.

Niet bang zijn 
voor spinnen
en muizen 



Emma Roest, Ruby Kooijman en Lieke van Rossum. Dit ijzersterke trio 
van basisschool de Fakkel in Goudriaan brengt een bezoekje aan het  
Gilde, Vakcollege Techniek in Gorinchem. En voelen daar Susanne  
den Ouden, oud-leerling van de Fakkel, aan de tand. Susanne zit in  
het vierde leerjaar en volgt het profiel Bouw, Wonen en Interieur (BWI). 
Op het Gilde zitten 780 leerlingen, onder wie twintig meisjes. Hoe dat 
is, daar zijn de meiden van de Fakkel heel benieuwd naar. Want – hun 
woorden – ze worden op de Fakkel soms al een beetje gek van de  
drukte van sommige jongens…

Ruby: Vertel eens wat over jezelf?
Susanne: Ik doe aan voetbal, paardrijden, 

hardlopen en wielrennen en ben veel bezig 

met vrienden. Ik heb een leuke tijd gehad op 

de Fakkel. Ik had een leuke vriendengroep, 

meiden en jongens. Het was lekker klein.  

Je kende iedereen bij naam. 

 

Lieke: Waarom heb je voor deze school  
en voor een Vakcollege gekozen? 

Susanne: Ik heb best even getwijfeld.  

Op een Vakcollege ga je al eerder aan de  

slag met een beroep en met techniek.  

Met techniek kun je alle kanten op.  

Dat was voor mij de belangrijkste reden. 

Emma: Hoe is het om met veel jongens in de 
klas en op school te zitten? 
Susanne: In het begin was het even eng.  

Maar je maakt snel vrienden. En dan is het juist 

heel gezellig. 

   

Emma: Zit jij veel in de meidenkantine of in 
de aula bij de jongens?
Susanne: In de meidenkantine is het altijd  

gezellig. Daar zit ik meestal. 

 

Ruby: Waarom koos je voor Bouw?
Susanne: Ik heb even een andere  

techniekrichting gedaan. Iedereen zei:  

‘Met Elektro kun je veel meer bereiken als 

Je krijgt altijd
een baan
met techniek meisje.’ Uit angst dat ik later geen baan zou 

krijgen heb ik toen PIE gekozen. Maar je 

krijgt altijd een baan met techniek. Dus ben 

ik geswitcht naar bouw. Dat vond ik vanaf de 

eerste klas al heel leuk. Het lijkt me gaaf om 

hogerop te komen in de bouw, zodat alle  

jongens naar jou moeten luisteren, haha!

 

Lieke / Emma: Welke vakken heb je allemaal? 
Wat is je lievelingsvak?
Susanne: In de eerste klas is het nog heel 

breed. In de derde kies je een richting. Ik heb 

nu Nederlands, wiskunde, scheikunde,  

natuurkunde, Engels, maatschappijleer en 

godsdienst. In het profiel BWI heb je bijvoor

beeld AutoCAD, dat is tekenen op de  

computer. Ik krijg theorieles en veel praktijk in 

de week. Nu ben ik bijvoorbeeld een kozijn aan 

het maken. Ik heb het liefst praktijk.    

 

Ruby: Loop je stage? 
Susanne: In het derde leerjaar heb ik stage

gelopen bij een aannemer en bij een timmer

fabriek. Dat zijn heel verschillende bedrijven. 

Ik vond het aannemersbedrijf leuker vanwege 

de afwisseling in het werk. Je zit alleen maar 

tussen mannen. Dat is prima, als ze maar  

respect voor je hebben. Er wordt ook wel  

eens een stomme opmerking gemaakt.  

Op allebei de twee stageplekken was een goede 

begeleiding en durfden ze me ook los te laten.  

 

Emma: Zijn de docenten leuk en gezellig?
Susanne: Met de meeste heb je echt wel een 

band. En je weet precies wanneer je moet 

stoppen, anders worden ze boos. 

Ruby: Wat kun je allemaal kiezen?
Susanne: Je kunt hier Motorvoertuigen  

kiezen, BWI dus, ICT – dat is met computers 

en PIE. Dan doe je metaal, installatie en 

elektro techniek.

 

Lieke: Wat wil je later worden?
Susanne: Precies weet ik het nog niet.  

Misschien werkvoorbereider of uitvoerder.  

Op kantoor en af en toe even kijken op de 

bouw hoe het gaat.  

 

Ruby: Wat doe je op brugklaskamp?
Susanne: Heel veel leuke dingen: spelletjes, 

nachtspel, muziekbingo. Ik was vorige week 

mee als begeleider van een groepje.  

 

Emma: Ben je blij dat je deze school gekozen 
hebt? 
Susanne: Ja, nog steeds! Ik heb het al vier jaar 

heel erg naar mijn zin! Een laatste tip van  

Susanne: Als je een school gaat kiezen, luister 

dan naar je gevoel, ook al zegt iedereen dat je 

naar een andere school moet gaan. Hoe meer 

je gaat kijken, hoe beter je kunt vergelijken.

WAT WIL  
JIJ WETEN 

OVER  
HET VMBO?
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Van links naar rechts; 
 Susanne den Ouden, Lieke van Rossum,  

Ruby Kooijman en Emma Roest.
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Chill! We hebben voor jou een  
paar tips op een rijtje gezet.  
Tips van leerlingen die de overstap 
naar het vmbo al gemaakt hebben.  
Zij kunnen het weten! 

Ga kijken op verschillende  
vmbo-scholen
In deze krant lees je dat er verschillende  

vmboscholen zijn. Elke school is anders. 

Sommige hebben alle leerwegen of een deel 

daarvan. Je hebt scholen die eerder met  

praktijklessen starten of scholen die je juist 

willen helpen je breed te oriënteren.  

Grotere en kleinere scholen. Op de website  

van vmboscholen vind je meestal al veel  

informatie speciaal voor groep 8.  

Natuurlijk kun je open dagen bezoeken  

met je ouders. Vaak kun je ook op een  

gewone schooldag komen kijken hoe  

het er echt aan toegaat. 

Neem je gevoel serieus
Welke indruk maakt de school op jou? Is het er 

gezellig? Denk je dat je je er thuis gaat voelen? 

Ziet het er goed uit? Hoe gaan leerlingen en 

docenten met elkaar om?  Bij twijfel: ga terug 

naar tip 1!

Bereid je bezoek voor:  
maak een wensenlijstje
Dat is misschien nog niet eens zo makkelijk. 

Wat vind jij belangrijk? Waar ben jij goed in? 

Hoe leer jij het liefst? Hou je van samenwerken 

of werk je liever alleen? En waar zou je graag 

hulp bij krijgen? Wat doe je graag?  

Het kan heel goed zijn om daarover ook eens 

met andere mensen te praten. Je ouders, 

vrienden en vriendinnen, je meester of juf.  

Die kennen jou ook en hebben een beeld van 

jou. En zien misschien dingen waar je zelf nog 

niet aan gedacht had. 

Vraag het aan vmbo-leerlingen 
Misschien ken je wel iemand van jouw  

basisschool die nu op een vmboschool zit. 

Die kan jou natuurlijk veel meer vertellen.  

Help, ik moet kiezen!

Hoe weet ik welke  
vmbo-school  
bij me past?

In de portretten in deze krant vind je  

voorbeelden van vragen die je zou kunnen 

stellen. Kies er uit wat jij echt wilt weten!  

Welke profielen kun je kiezen? Hoe zijn de  

docenten nou echt? Kun je op school aan  

theater, dans of sport doen? 

Speel de Go VMBO! Game
Je vindt de (gratis) game op www.govmbo.nl.
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14 Vmbo als  
stevige basis

mooie tijd op het DaCapo College heb gehad 

met goede vrienden en leuke leraren.

Wat heb je er geleerd wat je hebt  
meegenomen in je carrière?
Fleau: Discipline. Op het DaCapo College was 

ik altijd op tijd met opdrachten. Die stiptheid 

hebben ze me daar geleerd. Daar heb ik nog 

iedere dag profijt van.

Demi: Bij Frans werd je altijd voor de klas  

overhoord. Dat gaf een bepaalde druk, want je 

wilde niet afgaan. In de Franse les heb ik voor 

het eerst geleerd hoe het is om voor een groep 

te staan en je verhaal te doen. Ik praat regel

matig mijn sponsoren bij over mijn verrich

tingen en dan denk ik wel eens terug aan de 

overhoringen Frans.

Perr: Van nature ben ik een zachtaardige, 

vriendelijke jongen. Op school heb ik ervaren 

dat leraren zo’n karakter waarderen.  

Mensen zijn eerder geneigd je iets te gunnen 

als je aardig bent en respect hebt voor anderen.

Wat is je ambitie?
Fleau: Ik wil een goede gastouder zijn. Ik heb 

nu ongeveer 13 kinderen in de leeftijd van  

5 maanden tot 8 jaar. Uiteindelijk wil ik een 

kinderdagverblijf met mijn eigen naam  

hebben.

Demi: Ik wil alles uit mijn professionele tennis

loopbaan halen. Eind 2017 wil ik in de top 50 

van dubbelspeelsters staan. Mensen verheer

lijken mijn wereld wel eens, maar ik leid een 

onzeker bestaan. Begrijp me niet verkeerd, ik 

wil dat zelf, maar één blessure kan aan alles een 

einde maken. Daarom heb ik ook na het vmbo 

het Johan Cruyff College gevolgd, zodat ik ook 

een toekomst heb na mijn sportcarrière.  

Een eigen tennisschool lijkt me geweldig. 

Perr: Ik wil een goede voetballer worden bij 

een topclub. Welke zien we nog wel. Met mijn 

ouders heb ik de afspraak gemaakt dat ik  

hier voluit voor mag gaan. Dat wil niet zeggen 

dat ik mijn ogen sluit voor de maatschappij.  

Als er ruimte ontstaat zal ik zeker nog iets van 

een opleiding volgen.

Hebben jullie nog tips voor aankomende 
vmbo-leerlingen?
Fleau: Ben gedisciplineerd. Daar heb je je hele 

leven iets aan. Demi: Voel je thuis op school en 

sta achter je keuzes. Perr: Neem je opleiding 

serieus. Je best doen – en soms een beetje 

meer – kan iedereen.

Het vmbo (tl) als basis voor een carrière als topsporter en ondernemer. 
Dat geldt voor Demi (24), Fleau (21) en Perr Schuurs (17). Alle drie door-
liepen ze met succes en plezier het vmbo (tl) van het DaCapo College  
in Born. Demi is professioneel tennisspeelster en reist voor haar  
wedstrijden de hele wereld over. Fleau heeft als gastouder haar eigen 
bedrijf. En Perr is de getalenteerde aanvoerder van Fortuna Sittard in de 
Jupiler League. Hij staat in de belangstelling van binnen- en buitenlandse 
topclubs. Een gesprek over school aan de eettafel in Nieuwstadt.

Hoe denk je terug aan je tijd op het vmbo?
Fleau: Ik mis het als ik eraan terugdenk.  

De vriendinnen, de fijne sfeer, de leuke leraren, 

de onbezorgde tijd. Naderhand ben ik naar het 

mbo gegaan, maar de jaren op het vmbo waren 

het leukst.

Demi: Alleen tijdens de onderbouw zat ik op 

school in Born. Tijdens jaar 3 en 4 zat ik vooral 

in vliegtuigen en buitenlandse hotelkamers.  

Ik was de eerste Lootleerling van DaCapo.  

Dan mag je als jong sporttalent een aangepast 

lesprogramma volgen. Dat was perfect  

geregeld.

Perr: Met een goed gevoel. Ik heb afgelopen  

zomer mijn diploma behaald, nadat ik vorig 

jaar was gezakt. Ik had de boel iets te licht  

opgenomen. Voetbal staat bij mij op de eerste 

plaats, maar dat neemt niet weg dat ik een 

Van links naar rechts; 
Fleau, Perr en Demi Schuurs. 

 



15

Op welke school zit je?
Basisschool Atalanta in Eindhoven.

Leuke school?
Een hele leuke. Er is genoeg plek om buiten te spelen. Er zijn 
voldoende speeltoestellen voor jonge en wat oudere kinderen. 
We hebben ook een eigen pannakooi. In de klas krijg je vaak een 
complimentje als je iets goed doet. 

Wat is jouw lievelingsvak?
Spelling en geschiedenis. Ik wil graag nieuwe woorden leren  
en weten hoe ik ze schrijf en uitspreek. Voor mijn baan later is 
dat belangrijk.

Wat vind je niet leuk?
Rekenen, daar ben ik niet zo goed in.

Wie is je beste vriend?
Jarek, Alain, Manolito, Daan en nog een paar anderen.  
Ik vind het fijn om veel vrienden te hebben.

Laatste jaar groep 8. Spannend?
Best wel. Op school hebben we het er vaker over en ook thuis. 

We bekijken naar welke open dagen van  
welke scholen we zullen gaan. 

Weet je al waar je naartoe gaat? 
Dat is nog niet helemaal zeker. Het wordt vmbo-kader  
of tl. Ik hoop vmbo tl, want ik vind het eerlijk gezegd  
beter dat je dingen weet dan hoe je dingen in elkaar zet.

Wat zijn je hobby’s?
Buiten spelen met vrienden, voetbal en gamen. 

Wie is je held?
Ik heb niet echt een held. Ik heb wel veel bewondering  
voor mensen die bijvoorbeeld na de Orkaan Irma er álles  
aan doen om iemand onder het puin vandaan te halen.  
Of een hondje.

Weet je al wat jij later wilt worden?
Astronaut en als dat niet lukt acteur. Ik vind het leuk om  
dingen te ontdekken die nog niet ontdekt zijn. Ik ga ook  
naar de theatervoorstelling van André Kuipers. Hij is in de  
ruimte geweest. Acteur vind ik leuk omdat je dan andere  
personen kunt spelen en veel moet praten. 

ik wil  
astronaut of  

acteur worden

in de  klas bij...
Nielo Martens (12)



VMBO, wat betekenen  
die letters eigenlijk? 
De letters vmbo staan voor voorbereidend 

middelbaar beroepsonderwijs. Op het vmbo 

kun je ontdekken waar je goed in bent en  

uitvinden wat je leuk vindt. Daar helpen  

vmboscholen je bij. Zodat je in het vmbo een 

goede keuze kunt maken voor een leerweg en 

een profiel. En na het vmbo weer een vervolg

opleiding kunt kiezen die bij jou past. 

Hoe ziet de onderbouw  
van het vmbo er uit?  
In de onderbouw, de eerste twee leerjaren 

van het vmbo, heb je vakken als Nederlands, 

Engels, rekenen en wiskunde, mens & maat

schappij, mens & natuur, bewegen & sport  

en talen. Daarnaast is er tijd voor praktijk 

vakken of kunst en cultuur. Op sommige 

scholen heb je al vanaf het eerste leerjaar  

praktijklessen. Op andere start dat later.    

Hoe leer je op het vmbo?
Natuurlijk zijn kinderen die naar het vmbo 

gaan niet allemaal hetzelfde. De een leert graag 

uit een boek. De ander vindt het fijner om al 

doende te leren en uit te vinden hoe iets werkt. 

Vanaf de derde klas volg je onderwijs in een 

leerweg. Het vmbo heeft vier van die  

leerwegen:

 

Een leerweg is een route met een bepaald  

programma en een bepaald niveau. De basis

beroepsgerichte leerweg is voor leerlingen  

die praktisch zijn ingesteld. In deze leerweg is 

het aantal uren dat je les hebt in praktijkvakken 

het hoogst. Met een diploma vmbo basis kun je 

doorleren in een mboopleiding op niveau 2.  

De kaderberoepsgerichte leerweg richt zich 

ook op de praktijk. Na vmbo kader – en  

trouwens ook na vmbo gl en tl kun je door

leren in een vak of middenkaderopleiding op 

mbo niveau 3 of 4. De theoretische leerweg is 

– de naam zegt het al – het meest theoretisch 

en minder gericht op de praktijk.  

De gemengde leerweg zit tussen theorie en 

praktijk in. Het niveau van de gl is hetzelfde als 

dat van de tl. En je kunt na de gl of tl ook  

verder leren op de havo. Soms heeft een school 

alle vier de leerwegen in huis. Soms zitten  

leerwegen op verschillende plekken of locaties.  

In de bovenbouw kies je behalve voor een  

leerweg ook een profiel. 

Wat zijn profielen?
Door de vakken in je profiel kun je je goed 

oriënteren en voorbereiden op een vervolg 

opleiding en een beroep dat je misschien 

later wil gaan doen. Een profiel bestaat uit  

een pakket avovakken en een beroeps gericht 

programma. Je kunt bijvoorbeeld kiezen  

voor het profiel ‘Economie & Ondernemen’  

of het profiel ‘Horeca, Bakkerij en Recreatie’  

of ‘Bouw, wonen en interieur’. Er zijn tien 

profielen. Sommige scholen bieden één profiel 

aan, bijvoorbeeld ‘Maritiem en techniek’ of  

‘Dienstverlening en Producten’ of ‘Groen’.  

Op andere scholen moet je een keuze maken  

uit een aantal profielen. Op bladzijde 7 van 

deze krant lees je meer over de verschillende 

profielen. 

Duizelt het je van alle informatie?
Geen nood. Op alle scholen voor vmbo word  

je geholpen met het maken van keuzes.  

Dat heet LOB (loopbaanoriëntatie en  

begeleiding). Door gesprekken en opdrachten 

en stages ontdek je wat je wel en niet bij jou 

past. En op www.govmbo vind je alle informa

tie op een rijtje en kun je de Go VMBO! Game 

spelen. 

Veel plezier  
op het vmbo! 

Hoe  
zit dat op  
het 
vmbo? 

In deze krant heb je al kunnen lezen over verschillen  
soorten vmbo-scholen. Maar wat is vmbo eigenlijk precies? 
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Als ik niet naar 

het vmbo was gegaa
n...

Had je op woensdag-

middag geen sport !

• DE BASISBEROEPSGERICHTE  
LEERWEG, OOK WEL ‘VMBO-BASIS’ 
OF ‘BB’ GENOEMD

• DE KADERBEROEPSGERICHTE  
LEERWEG, DIE HEET OOK WEL  
‘VMBO-KADER OF KB

• DE GEMENGDE LEERWEG, DIE OOK 
WEL VMBO-GL WORDT GENOEMD  

• DE THEORETISCHE LEERWEG DIE 
VMBO TL OF TL OF SOMS MAVO HEET

adver tent ie


