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Wat is het vmbo?
Het vmbo staat voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. 

Dat houdt in dat het vmbo de leerlingen voorbereidt en laat oriënteren op 

allerlei soorten werk en beroepen en op de opleidingen die daarbij horen. 

Vervolgonderwijs is verplicht, want alle jongeren moeten een startkwalifi -

catie halen. Dat wil zeggen een diploma van het havo, het vwo of het mbo 

tenminste op niveau 2. Voorbereiding en oriëntatie zijn dus de belangrijkste 

functies van het vmbo. Een vmbo-opleiding duurt in principe vier jaar.

Het vmbo werkt…
Ouders van kinderen op het vmbo merken vaak dat hun kinderen in het eer-

ste leerjaar veel zelfvertrouwen opbouwen, dat zij een enorme ontwikkeling 

doormaken en met hoge cijfers thuiskomen. Allemaal positieve dingen waar 

het kind en de rest van het gezin profi jt van hebben. Natuurlijk schuilt er 

in elk kind een talent. Maar een prettige, veilige leeromgeving en de juiste 

aandacht zorgen ervoor dat het er ook uit komt. 

…maar hoe?
Om u wegwijs te maken in het onderwijstype vmbo hebben we algemene 

informatie bij elkaar gezet: wat is het vmbo, welke termen komt u tegen in 

het vmbo, hoe zit het in elkaar, wat zijn de mogelijkheden met een vmbo-

diploma en waar kunt u overige relevante informatie vinden? Na het lezen 

van deze brochure heeft u een goede kijk op het vmbo.

Een brochure voor 
ouders van basis-
schoolleerlingen 
groep 7/8 en voor 
leerkrachten van 
groep 7/8

Leerwegen
Het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) bestaat uit 

zogeheten leerwegen. Een leerweg is de route die een leerling volgt na de 

onderbouw. De vier leerwegen zijn:

• de theoretische leerweg (tl of mavo);

• de gemengde leerweg (gl);

• de kaderberoepsgerichte leerweg (kb);

• de basisberoepsgerichte leerweg (bb).

Alle vier de leerwegen leiden naar het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

Verschil tussen de leerwegen
De vier leerwegen verschillen in:

1. het niveau waarop de leerlingen de leerstof krijgen aangeboden;

2. de tijd die besteed wordt aan praktijkvorming en aan theorie;

3. het niveau waarop de leerling in het vervolgonderwijs instroomt.

De theoretische leerweg
is een andere naam voor de mavo. Een diploma van de theoretische 

leerweg geeft toegang tot vakopleidingen (niveau 3) en middenkader- 

opleidingen (niveau 4) van het mbo. Met een diploma van de theoretische 

leerweg kun je ook naar de havo.

De vier
leerwegen
in het 
vmbo

Wegwijs 
in het 
vmbo
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De gemengde leerweg
is van hetzelfde niveau als de theoretische leerweg en bereidt de leerlingen 

voor op de vak- en middenkaderopleidingen (niveau 3 of 4) van het mbo.

Het verschil met de theoretische leerweg is dat je in de gemengde leerweg 

één theorievak inwisselt voor één beroepsgericht vak. Het niveau van de 

theorievakken is gelijk. Ook met een diploma van de gemengde leerweg 

kun je naar het havo.

De kaderberoepsgerichte leerweg
richt zich op de beroepspraktijk en bereidt de leerlingen voor op de vak- en 

middenkaderopleidingen (niveau 3 en 4) van het mbo.

De basisberoepsgerichte leerweg
bereidt voor op de basisberoepsopleidingen (niveau 2) van het mbo. Binnen 

de basisberoepsgerichte leerweg bestaan verschillende maatwerktrajecten, 

zoals het leerwerk traject. Dit is een leerwijze met veel ruimte voor stage of 

werk die de mogelijkheid geeft tot doorstroom naar niveau 2, mits het een 

mbo-opleiding betreft in dezelfde richting.

Leerwegkeuze aan het eind van het tweede 
leerjaar
De defi nitieve keuze voor een leerweg hoeft offi cieel pas aan het eind 

van het tweede leerjaar gemaakt te worden. Die keuze bepaalt de school 

in overleg met de leerling en diens ouders. De keuze is afhankelijk van de 

resultaten die de leerling tot dan toe behaald heeft en de manier waarop de 

leerling zich ontwikkelt. 

De onderbouw
In de eerste twee leerjaren, de onderbouw, moeten scholen verplicht de 

zogenoemde kerndoelen realiseren. Kerndoelen geven aan wat leerlingen 

moeten weten en kunnen om later in de maatschappij goed te kunnen 

functioneren, zowel als persoon, als burger en als werknemer. 

Scholen mogen zelf bepalen hóe zij de leerlingen de kerndoelen laten 

halen: met welke middelen, vakken, leergebieden, projecten, etc. Scholen 

besteden in de onderbouw ongeveer twee derde van hun tijd aan onderwijs 

dat met de kerndoelen te maken heeft. Het derde deel dat overblijft, 

mogen scholen zelf invullen. Op vmbo-scholen wordt in die tijd aandacht 

besteed aan onder meer loopbaanoriëntatie, rekenen, sport en cultuur. 

Theorievakken
De theorie komt aan bod in de theorie vakken: onder andere Engels, 

Nederlands, wiskunde en economie. Ze worden in alle leerwegen gegeven, 

met een verschil in het niveau waarop ze worden aangeboden en in het 

aantal waarin de leerling eindexamen moet doen. De theorievakken vormen 

het grootste deel van het lesprogramma in de eerste twee leerjaren.

Het
Onder-
wijs
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De theorievakken of algemeen vormende vakken (avo-vakken), zijn:

• Nederlands

• Engels

• Frans

• Duits

• wiskunde

• biologie

• natuurkunde

• scheikunde

• aardrijkskunde

• geschiedenis

• economie

• kunstvakken

• maatschappijleer

• culturele en kunstzinnige vorming

• lichamelijke opvoeding

Niet op alle scholen worden alle vakken apart gegeven. Sommige scholen 

geven de vakken gecombineerd in leergebieden. Bijvoorbeeld natuurkunde 

en scheikunde worden ook wel samengevoegd tot nask I.

De bovenbouw
De laatste twee leerjaren (de bovenbouw) zijn de examenjaren. Vanaf 2016 

heeft de leerling de keuze uit tien moderne, toekomstgerichte programma’s, 

de zogenoemde profi elen. Deze profi elen vormen de voorbereiding op een 

vervolg in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

Iedere vmbo-school biedt een aantal van deze profi elen aan. Binnen ieder 

profi el kunnen nog verdere keuzes gemaakt worden. Een vast onderdeel 

van ieder profi el  is ‘loopbaanoriëntatie’ en ‘stage’.  Daarin ontdekken 

leerlingen waar hun sterke punten liggen en wat hen wel en wat hen niet 

aanspreekt. De tien profi elen die in het vmbo mogelijk zijn:

1. bouwen, wonen en interieur

2. produceren, installeren en energie

3. mobiliteit en transport

4. media, vormgeving en ICT

5. maritiem en techniek

6. zorg en welzijn

7. economie en ondernemen

8. horeca, bakkerij en recreatie

9. groen

10. dienstverlening en producten
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School

Prinsentuin van Cooth
Tuinzigtlaan 10
4812 XN Breda

Scala
Meulenspie 2
4847 TK Teteringen

Tessenderlandt
Van Riebeecklaan 2
4818 EB Breda

Christoffel
Rijnesteinstraat 1
4834 LB Breda

De Rotonde
Groene  Woud 2
4834 BC Breda

Leerwegen

- mavo (theoretische 
leerweg)

- gemengde leerweg
- kaderberoepsgerich-

te leerweg
- basisberoepsgerich-

te leerweg

- mavo (theoretische 
leerweg)

- gemengde leerweg
- kaderberoepsgerichte 

leerweg
- basisberoepsgerichte 

leerweg

- mavo (theoretische 
leerweg)

- gemengde leerweg
- kaderberoeps-

gerichte leerweg
- basisberoepsgerich-

te leerweg

- mavo (theoretische 
leerweg)

- gemengde leerweg
- kaderberoeps-

gerichte leerweg
- basisberoeps-

gerichte leerweg

- mavo (theoretische 
leerweg)

- gemengde leerweg
- kaderberoeps-

gerichte leerweg
- basisberoeps-

gerichte leerweg

Profi elen

- zorg en welzijn
- groen

- media, Vormgeving 
en ICT

- economie en 
ondernemen

- dienstverlening en
producten

- bouwen, wonen en 
interieur

- produceren,  
installeren en 
energie

- mobiliteit & transport
- zorg en welzijn
- economie en 

ondernemen
- horeca, bakkerij en 

recreatie

september 2015

Overzicht onderwijsaanbod vmbo in Breda vanaf schooljaar 2016-2017

De keuze voor een profi el bepaalt welke theorievakken er gevolgd worden 

naast de verplichte vakken Nederlands, Engels, wiskunde en lichamelijke 

opvoeding. Een profi el bestaat uit een aantal vaste onderdelen en een aantal 

keuzedelen. In de onderbouw worden de leerlingen en ouders uitgebreid 

geïnformeerd over de keuzes die in de bovenbouw gemaakt kunnen worden. 

Een globale indeling van de profi elen zoals die op de Bredase vmbo-scholen 

aangeboden worden:

Loopbaanoriëntatie
In alle leerjaren van het vmbo is er veel aandacht voor loopbaanoriëntatie 

en –ontwikkeling of ‘loopbaanleren’ zoals dat ook wordt genoemd.

De vmbo-scholen willen leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden 

op een leven waarin zij door de steeds veranderende arbeidsmarkt 

keuzes moeten maken voor een opleiding en beroep.                                                                                                                             

Het ‘loopbaanleren’ loopt als een rode draad door het schoolprogramma. 

Gedurende de vier leerjaren wordt er van alles georganiseerd om leerlingen 

een goed beeld te geven van de bestaande werkvelden en de toekomstige 

ontwikkelingen daarin. Tegelijkertijd worden de leerlingen begeleid bij de 

ontwikkeling van hun loopbaancompetenties, in het ontdekken van de eigen 

sterke kanten, maar ook de minder sterke kanten en hoe die het beste 

passen bij de verschillende werkvelden.

 

In de eerste twee leerjaren is dit ‘loopbaanleren’ gericht op de keuze van 

een passend profi el in de bovenbouw van het vmbo. Dit gebeurt onder 

andere door speciale lessen en door snuffelstages. In de bovenbouw 

zijn deze activiteiten gericht op het kiezen van een bij de leerling 

passend, aansluitend profi el in het middelbaar beroepsonderwijs. In deze 

bovenbouw kennen we de arbeidsoriënterende stage en -als onderdeel 

van het examenprogramma- de beroepsvoorbereidende stage. In de 

arbeidsoriënterende stage doen leerlingen vaak de eerste werkervaring op. 

Zelfstandig werken is een belangrijk aspect. In de beroepsvoorbereidende 

stage ligt de nadruk op het ontwikkelen van een goede werkhouding. 

Hierin doen de leerlingen meer specifi eke werkervaring op. 

Zowel in de onderbouw als de bovenbouw oriënteren de leerlingen 

zich breed om alle vervolgmogelijkheden richting het middelbaar 

beroepsonderwijs open te houden. Uiteindelijk vindt voor veel leerlingen 

in dat middelbaar beroepsonderwijs de beroepskwalifi catie plaats. 

Een deel van de leerlingen zal ook daarna doorstromen naar het hoger 

beroepsonderwijs.

Loopbaan-
oriëntatie

- In samenwerking met de andere drie 
vmbo-scholen kunnen er verschillende 
beroepsgerichte profi elen in de 
bovenbouw worden gevolgd
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Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)
Lwoo is bedoeld voor leerlingen die in principe wel de capaciteiten in huis 

hebben om een leerweg in het vmbo succesvol af te ronden, maar voor 

wie extra begeleiding noodzakelijk is om daadwerkelijk een vmbo-diploma 

te behalen. Lwoo is mogelijk in alle leerwegen. Elke school bepaalt zelf de 

wijze waarop de extra begeleiding plaatsvindt.

Passend onderwijs
Met ingang van augustus 2014 is de wetgeving ‘passend onderwijs’ van 

kracht geworden. De voorheen bestaande schotten tussen het regulier 

(‘het gewoon’) en het speciaal onderwijs zijn verdwenen. Hierdoor wordt 

het mogelijk dat leerlingen met een beperking gemakkelijker een plaats 

kunnen krijgen in het regulier onderwijs. Scholen werken daartoe samen 

in een regionaal samenwerkingsverband. Zij hebben met elkaar afspraken 

gemaakt op welke ondersteuning een leerling en diens ouders op iedere 

school kan rekenen.  Dit is de basisondersteuning. Heeft een leerling extra 

ondersteuning nodig naast de basisondersteuning, dan kan die niet in alle 

gevallen op een school geboden worden. De school waar een leerling is 

aangemeld, gaat dan samen met de leerling en diens ouders zoeken naar 

een school die de gewenste extra ondersteuning wel kan bieden.

Scholen kunnen zich specialiseren en onderling afspreken wie welke 

leerlingen het beste onderwijs kan bieden. Elke school behoudt zijn eigen 

toelatings- en verwijzingsbeleid. 

Begeleiding
in het
vmbo
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Specifi ek vmbo
Breda kent drie scholen die gezamenlijk de meest relevante profi elen van 

het vmbo aanbieden: Prinsentuin van Cooth, Scala en Tessenderlandt. 

Naast de drie brede vmbo-scholen kent Breda nog twee scholen voor 

specifi ek vmbo: Christoffel en De Rotonde. Christoffel is gevestigd op 

twee locaties: hoofdlocatie is in de Rijnesteinstraat, een tweede locatie is 

Christoffel-Heuvelstraat.

Op zowel Christoffel als De Rotonde wordt diplomagericht onderwijs 

aangeboden, maar dan in een kleinere setting. Voor de toelating tot een van 

deze specifi eke vmbo-scholen is een lwoo-indicatie gewenst.

In samenwerking met de andere drie vmbo-scholen kunnen er 

verschillende beroepsgerichte profi elen in de bovenbouw worden gevolgd.  

Het verkrijgen van een lwoo-indicatie
Scholen hebben de mogelijkheid om voor een leerling lwoo aan 

te vragen. Deze aanvraag moet gedaan worden bij het regionale 

samenwerkingsverband Passend onderwijs en is gebonden aan een aantal 

landelijk vastgestelde criteria die betrekking hebben op de capaciteiten, 

leerachterstanden en het welbevinden van de leerling.

Die criteria zijn:

de leerling heeft:
• een IQ dat ligt tussen de waarden 75 tot en met 90 

• een leerachterstand op minimaal twee van de vier domeinen: 

• inzichtelijk rekenen;

• begrijpend lezen;

• technisch lezen; 

• spellen. 

of de leerling heeft:
• een IQ dat ligt tussen de waarden 91 tot en met 120 

• een leerachterstand op tenminste twee van de vier domeinen: 

• inzichtelijk rekenen;

• begrijpend lezen;

• technisch lezen;

• spellen;

• en sociaal-emotionele problematiek. 
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3. De middenkaderopleiding (niveau 4) 
De middenkaderopleiding duurt in principe drie jaar. Voor sommige 

opleidingen geldt een maximum van vier jaar. Leerlingen leren hier 

werkzaamheden volledig zelfstandig uit te voeren. Het gaat om 

beroepen als fi liaalbeheerder en activiteitenbegeleider. Leerlingen 

die deze opleiding afronden, kunnen verder studeren op het hbo. 

Vooropleiding: de kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische 

leerweg aan het vmbo, of havo.

4.  De entreeopleiding
De entreeopleiding is bedoeld voor jongeren zonder een diploma. 

Deze entreeopleiding bereidt jongeren voor op de arbeidsmarkt 

of doorstroming naar een mbo-2-opleiding. De entreeopleiding duurt 

een jaar.

Na het vmbo stromen leerlingen door naar middelbaar beroepsonderwijs 

(het mbo) of het havo. 

Havo
Voor leerlingen die havo overwegen, is het aan te raden om bij havo-

scholen na te gaan welke instroomeisen deze stellen, zoals eisen aan het 

cijfergemiddelde of aan het vakkenpakket. 

Middelbaar beroepsonderwijs
Vanuit de profi elen in het vmbo stromen leerlingen door naar de 

aansluitende programma’s in het middelbaar beroepsonderwijs. 

Dit middelbaar beroepsonderwijs bereidt leerlingen verder voor op de 

beroepspraktijk of een vervolgopleiding. 

Om de aansluiting op de arbeidsmarkt te garanderen hebben scholen 

voor middelbaar beroepsonderwijs uitgebreide contacten met het 

regionale bedrijfsleven, gemeenten en maatschappelijke organisaties. 

Gediplomeerden die verder willen leren, stromen door naar een 

vervolgopleiding binnen het mbo of het hoger beroepsonderwijs (het hbo).

De niveaus in het middelbaar beroepsonderwijs
1. De basisberoepsopleiding (niveau 2) 

De basisberoepsopleiding duurt een tot twee jaar. Het bereidt 

leerlingen voor om uitvoerende werkzaamheden te doen. Bijvoorbeeld 

kapper of autotechnicus. Vooropleiding: de basisberoepsgerichte 

leerweg (bb).

2. De vakopleiding (niveau 3) 
De vakopleiding duurt twee tot drie jaar. Leerlingen leren 

hier werkzaamheden zelfstandig uit te voeren. Het gaat om 

beroepen als verzorgende en eerste monteur. Vooropleiding: de 

kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg aan 

het vmbo, of havo.

Vervolg-
opleiding
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Twee leerroutes in het mbo 
Het middelbaar beroepsonderwijs heeft twee verschillende leerroutes. 

Bij alle opleidingen vormt de praktijk, de beroepspraktijkvorming (bpv), 

een belangrijk deel van de opleiding.

• Beroepsopleidende leerweg (bol): studenten van een bol-opleiding 

hebben tijdens hun opleiding één of meerdere stageperiodes. De 

praktijk vormt bij een bol-opleiding minimaal 20 en maximaal 60 

procent van de opleidingstijd. 

• Beroepsbegeleidende leerweg (bbl): een bbl-opleiding bestaat voor 

minimaal 60 procent uit praktijk. Studenten die een bbl-opleiding 

volgen, werken met een arbeidsovereenkomst in een leerbedrijf en 

gaan meestal één dag in de week naar school voor de theoretische 

onderbouwing. 

Regionaal Opleidingscentrum (ROC) 
Er is een groot aanbod aan mbo-opleidingen bij diverse ROC’s in Brabant 

en Zeeland. Er zijn ook mbo-opleidingen die niet bij een ROC horen. Dat 

zijn de zogenoemde vakinstellingen of vakscholen. Deze richten zich op 

opleidingen voor één branche, zoals de grafi sche sector, de scheepvaart of 

de designersector.

Bijlagen
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Overwegingen om rekening mee te houden bij de 
schoolkeuze

De schoolomgeving
• Is er één schoolgebouw of zijn er meerdere gebouwen?

• In wat voor omgeving liggen de lokalen en velden?

• Is de school schoon?

• Is het een ‘veilige’ school?

• Is er een (bewaakte) fi etsenstalling?

De schoolorganisatie
• Kan ik een schoolgids krijgen?

• Heeft de school een internetsite?

• Maakt de school haar schoolprestaties openbaar?

• Hoe wordt de onderbouw ingericht?

• Welke vakken geeft de school naast de wettelijk verplichte vakken?

• Wat wil de school bereiken bij de leerlingen?

• Welke mogelijkheden kent de school voor extra (eindexamen)vakken?

• Hoe groot zijn de groepen/klassen?

• Hoe wordt er lesgegeven?

• Is er onderwijs in de eigen taal en cultuur?

De leerlingen in het eerste jaar
• Hoe worden de leerlingen in het eerste jaar begeleid?

• Hoe worden de groepen samengesteld?

• Kent de school een brugperiode en hoe lang duurt die, één of twee jaar?

• Is er op de school aandacht voor de overstap van de basisschool naar de 

nieuwe school?

• Hoe laat men de leerlingen wennen aan het nieuwe onderwijs?

Bijlage

02
Bijlage

01

Doorlopende leerroutes: vmbo-mbo-hbo

Basisberoeps gerichte 

leerweg

hbo

mbo Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4

vmbo
Kaderberoepsgerichte leerweg

Gemengde leerweg

Theoretische leerweg
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Wat er gebeurt voor, tijdens en na de lessen
• Hoe zitten de lesroosters in elkaar?

• Hoe vroeg en tot hoe laat is er toezicht of opvang?

• Hoe is de begeleiding van de leerlingen geregeld bij lesuitval of 

tussenuren?

• Hoe is de school verzekerd tegen schade die door de leerlingen wordt 

veroorzaakt?

Het contact met de ouders
• Gebruikt de school hulp van ouders?

• Is er een actieve ouderraad en wat doet die?

• Wie zitten er in de medezeggenschaps raad en wat doet die?

• Hoe vaak zijn er activiteiten voor ouders en wat houden die in?

• Hoe onderhoudt de school het contact met de ouders over de leerling?

• Hoe worden ouders over problemen geïnformeerd of geraadpleegd?

• Wanneer neemt de school contact op?

• Wordt er rekening gehouden met ouders van niet-Nederlandse afkomst 

en hoe dan?

Het schoolklimaat
• Wat zijn de schoolregels, is er een schoolreglement?

• Hoe gaat de school om met straffen en belonen?

• Houdt de school rekening met andere culturele gebruiken (bijv. religieuze 

feestdagen)?

• Wat wordt er gedaan tegen pesten op school?

• Hoe zit het met het spijbelen?

• Wat doet de school als een leerling niet op school is gekomen?

• Hoe staat het met het vandalisme en crimineel gedrag op school?

• Is er een vertrouwensman of -vrouw?

• Is er een klachtenregeling of klachtencommissie?

• Zijn de leerkrachten vaak ziek?

• Is er leerling-opvang bij lesuitval?

• Wat wordt er op school gedaan aan de geloofs- of levensovertuiging?

De vorderingen en resultaten
• Heeft de school een beveiligde toegang tot een intranet waarop de 

leerlinggegevens te zien zijn voor de ouders? 

• Krijgen de leerlingen vaak repetities en toetsen?

• Worden er cijfers gegeven of omschrijvingen?

• Hoe moet ik die cijfers of omschrijvingen lezen?

• Heeft de school een eigen leerlingvolgsysteem?

• Hoe werkt zo’n leerlingvolgsysteem?

• Hoe vaak krijgen de leerlingen een rapport?

• Kunnen leerlingen blijven zitten?

• Maakt de school vooraf de regels bekend die ze hanteert bij overgaan of 

zittenblijven?

• Wanneer krijgt de leerling een advies voor de verdere studierichting?

• Naar welke schoolsoorten gaan de meeste leerlingen vanuit deze 

school?

• Wat zijn de examenresultaten van de school?

De begeleiding van leerlingen
• Is er extra begeleiding voor achterblijvers?

• Zijn er extra mogelijkheden voor zeer goede leerlingen?

• Is er huiswerkbegeleiding en hoe gaat dat in zijn werk?

• Zijn er klassenmentoren en wat doen die?

Extra activiteiten voor de leerlingen
• Zijn er vaak excursies, workshops en werkweken?

• Waar gaan de leerlingen met uitstapjes naartoe?

• Wat zijn de kosten daarvan?

• Wie betaalt die excursies, werkweken en uitstapjes?

• Zijn er bijzondere feesten en hoe vaak?

• Wat doet de school extra aan sport, culturele- en andere activiteiten?

• Is er een leerlingenraad?

• Hoe staat het met die leerlingenraad?

• Is er een schoolkrant?
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vmbo-scholen in Breda

Adressen:
Prinsentuin van Cooth
Tuinzigtlaan 10

4812 XN Breda

T 076- 514 01 56

E prinsentuinvancooth@rocwb.nl

Scala 
Meulenspie 2

4827 TK Teteringen

T 076-2011330

E scala@rocwb.nl

Tessenderlandt
Van Riebeecklaan 2

4818 EB Breda

T 076-5219352

E info@tessenderlandt.nl 

Christoffel
Rijnesteinstraat 1

4834 LB Breda

T 076-5612952

E info@christoffelbreda.nl

Heuvelstraat 52a

4813 GB Breda

T 076-5219865

E info@christoffelbreda.nl

De Rotonde
Groene Woud 2

4834 BC Breda

T 076-5218268

E derotonde@rocwb.nl

Overige scholen in 
Breda waar vmbo in de 
theoretische leerweg wordt 
aangeboden:

De Nassau
Paul Krugerlaan 2

4818 BC Breda

Graaf Engelbrecht
Ganzerik 3

4822 RK Breda

Markenhage
Emerweg 29

4814 NA Breda

Michaël college
Vijverstraat 1

4841 AT Prinsenbeek

Newmancollege
Verviersstraat 4

4826 HT Breda 

Bijlage

03
Bijlage

04
Nuttige webadressen

www.onderwijsinspectie.nl:
de onderwijsinspectie heeft een site waar ze haar werkwijze en de resulta-

ten van hun bevindingen per school vastlegt.

www.ov9292.nl:
deze site biedt de mogelijkheid de reisafstand van huis naar iedere school 

te berekenen.

www.platformsvmbo.nl:
Stichting Platforms VMBO is een samenwerkingsverband tussen de plat-

forms beroepsvoorbereidende en beroepsoriënterende programma’s  in het 

vmbo.

www.rijksoverheid.nl:
via deze site kunt u doorklikken naar de website van het Ministerie van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

www.scholenopdekaart.nl:
op deze site vindt u van veel scholen in Nederland relevante gegevens, 

zoals onderwijsaanbod, examenresultaten, schoolgids, enzovoorts.

www.rsvbreda.nl:
de website van het regionale samenwerkingsverband waartoe de Bredase 

scholen behoren.

www.vobreda.nl:
deze website geeft een overzicht van alle scholen voor voortgezet onder-

wijs in Breda met links naar de websites van de afzonderlijke scholen. Hier 

staan ook gezamenlijke afspraken rondom de procedure bij toelating.
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Wegwijs in het vmbo is een gezamenlijke uitgave van de 

vmbo-scholen in Breda

Oktober 2015

Oplage
4.000 stuks

Bronvermelding
Bij de samenstelling van deze brochure is gebruik gemaakt van: 

• ‘Voortgezet onderwijs 2015-2016, Gids voor ouders, verzorgers en 

leerlingen’, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

• Passend onderwijs, informatiegids voor ouders, herziene editie, 2014

• De website van de MBO Raad

• ‘Naar het vmbo, ervaringen van ouders en uitleg over het vmbo’ van de 

Stichting Platforms VMBO

Postadres: 
Centraal kantoor ROC West-Brabant vmbo

Postbus 6956

4802 HZ Breda

Telefoon: 076- 572 39 00

E-mail: centraalkantoorbreda@rocwb.nl

Colofon


