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Toelichting voortgezet onderwijs voor ouders
Na de basisschool gaan de kinderen naar een vorm van voortgezet onderwijs. De basisschool adviseert welk niveau 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 leidt rechtstreeks op voor de arbeidsmarkt. Praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen voor wie het
vmbo te hoog gegrepen is.
Aansluiting: Leerlingen die succesvol het praktijkonderwijs hebben doorlopen krijgen vanaf 2021 een officieel schooldiploma uitgereikt. Indien
mogelijk kan een leerling via het Praktijkonderwijs doorstromen naar het mbo niveau 1.

Binnen het vmbo, havo en vwo gaan de kinderen eerst naar de zgn. brugklas (1- of 2-jarig).
•
•

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 het havo.

•
•

Het havo (Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs) duurt vijf jaar.
Aansluiting: het 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:
De overheid wil dat meer leerlingen een startkwalificatie halen. Met een startkwalificatie heb je meer kans op een baan. Een startkwalificatie is een
diploma havo, vwo, mbo niveau 2 of hoger. 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. Het 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 v(s)o-school een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) worden aangevraagd. Dit verloopt via het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs
West-Friesland.
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