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INLEIDING
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Uw zoon of dochter zit op dit moment in het tweede leerjaar van de onderbouw van
het vmbo.
Tijdens het Leerling Ouder Coach (LOC) gesprek dat in periode 3 plaatsvindt kunt u
met de mentor de resultaten van het tweede rapport bespreken en krijgt u uitleg over
het gegeven advies over de doorstroom na klas 2.
Alle docenten die aan uw zoon of dochter lesgeven zijn betrokken bij het opstellen
van dit advies. De coach bespreekt met u het advies tijdens het LOC-gesprek. In de
eerste plaats zijn de resultaten en voortgang bepalend voor de voortzetting van de
schoolloopbaan. Daarnaast wordt ook gekeken naar andere factoren zoals motivatie,
inzicht, zelfstandigheid en interesse van de leerling.
Het advies speelt een belangrijke rol bij de verdere schoolloopbaan van uw kind.
Goed overleg tussen ouders/verzorgers, de leerling en de coach is van groot belang
voor het nemen van een juiste beslissing. Daarom hebben we voor u deze brochure
samengesteld.
Datgene wat van belang is bij de bepaling van de keuze voor een vervolgopleiding,
hebben wij hierin opgenomen. De informatie in deze brochure wordt door de coach
of de decaan besproken met de leerlingen.

Namens de mentoren van het tweede leerjaar,
Ilse Hoogervorst

Maarten Versteeg

afdelingsleider vmbo 1e en 2e leerjaar

decaan vmbo

ihoogervorst@daltonalkmaar.nl

mversteeg@daltonalkmaar.nl
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HET ADVIES
Elke leerling in de tweede klas krijgt van de school een advies ten aanzien van de
leerweg die voor hem of haar het meest geschikt is. Dit advies wordt gegeven door
alle docenten die lesgeven aan de leerling.
Welk advies kan een leerling krijgen?
Het vmbo kent vanaf het derde leerjaar de volgende leerwegen en adviezen:
•

de theoretische leerweg (tl)

•

de kaderberoepsgerichte leerweg (kb)

•

de basisberoepsgerichte leerweg (bb)

Op het Stedelijk Dalton College Alkmaar wordt de theoretische leerweg (tl)
aangeboden. De kaderberoepsgerichte (kb) en de basisberoepsgerichte leerweg
(bb) worden aangeboden op het Van der Meij College (VMC). De leerlingen kunnen
op het VMC kiezen uit vijf verschillende profielen.
Indien uw zoon/dochter een beroepsgericht advies ontvangt zal deze zijn/haar
schoolloopbaan voortzetten op het Van der Meij College. De leerlingen zullen op het
Van Der Meij College geplaatst worden op het niveau/de leerweg waarnaar zij
bevorderd worden en administratief worden ingeschreven op de moederschool die
hoort bij het gekozen profiel, het onderwijs wordt gegeven op de locatie Van der Meij
College.
In het vervolg van deze brochure worden de leerwegen verder uitgelegd.
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BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN
De leerlingen in de vmbo klassen worden beoordeeld op de volgende gebieden:
1. Algemene vaardigheden
-

zelfstandigheid

-

verantwoordelijkheid

-

samenwerken

-

werkhouding

2. De vakken / leergebieden
-

Nederlands

-

wiskunde

-

Engels

-

Duits (in de klassen kb/tl)

-

geschiedenis

-

aardrijkskunde

-

biologie

-

nask (natuur-/scheikunde)

-

kunstzinnige vorming,

-

muziek

-

drama

-

lichamelijke opvoeding

BEVORDERINGSNORMEN
Op de website van school: www.daltonalkmaar.nl, kunt u via de link op de
openingspagina naar ‘belangrijke documenten’. Als u vervolgens onder het kopje
schoolgids en bijlagen kijkt, treft u de regeling cijfergeving / beoordeling en

bevorderingsnormen aan.
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VMBO THEORETISCHE LEERWEG (vmbo-tl)
Aan het einde van de 3e klas moeten de leerlingen opnieuw keuzes maken, waardoor
zij met een gekozen profiel en hun examenvakken het examenjaar in gaan. Indien je
interesse hebt in een toekomst in de richting techniek dan is het verstandig dat je in
klas 3 tl voor nask 1 (natuurkunde) kiest.
Het vmbo theoretische leerweg (tl) op het Stedelijk Dalton College bereidt de
leerlingen voor op instroom in het mbo (middelbaar beroepsonderwijs).
Binnen het mbo kan de leerling terecht op niveau 3 en niveau 4. Leerlingen met een
diploma theoretische leerweg kunnen ook doorstromen naar havo 4.
Het vmbo-tl is een opleiding met veel theoretische vakken.
Leerlingen kiezen aan het eind van de 3e klas een pakket dat gericht is op
doorstroming naar minimaal één van de richtingen in het middelbaar
beroepsonderwijs (mbo). Dat betekent dat, welke vakken een leerling in klas drie ook
volgt, hij aan het eind van vmbo 3-tl kan kiezen voor minimaal één van de volgende
profielen (met verplichte profielvakken).

Profielen in klas 4 vmbo-tl (hiervoor maken de leerlingen een keuze in 3 vmbo)
Profiel

Twee verplichte profielvakken

Techniek

wiskunde
nask 1 (natuurkunde

Economie

economie
wiskunde of Frans of Duits

Zorg & welzijn

biologie
wiskunde of geschiedenis (of aardrijkskunde of maatschappijkunde)

Groen (voorheen

Wiskunde

Landbouw)

biologie of nask 1 (natuurkunde)

7

De vakken in klas 3 vmbo-tl
De verplichte vakken:
•

Nederlands

•

Engels

•

wiskunde

•

economie

•

biologie

•

kunstvakken I (kckv)

•

maatschappijleer I

•

lichamelijke opvoeding

•

muziek (geen examenvak)

•

praktijk gericht programma (pgp)

Naast het verplichte programma, kiest de leerling 2 keuzevakken:
❑

geschiedenis

❑

aardrijkskunde

❑

Duits (Duits, alleen als dit in klas 2 is gevolgd)

❑

nask 1 (natuurkunde)

❑

nask 2 (scheikunde)

En kiest de leerling verplicht 1 vak uit onderstaande vakken:
❑

maatschappijkunde

❑

geschiedenis

❑

nask 1 (natuurkunde)

❑

kunstvakken 2 beeldende vorming

❑

kunstvakken 2 dans

❑

kunstvakken 2 drama
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VMBO BEROEPSGERICHTE LEERWEGEN BASIS EN KADER (vmbo bb en kb)
De basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen op het Van der Meij College Alkmaar
bereiden de leerlingen voor op instroom in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).
In deze brochure treft u een beschrijving van de vier niveaus in het mbo en een
schema van de doorstoom mogelijkheden.
Indien u en uw kind ervoor kiezen om voor de basis- of kaderberoepsgerichte
leerweg een andere school te kiezen dan het Van der Meij College dan dient u
hiervoor zelf in te schijven en dit door te geven aan de decaan vmbo, de heer
M.Versteeg.
Kenmerkend voor de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg is dat het
beroepsgerichte deel sterk binnen het vakkenpakket aanwezig is. Dit programma
kent een omvang ongeveer 12 praktische beroepsgerichte lesuren per week. De
programma’s zijn praktisch van opzet en vooral gericht op het aanleren van
vaardigheden, er kunnen ook keuzedelen uit andere profielen worden gevolgd.
De leerling kan op het Van der Meij College kiezen uit 5 profielen:

Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR)
Verplichte vakken:
•

Nederlands

•

Engels

•

economie

•

wiskunde

•

rekenen

•

beroepsgericht vak

•

maatschappijleer I

•

lichamelijke opvoeding

•

kunstvakken I

Profieldelen beroepsgerichte vak:
•

gastheerschap

•

bakkerij

•

keuken

•

recreatie
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Zorg en Welzijn (Z&W)
Verplichte vakken:
•

Nederlands

•

Engels

•

biologie

•

wiskunde of maatschappijkunde

•

rekenen

•

beroepsgericht vak

•

maatschappijleer I

•

lichamelijke opvoeding

•

kunstvakken I

Profieldelen beroepsgerichte
vak:
•

mens en omgeving

•

mens en activiteit

•

mens en zorg

•

mens en gezondheid

Produceren, Installeren en Energie (PIE)
Verplichte vakken:
•

Nederlands

•

Engels

•

wiskunde

•

NSK 1 (natuurkunde)

•

rekenen

•

beroepsgericht vak

•

maatschappijleer I

•

lichamelijke opvoeding

•

kunstvakken I

Profieldelen beroepsgerichte vak:
•

ontwerpen en maken

•

bewerken en verbinden van materialen

•

besturen en automatiseren

•

installeren en monteren
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Dienstverlening en Producten (D&P)
Verplichte vakken:
•

Nederlands

•

Engels

•

wiskunde of biologie

•

economie

•

rekenen

•

beroepsgericht vak

•

maatschappijleer I

•

lichamelijke opvoeding

•

kunstvakken I

Profieldelen beroepsgerichte vak:
•

product maken en verbeteren

•

organiseren van een activiteit

•

multimediale producten

•

presenteren, promoten en verkopen

Media, Vormgeving & ICT (MVI)
Verplichte vakken:
•

Nederlands

•

Engels

•

wiskunde

•

NSK 1 (natuurkunde)

•

rekenen

•

beroepsgericht vak

•

maatschappijleer I

•

lichamelijke opvoeding

•

kunstvakken I

Profieldelen beroepsgerichte vak:
•

audiovisuele vormgeving en productie

•

2D en 3D vormgeving en productie

•

ICT

•

interactieve vormgeving en productie
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Schema van de doorstroom vmbo – mbo – hbo
Na het vmbo stromen de leerlingen door naar een vervolgopleiding. In onderstaand schema is
weergegeven wat de mogelijkheden zijn vanuit de verschillende leerwegen.

onderbouw
vmbo

bovenbouw
vmbo
vmbo bb
VMC

mbo
niveau

2
niveau

vmbo kb
VMC
vmbo
bb / kb / tl

3

werken

niveau

4

werken of hbo

SDCA
niveau

3
vmbo tl
SDCA

niveau

4
4-havo
SDCA
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werken

universiteit

werken of hbo

hbo (of vwo)

werken

Doorstroming naar het havo (alleen voor leerlingen met een vmbo-tl
diploma)
Het vmbo is geen eindonderwijs. Alle leerlingen zullen na het behalen van een
diploma verder gaan met een vervolgopleiding. De meeste leerlingen zullen kiezen
voor een mbo-opleiding en een klein percentage van de leerlingen vervolgd de
opleiding op het havo.

Doorstroming naar 4 havo
Om door te kunnen stromen naar de havo is het van belang dat de leerlingen
meedoen met een aantal voorbereidende activiteiten om tot een bewuste keuze te
komen:
1. De leerling doet mee met de vakken- en profielvoorlichting voor havo.
2. De leerling doet mee met de meet & greet met een havo leerling.
3. De leerling mee met het overstapdeel wiskunde vmbo-tl naar havo.
4. De leerling schrijft een digitale motivatiebrief aan de decaan vmbo waarin je
kunt aangeven waarom jij graag naar de havo wil en hoe je dit wil aanpakken.
5. De leerling heeft een gesprek met de decaan van het havo/vwo om het profielen vakkenkeuze samen te stellen.

Indien een leerling wil doorstromen naar 4 havo dan adviseren wij de volgende
keuzevakken: (1) economie, geschiedenis en wiskunde (profiel EM) of (2) nask 2,
biologie en wiskunde (profiel NG). In de richting techniek is naast de vakken zoals in
profiel NG ook nask1 verplicht.
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Hieronder een schema van de profielen en de vakken zoals die op dit moment gelden
in 4-havo, er dient ook rekening gehouden te worden met clusters van de vakken die
niet samen gekozen mogen worden.

PROFIEL CULTUUR EN
MAATSCHAPPIJ

PROFIEL ECONOMIE
EN MAATSCHAPPIJ

PROFIEL NATUUR
EN GEZONDHEID

PROFIEL NATUUR
EN TECHNIEK

Profielvakken verplicht

Profielvakken verplicht

Profielvakken verplicht

Profielvakken verplicht

geschiedenis

economie

biologie

wiskunde B

geschiedenis

scheikunde

natuurkunde

EN
Kies 1 vak uit

EN

EN

Duits

Kies 1 vak uit

Kies 1 vak uit

Frans

wiskunde A

wiskunde A

wiskunde B (alleen met

wiskunde B

scheikunde

positief advies)
Profielkeuzevak

Profielkeuzevak

Profielkeuzevak

Profielkeuzevak

Profielkeuzevak

maatschappij*

cultureel *

Kies 1 vak uit

Kies 1 vak uit

Kies 1 vak uit

Kies 1 vak uit

Kies 1 vak uit
bedrijfseconomie

aardrijkskunde

biologie

economie

kunstdrama

aardrijkskunde

natuurkunde

onderzoek & ontwerpen

maatschappij-

kunstdans

maatschappijwetenschappen

onderzoek & ontwerpen

wetenschappe

Duits

n

Frans

Vrij keuzevak

Vrij keuzevak

Vrij keuzevak

Vrij keuzevak

Kies minimaal 1 vak uit het vrije deel.

Kies minimaal 1 vak uit het

Kies minimaal 1 vak uit

Kies minimaal 1 vak uit

Je kunt alleen vakken kiezen, indien niet al

vrije deel.

het vrije deel.

het vrije

een vak uit het cluster* gekozen is.

Je kunt alleen vakken kiezen,

Je kunt alleen vakken

deel.

indien niet al een vak uit het

kiezen, indien niet al een

Je kunt alleen vakken

cluster* gekozen is.

vak uit het cluster*

kiezen, indien niet al een

………

gekozen is.

vak uit het cluster*

………

………

gekozen is.
………

Ga eerst eens in gesprek met jouw decaan vmbo voor meer informatie, ook op de site
van het Dalton College Alkmaar kun je meer informatie vinden over de profielen en
de havo vakken.
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Doorstroming naar het mbo (met een vmbo-tl, kb of bb diploma)
Niveaus in het mbo
Het MBO kent vier niveaus.
Na het behalen van een niveau is het mogelijk om door te stromen naar een hoger
niveau. Hoe lang een opleiding duurt, verschilt per opleiding. Het kan variëren van
een jaar tot vier jaar. Als je geen diploma haalt, stroom je altijd in op niveau 1. Met
een diploma vmbo-tl begin je op niveau 3 of op niveau 4.

De Entreeopleiding
De entreeopleiding is bedoeld voor jongeren zonder een diploma van een
vooropleiding. Deze entreeopleiding bereidt jongeren voor op de arbeidsmarkt. Of
op doorstroming naar een mbo-2-opleiding. De opleiding duurt 1 jaar.

De basisberoepsopleiding (niveau 2)
De basisberoepsopleiding duurt 1 tot 2 jaar. Het bereidt studenten voor om
uitvoerende werkzaamheden te doen. Bijvoorbeeld kapper of autotechnicus.
Vooropleiding: de gemengde, theoretische, kaderberoepsgerichte of
basisberoepsgerichte leerwegen aan het vmbo, of de entreeopleiding (BOL of BBL).

De vakopleiding (niveau 3)
De vakopleiding duurt 2 tot 3 jaar. Studenten leren hier werkzaamheden zelfstandig
uit te voeren. Het gaat om beroepen als verzorgende en eerste monteur.
Vooropleiding: de gemengde, theoretische en kadergerichte leerwegen aan het vmbo,
of mbo niveau 2 (BOL of BBL).

De middenkaderopleiding (niveau 4)
De middenkaderopleiding duurt 3 jaar. Voor sommige opleidingen geldt een
maximum van 4 jaar. Studenten leren hier werkzaamheden volledig zelfstandig uit te
voeren. Het gaat om beroepen als filiaalbeheerder en activiteitenbegeleider.
Studenten die deze opleiding afronden, kunnen verder studeren op het hbo.
Vooropleiding: de gemengde, theoretische en kadergerichte leerwegen aan het vmbo,
of mbo niveau 2 of mbo niveau 3 (BOL of BBL).

De specialistenopleiding (niveau 4)
De specialistenopleiding is bedoeld voor studenten die al een diploma vakopleiding
(niveau 3) voor eenzelfde beroep of beroepscategorie hebben. De
specialistenopleiding duurt dan nog 1 jaar
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TOT SLOT
Omdat het advies niet altijd gelijk is aan de uiteindelijke bevordering, vragen wij aan
alle vmbo kb/tl leerlingen om twee keuzes te maken. Eén voor 3 vmbo-tl op het
Stedelijk Dalton College en één voor 3 vmbo basis/kader op het Van Der Meij
College.
Als een van de keuzes niet op tijd is ingeleverd kan dat als gevolg hebben dat
afdelingen op het Van der Meij College al vol zijn en dat daar op een later moment in
het schooljaar niet meer voor gekozen kan worden.
Een keuzeformulier is pas geldig als ook één van de ouders/verzorgers getekend
heeft.
De voorlopige keuze wordt voor 4 februari kenbaar gemaakt middels een formulier
voor het Van der Meij College en via Zermelo voor het sdca. Daarna kunnen tot
uiterlijk 25 maart 2022 eventuele wijzigingen worden doorgegeven aan de decaan.

Belangrijke data
Ten aanzien van de advisering en profiel- en vakkenkeuze zijn de volgende data van
belang:
•

Januari 2022: informatiemoment voor ouders over ‘profiel- en vakkenkeuze
voor 3 vmbo-tl op het SDCA en 3 vmbo bb en kb van het Van der Meij
College’.

•

Januari 2022: leerlingbespreking (het advies wordt bepaald).

•

Januari 2022: leerlingen maken hun voorlopige keuze (voor 4 februari)

•

Februari 2022: mentorspreekuur/loc gesprekken, waarbij het advies en de
gemaakte keuze wordt besproken.

•

Februari t/m 20 maart 2022: mogelijkheid om afspraak met decaan te maken
voor vragen over de profiel- en vakkenkeuze.

•

25 maart 2022: de profiel- en vakkenkeuze staat vast.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de coach van uw zoon/dochter of bij de
decaan.

Maarten Versteeg
Decaan vmbo Stedelijk Dalton College Alkmaar
mversteeg@daltonalkmaar.nl
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