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Brugperiode 

Omdat voor de meeste instromers vanuit het basisonderwijs nog niet precies duidelijk is wat de 

beste leerweg is, wordt hen in het 1e brugjaar in deels heterogeen samengestelde klassen (VMBO-B, 

VMBO-BK, VMBO-KGT, VMBO-T/HAVO, HAVO/VWO en VWO ) de gelegenheid geboden aan elkaar en 

aan de nieuwe schoolsituatie te wennen. Zij moeten wennen aan de massaliteit, nieuwe vakken, 

meerdere docenten, huiswerk, het studeren, verschillende manieren van toetsen, cijfergeving etc. 

Vandaar dat met name de eerste twee maanden in het 1e leerjaar als gewenningsperiode gebruikt 

worden. 

Onze school heeft gekozen voor een eenjarige brugperiode om leerlingen zo snel mogelijk op maat 

de leerstof te kunnen aanbieden. Aan het einde van het 1e leerjaar wordt de leerling voor het 

tweede leerjaar geplaatst in een van de volgende soorten klassen: 2vmbo-basisberoepsgericht, 

2vmbo-kaderberoepsgericht, 2vmbo gemengd/theoretisch, 2havo, 2vwo. 

 

 

Vmbo 

Het vmbo kent in onze school vier leerwegen: de basisberoepsgerichte leerweg, de 

kaderberoepsgerichte leerweg, de gemengde leerweg en de theoretische leerweg. De keuze voor 

één van deze leerwegen wordt aan het eind van het tweede leerjaar gemaakt. Al deze leerwegen 

duren, inclusief leerjaar 1 en 2, vier jaar. Alle vier de leerwegen bieden toegang tot het middelbaar 

beroepsonderwijs; de theoretische leerweg biedt daarnaast toegang tot de havo. 

De belangrijkste verschillen tussen de vier leerwegen zijn de volgende: 

- In feite bieden de vier leerwegen samen drie niveaus aan: de basisberoepsgerichte leerweg is het 

laagste niveau, daarna volgt de kaderberoepsgerichte leerweg en vervolgens de gemengde leerweg, 

die hetzelfde niveau heeft als de theoretische leerweg. 

- Gekoppeld aan het verschil in niveau is uiteraard een verschil in toegangsrechten betreffende het 

vervolgonderwijs. 

- Ten slotte onderscheidt de theoretische leerweg zich van de andere drie leerwegen doordat de 

theoretische leerweg geen beroepsgericht vak in het examenpakket kent. De basisberoepsgerichte 

en de kaderberoepsgerichte leerweg hebben daarentegen elk twee beroepsgerichte vakken en de 

gemengde leerweg één beroepsgericht vak. 

 

Tweetalig onderwijs 

In de locatie Tubbergen wordt aan de sterkste VWO-leerlingen tweetalig onderwijs aangeboden. Zie 

het aparte TTO-onderdeel van deze website. 

 


