
Trots, Ondernemend   
en Vakkundig
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Voor je ligt de schoolgids van het Stedelijk College. 
Hierin staat wie we zijn en waar we als school voor staan. 
Onze uitgangspunten zijn in drie woorden samen te vatten:
trots, ondernemend en vakkundig.
Trots op onze school en trots op onze leerlingen die steeds
meer zelfvertrouwen krijgen.
Ondernemend, omdat we als school altijd op zoek gaan naar
nieuwe manieren om ons onderwijs verder te ontwikkelen.
Ook wij leren onze leerlingen om zelf ondernemend te zijn.
Onze docenten zijn vakkundig en staan voor de kwaliteit van de 
lessen die ze geven. Zo worden onze leerlingen vakkundig 
begeleid en opgeleid. Het is belangrijk om te weten waar een 
school voor staat. Je moet binnenkort zelf een keuze maken voor 
een bepaalde school. Kies vooral een school die bij je past. Het 
Stedelijk College doet er alles aan om die school voor jou te zijn. 
Een school waar je leert en ontdekt wat je kan en welke kant je op 
wil gaan. 

In deze schoolgids vertellen we je daar meer over.
Veel succes met kiezen.

Tot ziens!
Mw. H. Klunder,
directeur van het Stedelijk College.

Meer informatie kun je vinden op onze 
website: www.stedelijk-college.nl

 @StedelijkColl

 StedelijkColl

 1 Voorwoord 
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Hanneke Klunder

“ Engels, 
spreekuur en gym 
zijn mijn leukste 

lessen.. ”
Noor
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2  Het Stedelijk College 
biedt aan:
Je gaat van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Wil je een vak leren? Dan is de keuze 
voor het vmbo snel gemaakt. Deze vier letters staan voor: voorbereidend middelbaar
beroepsonderwijs. Met een vmbo-diploma ligt de toekomst voor je open.
Het Stedelijk College is een vmbo-school met veel mogelijkheden voor zowel leerlingen met een 
basis,- kader of TL-advies. 
Je kunt met dit advies op het Stedelijk College verschillende beroepsvoorbereidende programma’s 
volgen, bijvoorbeeld in de techniek, zorg & welzijn, economie, sport of groen. Daarnaast heeft de 
school een aparte afdeling voor mavo en TechnoMavo.
Als je nog moet ontdekken waar je interesse ligt en waar je goed in bent, dan hebben wij de 4-jarige
programma’s. Indien je nu al weet waar je interesse ligt, kun je plaats nemen in het Vakcollege. Dan 
krijg je de beroepsgerichte leerstof vanaf het eerste leerjaar. In het 3e leerjaar doe je dan al examen 
in het beroepsgerichte vak. Vervolgens ga je in het 4e leerjaar met mbo-leerstof werken.
In de eerste 2 schooljaren maak je een rondje langs economie, groen, techniek en zorg om
te ontdekken waar jouw interesse ligt. In het 3e leerjaar kies je voor een bepaalde richting. De 
school biedt tevens leerwegondersteunend onderwijs aan. Om hiervoor in aanmerking te komen 
moet je vanuit jouw basisschool wel het lwoo-advies hebben gekregen. Alle leerwegen staan open 
voor lwoo. 

Beroepsgerichtprogramma Profiel Leerweg 4-jarig Vakcollege 
3-jarig*

Mavo TL x

TechnoMavo TL x

Economie en Ondernemen Economie BB en KB x

Zorg & Welzijn Zorg & Welzijn BB en KB x x

Sport Zorg & Welzijn BB en KB x

Bouwen, Wonen en Interieur Techniek BB en KB x x

Produceren, Installeren en Energie Techniek BB en KB x x

Mobiliteit en Transport Techniek BB en KB x x

Groen Groen BB en KB x

* Voor de AVO-vakken geldt: 4 jaar

AVO zijn algemeen vormende vakken zoals Nederlands, wiskunde, enz.

3
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Kiezen voor een opleiding of beroep is lastig, zelfs voor grote mensen. 
Daarom krijg je les in LOB. Dit staat voor loopbaanoriëntatie en
-begeleiding. Tijdens de LOB-lessen ontdek je wat je leuk vindt, waar je
goed in bent en wat je later graag wil worden. Je maakt op een praktische
manier kennis met studies en beroepen in de richting van economie, 
techniek, groen, sport en zorg & welzijn.
Naast de LOB-lessen doe je in het 2e en 3e leerjaar ook mee aan het 
beroepenfeest ‘On Stage’. Bij On Stage kom je in contact met 
verschillende bedrijven. Je legt dan contact met mensen die een beroep 
hebben dat jou aanspreekt. Je praat met ze over hun beroep en hoe hun 
werkdag eruit ziet. Zo krijg je meer zicht op welke beroepen er zijn.

4

3  LOB

Boekje-stedelijk.indd   4 09-12-15   10:40



3  LOB

De theoretische leerweg, ook wel mavo genoemd, geeft toegang tot het 
hoogste niveau van het mbo. Je kunt er ook mee doorstromen naar de havo.
De mavo-opleiding duurt 4 jaar. Je krijgt bij ons begeleiding en ondersteuning 
van een gespecialiseerd team van mavo-docenten en mentoren. Bij het 
volgen van deze leerweg krijg je veel theorie en dus flink wat huiswerk.
De meeste studieboeken staan op je iPad, wat de lesstof nog overzichtelijker
maakt. Bij de theoretische leerweg krijg je extra huiswerkbegeleidings- en
studievaardigheidsuren. Daarnaast is er een speciale studieruimte waar
jij gebruik van kunt maken. 

• Mavo
Heb je van de basisschool een theoretisch of een gemengd advies gekregen
dan ligt het voor de hand dat je de mavo gaat doen. Heb je een stevig kader-
beroepsgericht advies gekregen en vindt je basisschool dat je de mavo aan
kan, dan kun je mogelijk ook in de mavo geplaatst worden.

• TechnoMavo
Wil je de mavo volgen met nét een beetje meer uitdaging? Wil jij je
bezighouden met toekomst en innovatie? Kom dan naar onze TechnoMavo!
Op onze TechnoMavo doe je - naast de gewone mavovakken - allerlei 
projecten op het gebied van techniek en innovatie.
Voor plaatsing in onze TechnoMavo moet je een TL advies hebben.

4  Theoretische leerweg

5

“ Ik kom met de tram, want 
ik woon in Den Haag. De school 

is makkelijk te bereiken. En 
als het zomers echt mooi weer 

is, dan neem ik de fiets. ”
Luna
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5 Vakcollege Techniek

6

Weet je al vanaf de basisschool dat je graag in de techniek verder wilt gaan? Dan kan 
je kiezen voor het Vakcollege Techniek. Vanaf het eerste jaar krijg je naast de algemene 
vakken, veel praktijklessen. Als dit goed gaat, mag je in het derde jaar al je praktijkexamen 
doen. Dan kan je al eerder beginnen aan de stof van de vervolgopleiding op het mbo. In het 
vierde leerjaar hoef je dan alleen nog maar examen te doen in de algemene vakken. 
Het Vakcollege Techniek is dé route voor leerlingen die graag de handen uit de mouwen 
steken en weten dat ze ‘iets met techniek’ willen doen. Na het eerste leerjaar maak je een 
keuze voor een van de drie volgende programma’s:

• Bouwen, Wonen en Interieur
Of het nu gaat om een enorme brug waar duizenden mensen zich dagelijks over
verplaatsen, een hoge woontoren, een modern stadion, een groot winkelcentrum of
een huis waarin je woont, het zijn allemaal spectaculaire bouwwerken die het leven zo
aangenaam mogelijk maken. Bouwen, Wonen en Interieur (BWI) is niet weg te denken uit
ons leven. Iedereen krijgt er vroeg of laat mee te maken. 
Ben je praktijkgericht? Werk je graag met hout en wil je meubels maken en
ontwerpen? Bij BWI leer je bouwen vanaf de fundering. Je leert over bouwprocessen
en –voorbereiding, interieurontwerp, decoratie, design en tenslotte hout- en
meubelverbindingen. Daarnaast is er veel aandacht voor veiligheid (VCA).
Na je opleiding kun je verder leren voor timmerman, stukadoor, metselaar, meubelmaker,
schilder, behanger, werkvoorbereider, ontwerper, interieurbouwer, interieurstylist, 
decorbouwer, enz.

“ In de eerste week was 
het moeilijk om de lokalen 

te vinden, maar na een week 
wist ik overal de weg. ”

Alicia
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5 Vakcollege Techniek • Produceren, Installeren en Energie
Produceren, Installeren en Energie (PIE) is de meest brede vorm van techniek die er is. 
Je leert de algemene beginselen van de elektro-, metaal- en installatietechniek. Daarnaast 
is er ook veel aandacht voor veiligheid (VCA). Het gebruik van computers is natuurlijk 
vanzelfsprekend, denk hierbij maar aan het tekenen met CAD-programma’s of het werken 
met computer aangestuurde machines. Je leert omgaan met draai- en freesbanken en je leert 
lassen. Ook doe je veel kennis op over installatietechniek: het aansluiten van warm en koud 
water, centrale verwarming en afvoersystemen. Tenslotte krijg je les in de elektrotechniek, 
zodat je straks alles weet van verschillende soorten licht- en motorschakelingen. Je leert op 
welke manier je één en ander moet aansluiten en hoe je storingen door middel van metingen 
kunt oplossen. Via verschillende keuzevakken kun je je specialiseren.
Na je opleiding kun je verder leren voor: elektricien, monteur huis- en utiliteitsinstallaties,
monteur beveiliging, data en ICT, constructiewerker, lasser, draaier, freezer,
landbouwmecanicien en carrosseriebouwer, cv-monteur, beeld- en geluidtechnicus,
onderhoudsmonteur of monteur koudetechnieken, loodgieter enz.

• Mobiliteit en Transport
Auto’s en motorfietsen, turbo’s en paardenkrachten, remleidingen en airbags,
kinderfietsen en scooters. Zonder mobiliteit is er geen transport. Transport zorgt er
namelijk voor dat de juiste producten op het juiste moment op de juiste plek komen.
Transport zie je overal om je heen. Denk maar eens aan het ziekenhuis, de horeca, het
leger of de weg- en waterbouw.
Alles wat beweegt, kan stuk gaan. Vakspecialisten die alles kunnen repareren worden
zeldzaam en ze hebben altijd werk. Iets voor jou?
Na je opleiding kun je bijvoorbeeld verder leren voor: auto-, fiets- en scootertechnicus,
autoschadehersteller, logistiek medewerker, enz.

7
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6 Vakcollege Mens & 
Dienstverlenen

8

Weet je nu al dat je graag in de zorg of welzijn verder wil gaan, dan kun je kiezen voor
het Vakcollege Mens & Dienstverlenen. Bij het Vakcollege draait het om het verzorgen
en ondersteunen van mensen, of ze nu jong, oud, gezond, ziek of gehandicapt zijn. 
Een beroep in deze richting past daarom goed bij leerlingen die er plezier in hebben om 
anderen te helpen.
Bij de beroepen die horen bij dit programma is geen dag hetzelfde en doe je
verantwoordelijk werk. Soms zijn de beroepen ook best zwaar, maar daar staat veel
voldoening en waardering tegenover. Met een baan die aansluit op het Vakcollege
Mens & Dienstverlenen kun je echt iets voor anderen betekenen!
Na je opleiding kun je verder leren voor de volgende beroepen: verzorgende, pedagogisch
medewerker kinderopvang, verpleegkundige, kraamverzorgende, activiteitenbegeleider,
helpende zorg & welzijn, jeugd/jongerenwerker, begeleider gehandicaptenzorg,
thuiszorgmedewerker, doktersassistent, enz.

“ Ik vind wiskunde leuk, 
omdat de docent het zo 
leuk en goed uitlegt. ”

Davien
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7 Programma Economie 
en Ondernemen
In dit programma leer je voornamelijk over werken met geld: hoe geld verdiend moet 
worden, hoe het beheerd moet worden en hoe goederen gekocht of verkocht moeten 
worden. Je leert over het bijhouden van een goede administratie, bijvoorbeeld inkoop- en
verkoopadministratie, loonadministratie en financiële administratie. Dit is nauwkeurig werk,
waarbij de computer een belangrijke rol speelt. Je leert ook hoe je een bedrijf moet 
opzetten en hoe je goed met klanten en personeel moet omgaan. Verder leer je hoe je 
telefoongesprekken moet voeren en hoe je een winkel moet inrichten. Ook het presenteren 
van het bedrijf en van jezelf krijgen krijgen de aandacht. Het werken met verschillende 
computerprogramma’s op het gebied van economie, zoals boekhoudprogramma’s,
Excel en Word staan op het lesprogramma. 
Het programma Economie en Ondernemen wordt in het derde en vierde leerjaar gegeven.
Na je opleiding kun je verder leren voor telefonist, receptionist, secretarieel medewerker,
administratief medewerker, verkoopmedewerker, magazijnmedewerker of inkoper.
Ook wanneer je later je eigen winkel of bedrijf wil beginnen, is de afdeling Economie en
Ondernemen een prima start!

9

“ Ik vind de gangen een 
beetje saai, er wordt 

gelukkig niet gepest. ”
Darlaney
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8 Programma Techniek

10

Naar aanleiding van de LOB-lessen in de eerste twee schooljaren ben je erachter
gekomen dat je van techniek je toekomst wil maken. Je kunt dan een keuze maken uit drie
verschillende programma’s, elk met een eigen technische invulling. Deze programma’s
komen overeen met die van het Vakcollege. Bij het Vakcollege staat een uitgebreide
beschrijving over het programma Techniek.

• Bouwen, Wonen en Interieur
Bouwen, Wonen en Interieur (BWI) is niet weg te denken uit ons leven. Iedereen krijgt er
vroeg of laat mee te maken. Denk aan huizenbouw, infrastructuur, architectuur, enz.
Na je opleiding kun je bijvoorbeeld verder leren voor timmerman, stukadoor, metselaar,
meubelmaker, schilder, behanger, werkvoorbereider, interieurbouwer, decorbouwer,
ontwerper, calculator, werkvoorbereider, interieurstylist, enz.

“ Leren met de iPads 
is leuk, maar je mag 

tijdens de les niet met 
eigen apps werken. ”

Alicia
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8 Programma Techniek
• Produceren, Installeren en Energie
Draaien en lassen, microvolt en megawatt, krachten en druk, ketels en turbines, water
en afvoer, kraan en afsluiter, licht aan en uit. Bij PIE draait het om metaal-, elektro- en
installatietechniek. Het bedrijfsleven zit te springen om goed opgeleide technici. Je bent een
vakspecialist in hart en nieren en bedrijven zien jou graag komen met je talent.
Na je opleiding kun je bijvoorbeeld verder leren voor elektricien, monteur huis- en
utiliteitsinstallaties, monteur beveiliging, data en ICT, constructiewerker, lasser, draaier, freezer,
landbouwmechanisatie en carrosseriebouwer, cv-monteur, onderhoudsmonteur of monteur
koudetechnieken, enz.

• Mobiliteit en Transport
Auto’s en motorfietsen, turbo’s en paardenkrachten, remleidingen en airbags,
kinderfietsen en scooters. Zonder mobiliteit is er geen transport. Transport zorgt er
namelijk voor dat de juiste producten op het juiste moment op de juiste plek komen.
Transport zie je overal om je heen. Denk maar eens aan het ziekenhuis, de horeca, het
leger of de weg- en waterbouw. Alles wat beweegt, kan stuk gaan. Vakspecialisten die 
alles kunnen repareren worden zeldzaam en ze hebben altijd werk. Iets voor jou?
Na je opleiding kun je bijvoorbeeld verder leren voor auto-, fiets- en scootertechnicus,
autoschadehersteller, logistiek medewerker, enz.

11

Bovenstaande 
programma’s worden 
vanaf het derde leerjaar
aangeboden en in het 
vierde leerjaar afgesloten.

“ Ik vind de elektrolessen
leuk. We krijgen veel

verschillende opdrachten die 
we uit moeten voeren. ”

Mike
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“ De eerste schoolweek 
was even wennen. Maar na 
een paar dagen was ik al 
helemaal gewend aan de 
klas en het gebouw. ”

Danish

9 Programma Zorg & Welzijn

12

Babybedjes en looprekjes, voorlezen en spelletjes doen, buisjes en microscopen,
zwaailichten en nachtdiensten. Als je gaat werken in de gezondheidszorg draait alles om 
het verzorgen en ondersteunen van mensen bij dingen die ze zelf niet kunnen. Of ze nu 
jong, oud, gezond, ziek of gehandicapt zijn. Een beroep in deze richting past daarom goed 
bij jongeren die er plezier in hebben om anderen te helpen. Er is altijd vraag naar mensen 
die met hart en ziel zorg verlenen. Je bent een ‘mensenmens’ en een teamspeler. Je wilt 
iets betekenen voor de maatschappij.
In de recreatiesector kun je denken aan het organiseren van allerlei activiteiten,
bijvoorbeeld disco’s en spelmiddagen voor kinderen. Werken in de horeca is ook
een mogelijkheid. Of welzijnwerk, zoals werken in een wijkcentrum of een opvanghuis 
voor daklozen. Je bent met verschillende groepen mensen aan het werk en moet dus 
steeds je werkzaamheden afstemmen aan de behoeften van de doelgroep. Werken in 
een kinderdagverblijf of op een basisschool als onderwijsassistent behoort ook tot de 
mogelijkheden. Als uiterlijke verzorging je meer aanspreekt, kun je denken aan het werken 
in een kapsalon, een schoonheidssalon, of in een beautycentrum. 
Zorg & Welzijn wordt in het derde en vierde leerjaar aangeboden.
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9 Programma Zorg & Welzijn

10 Programma Sport
Het programma Sport is een onderdeel van het programma Zorg & Welzijn. Door middel
van keuzevakken leer je veel over sport en over recreatie.
Ben je sportief aangelegd? En wil je van sport later je vak maken, dan is het
programma Sport mogelijk iets voor jou. Je bent niet alleen veel bezig met sport en
bewegen, maar ook met het (leren) organiseren van activiteiten, zoals een sportdag.
Je werkt samen met je klasgenoten toe naar dat ene evenement dat jullie gaan uitvoeren.
Veel van deze voorbereiding gebeurt in een computerlokaal.
Ook leer je alles over gezonde voeding en de bereiding van voeding. Hierbij is kennis van
hygiëne ook erg belangrijk. In de lessen staan de opdrachten veelal in het teken van sport
en recreatie. Uiteraard is het onderhouden en controleren van materialen op veiligheid
belangrijk. Daarnaast moet je EHBO kunnen verlenen. Naast dat je een brede interesse
hebt in sport, moet je ook kunnen samenwerken en moet je geduld en 
doorzettingsvermogen hebben.
De lessen behorende bij dit programma worden in het derde en vierde leerjaar gegeven.
Na je opleiding kun je bijvoorbeeld verder leren voor medewerker attractieparken, indoor 
en outdoor centra, medewerker zwembaden, fitness, enz.
Heb je nu al interesse? Dan kun je in de je inschrijven voor de sporturen die in de 
onderbouw gegeven worden.

13

“ Rekenen is moeilijk maar 
ik vind het wel leuk. ”

Judith
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11 Programma Groen

14

Bij Groen denken we aan landbouw en dierverzorging, maar Groen is zoveel meer
dan dat. Bij het programma Groen hoort ook de aanleg en het onderhoud van tuinen en
parken, maar ook bloemschikken, etaleren, promoten, inrichten, vormgeven en verkopen 
van producten in een groene winkel. Daarnaast leer je over het vermeerderen en kweken 
van sierplanten en groenten en het bereiden en verwerken van voedingsmiddelen tot een 
gezonde maaltijd of houdbaar product. Groen is een veelzijdig programma met voor elk 
wat wils, met het accent op planten, dieren en eigentijds en duurzaam ondernemen.
Groen wordt in het derde en vierde leerjaar gegeven. In Zoetermeer wordt dit unieke
programma, waarin natuurlijke omgeving en ondernemen voorop staan, alleen op het
Stedelijk College aangeboden.
Na deze brede opleiding is er nog genoeg ruimte om een beroep te kiezen. Zo kun je je
eigen winkel of bedrijf starten, maar kun je ook verder in de dierverzorging, of ga je aan
de slag als hovenier, hoefsmid, loonwerker, zelfstandig ondernemer, enz.
Tot slot, het mbo is een goede en logische keuze voor een vervolgopleiding en geeft ook 
toegang tot vervolgopleidingen in de administratie, techniek, economie en verzorging.

“ Een spannende week 
want alles is ineens anders 
dan op de basisschool.  ”

Michelle en Judith
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11 Programma Groen

12 iPad-school

Zodra je bij ons in het eerste leerjaar op school komt krijg je een iPad te leen. 
De iPad wordt zowel op school als thuis gebruikt. De meeste leerboeken zijn namelijk 
digitaal. Het voordeel van de iPad is dat je veel minder boeken mee hoeft te nemen. 
Alleen bepaalde schriften en werkboeken heb je nog nodig. Dat scheelt wel enkele kilo’s 
in je schooltas. 
Indien je dyslectisch bent, heb je met een iPad ook een groot voordeel. Je kunt zelf je 
tekengrootte bepalen en teksten kun je automatisch laten voorlezen.
De iPad en de noodzakelijke onderwijskundige apps worden gratis door de school 
verstrekt. Na het behalen van het diploma, in het vierde leerjaar, mag je de iPad als 
eindexamencadeau houden.

15

“ We moeten de iPad ook 
thuis gebruiken. Als ik mijn 
huiswerk af heb, speel ik 
thuis met mijn iPad een 

spelletje, want tijdens de les 
mag het niet.  ”

Peter
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13 Onze ondersteuning

16

Op het Stedelijk College werken we met lessen van 60 minuten. Naast de ‘gewone’ vakken
zoals Nederlands, Engels, rekenen, wiskunde en lezen, krijg je ook andere vakken.
Misschien gaat leren je goed af en vind je sommige vakken een makkie. Voor andere
vakken moet je misschien wat beter je best doen. Gelukkig sta je er nooit alleen voo de
leraren staan altijd voor je klaar. Op verschillende manieren krijg jij de begeleiding die nodig is:

Omdat jouw mentor het aanspreekpunt in de klas is en hij heel veel informatie over jou heeft,
kunnen jij en jouw ouders bij hem terecht voor alle vragen. 
Daarnaast wordt in het mentorspreekuur alles over de voortgang van je studie besproken. De
mentor regelt ook klassenuitjes of andere activiteiten.
Op meerdere dagen per week kan je op school onder begeleiding van docenten
huiswerk maken of leren. Dit is handig als je een vak moeilijk vindt of als je het lastig vindt je 
thuis te concentreren.
Als het even niet lukt bij een bepaald vak, kun je extra hulp krijgen. Dit kan 1 op 1 of in een
kleine groep gebeuren.
Dit zijn speciale uren voor leerlingen die een leerprobleem hebben
op het gebied van taal en/of rekenen, zoals dyslexie of dyscalculie.

MENTOR

HUISWERKUUR

LEERHULPUREN

RT-UREN
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14 Wat hebben we nog 
meer te bieden

Sporturen
De sporturen vormen geen vakopleiding, maar zijn extra uren sport die je in de 
eerste en tweede klas kan kiezen. Tijdens deze uren gaan we samen met jou extra
aandacht besteden aan sport.
Je hoeft echt geen eredivisievoetballer te zijn, maar je moet wel goed kunnen
bewegen en een sportieve houding hebben. Je krijgt namelijk veel meer lesuren 
sport en beweging. Je doet niet alleen dezelfde sporten als de andere leerlingen, 
maar je krijgt ook bijzondere sporten, zoals snowboarden, klimmen, schaatsen, 
fitness en zelfverdediging. Wil je in aanmerking komen voor extra uren sport, dan 
moet je in april een selectietraining doen. Afhankelijk van de uitslag van deze 
training word je geplaatst. Bij plaatsing krijg je een bevestiging toegestuurd.
Bij deelname aan deze sporturen worden extra kosten in rekening gebracht.

17

Zang- en dansklas
Zingen en dansen is leuk. Steeds meer leerlingen houden zich bezig met diverse
vormen van dans: jazz, breakdance, streetdance en hiphop tot klassiek ballet.
Als je hier interesse in hebt, kun je op het Stedelijk College deelnemen aan de 
Dansklas. Je kunt jouw danshobby verder uitbouwen onder leiding van een van onze 
docenten. Het dansen doen we bij ons op school in een daarvoor speciaal ingericht 
theater. Alle eerstejaars leerlingen kunnen zich opgeven, behalve de leerlingen die zich 
voor de sporturen hebben ingeschreven. Om tot deze dansklas toegelaten te worden, 
moet je tijdens de in april gehouden audities je geschiktheid voor de ‘opleiding’ kunnen 
aantonen. Deze audities zijn behoorlijk pittig. Uiteraard is de zijn de dans- en zangklas 
toegankelijk voor zowel jongens als meisjes. Bij deelname aan deze uren worden extra 
kosten in rekening gebracht.

“ De eerste week vond ik leuk, 
veel vriendinnen gemaakt en het 

is een leuke klas  ” 
 Anne
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Beste ouders/verzorgers,

Uw zoon of dochter gaat binnenkort een spannende tijd tegemoet. Van het
basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs, een grote stap! Een nieuwe school,
nieuwe klasgenoten, er gaat heel wat veranderen.
Wij vinden het dus belangrijk om u en uw kind goed te informeren. We vertrouwen erop
u via deze voorlichtingsbrochure een goede indruk te geven van het Stedelijk College
om u zo te helpen bij uw keuze. Op onze school staat de leerling centraal. Daarom zijn
de teksten in dit boekje in duidelijke taal geschreven vanuit de vragen en behoeftes van
onze (toekomstige) leerlingen.

Onze toelatingsprocedure
Door de basisschool wordt een advies gegeven over welk schooltype voor uw kind 
geschikt is. Om in aanmerking te komen voor het leerweg ondersteunend onderwijs 
(lwoo) wordt het advies bepaald door het Informatie Centrum Onderwijs Zoetermeer 
(ICOZ). Dit advies wordt verwoord in het onderwijskundig rapport dat met u besproken 
wordt tijdens de adviesgesprekken op de basisschool. Daarnaast krijgt u een formulier 
met een code mee op naam van uw kind. Dit formulier dient bij aanmelding op onze 
school ingeleverd te worden.
Het advies van de basisschool is in bijna alle gevallen doorslaggevend en waar nodig
volgt overleg tussen de basisschool van uw kind en onze school.
In verband met de doorlopende leerlijnen tussen het primair en het voortgezet
onderwijs vindt er tweemaal per jaar tijdens de ‘uitwisselingsmarkt’ uitwisseling van
informatie plaats tussen de basisschool van uw kind en onze school.

Een opleiding kiezen, leerweg bepalen
Het Stedelijk College is een school voor het vmbo. Binnen het vmbo heeft uw kind veel 
mogelijkheden. U heeft kunnen lezen welke opleidingen het Stedelijk College te bieden
heeft. De verschillende programma’s zijn via verschillende leerwegen te volgen.
Het Stedelijk College biedt drie leerwegen aan, de basisberoepsgerichte leerweg (BB),
de kaderberoepsgerichte leerweg (KB) en de theoretische leerweg (TL). Toelating wordt
mede bepaald door het advies van de basisschool.

15 Voor ouders
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“ Het Vakcollege is leuk. ” 
 Lugera, vakcollege
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15 Voor ouders

19

Mavo
Mavo is de leerweg voor de leerling die vanaf de basisschool het TL-advies,
of een stevig kaderberoepsgericht advies met doorgroei naar TL heeft
gekregen. De TechnoMavo is uitsluitend voor leerlingen die het advies TL
hebben gekregen.

Basis/kader
Bij het advies voor de kader- of basisberoepsgerichte leerweg wordt uw kind in 
het eerste algemeen voorbereidende leerjaar, of in een van de twee Vakcolleges 
geplaatst. Uiteraard afhankelijk van uw keuze. Aan het einde van het tweede leerjaar 
wordt door de school definitief bepaald welke leerweg bij uw kind past. Dit geschiedt 
op basis van prestaties en studieresultaten. De basisberoepsgerichte leerweg sluit 
nauw aan op het vervolgonderwijs op het basisniveau (niveau 2) van het middelbaar 
beroepsonderwijs (ROC/AOC).
De kaderberoepsgerichte leerweg leidt uw kind op voor het hoogste niveau (niveau
3 en 4) van het middelbaar beroepsonderwijs. De theoretische leerweg biedt 
mogelijkheden voor vervolgonderwijs op het havo en middelbaar beroepsonderwijs 
op niveau 4. De Vakcolleges zijn opleidingen in samenwerking met de regionale
opleidingencentra (ROC/MBO).

“ Het Vakcollege is leuk. ” 
 Lugera, vakcollege
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Open dagen

Donderdag 21 januari 2016
Kennismakingslessen groep 8

Vrijdag 22 januari 2016
Kennismakingslessen groep 8

Vrijdag 22 januari 2016 18.30 – 21.00 uur
Open Huis 

Zaterdag 23 januari 2016 11.00 – 13.00 uur
Open Huis 

Woensdag 27 januari
Themamiddag Sport

Woensdag 3 februari
Themamiddag Techniek en Mens & Dienstverlenen

Donderdag 4 februari van 13.00 - 15.00 uur.
Themalessen

Dinsdag 9 februari van 13.00 - 15.00 uur.
Themalessen

Woensdag 10 februari
Themamiddag Groen en Economie & Ondernemen

Maandag 15 februari 2016 19.00 – 21.00 uur
Informatieavond voor ouders nieuwe inschrijvingen 1e leerjaar
 

Zie voor inschrijven 
voor de themalessen en 
-middagen onze website 
www.stedelijk-college.nl
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Stedelijk College
Van Doornenplantsoen 1
2722 ZA Zoetermeer
T 079 331 03 00

www.stedelijk-college.nl
info@stedelijk-college.nl

 @StedelijkColl

 StedelijkColl
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Stedelijk College
Van Doornenplantsoen 1
2722 ZA Zoetermeer

T 079 331 03 00

www.stedelijk-college.nl
info@stedelijk-college.nl

Ons team heet je welkom op het Stedelijk College!
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