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Toelichting Voortgezet Onderwijs voor ouders
Na de basisschool gaan de kinderen naar een vorm van Voortgezet Onderwijs. De pijltjes geven de mogelijke aansluitingen weer. De basisschool
adviseert welke vorm van VO het meest geschikt is voor uw kind. Daarbij gaat ongeveer 40% van de kinderen naar het VWO (Atheneum of
Gymnasium) of de HAVO. Deze scholen zijn vooral theoretisch gericht. Ongeveer 60% van de kinderen gaat naar het VMBO. Deze scholen zijn meer
praktisch gericht. Een klein deel van de kinderen gaat naar het Praktijkonderwijs of het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO).
•
•

Het Praktijkonderwijs duurt 5 jaar en is voor jongeren die moeite hebben om een diploma voor het voortgezet onderwijs te halen. Het leidt
rechtstreeks op voor de arbeidsmarkt. Praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen voor wie het VMBO te hoog gegrepen is.
Aansluiting: De Praktijkschool streeft ernaar om de kinderen een certificaat mee te geven, zodat ze gemakkelijker een werkplek kunnen vinden.
Ook is het mogelijk om via het Praktijkonderwijs door te stromen naar het MBO niveau 1.

Binnen het VMBO, HAVO en VWO gaan de kinderen eerst naar de zgn. brugklas (1- of 2-jarig). Een overstap naar een andere vorm van VO is nog wel
mogelijk binnen de brugklasperiode.
•
•

Het VMBO (Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs) duurt vier jaar. Binnen het VMBO kunnen verschillende niveaus worden gevolgd.
Voor leerlingen die extra begeleiding nodig hebben op het VMBO wordt dit in overleg uitgevoerd. In West-Friesland is er geen apart
Leerwegondersteunend Onderwijs (LWOO*). Deze kinderen worden extra geholpen binnen het VMBO.
Aansluiting: Het VMBO (Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs) bereidt de kinderen voor op het MBO. Afhankelijk van het pakket en de
richting binnen het VMBO (Basisberoeps/Kaderberoeps/Gemengd/Theoretisch) zijn er verschillende niveaus mogelijk binnen het MBO. Met
VMBO-Kaderberoepsgerichte leerweg of VMBO-Theoretische leerweg (ook wel MAVO) is het mogelijk om binnen het MBO niveau 3 of 4 te
halen. Met VMBO-Theoretische leerweg (ook wel MAVO) is het daarnaast ook mogelijk om door te stromen naar de HAVO.

•
•

De HAVO (Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs) duurt vijf jaar.
Aansluiting: de HAVO bereidt scholieren voor op een hogere beroepsopleiding (HBO).

•

Het VWO (Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs) duurt zes jaar. Er zijn twee typen VWO: atheneum en gymnasium. Het verschil tussen
atheneum en gymnasium zijn de klassieke talen. Op het gymnasium zijn Latijn en Grieks verplicht in de onderbouw en is één van deze talen
verplicht als examenvak. Op het atheneum hoeft de leerling geen klassieke talen te volgen.
Aansluiting: de VWO bereidt scholieren voor op een studie aan een universiteit.

•

Vervolgstudies:
Met MBO-niveau 1 moet de leerling doorleren voor niveau 2. Na het behalen van niveau 2 binnen het MBO bezitten de kinderen een zogenaamde
Startkwalificatie, d.w.z. dat hun niveau aansluit op de eisen van de arbeidsmarkt. Met niveau 2 is het ook mogelijkheid om door te leren op niveau 3 of
4. Een opleiding op niveau 4 sluit aan op het HBO. De HAVO is de vooropleiding voor het HBO. Het VWO voor de universiteit. Na het eerste jaar HBO
(propedeuse) is het mogelijk om te starten op de universiteit. Na het VWO is het ook mogelijk om een HBO opleiding te volgen.
*Voor zowel Praktijkonderwijs als VSO moet door de VO-school een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) worden aangevraagd. Dit verloopt via de Toewijzings Commissie Ondersteuning
(TCO) van het Samenwerkingsverband VO West-Friesland.
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