
Berg en Bosch College locatie Houten.



Berg en Bosch College Locatie Bilthoven.



Informatie avond: Naar de bovenbouw.

• Programma:

19:00 uur inloop: koffie/thee

19:15 uur algemene informatie.

19:45 uur 1e ronde

20:15 uur 2e ronde

20:45 uur 3e ronde

21.15 uur einde programma, 

geen gezamenlijke afsluiting



Adviesprocedure

• Klasbesprekingen.

• Adviesvergadering.

• Advies naar de leerling en ouders. (per brief.)

• Adviesgesprek ouders, mentor en leerling 

(optioneel)

• Definitieve keuze.



Klasbesprekingen.

• 4x per jaar.

• Alle leraren van een groep. 

• Bijstellen niveau of onderwijsbehoefte.



Adviesvergadering.

• Na de voorjaarsvakantie.

• Stellen vervolg niveau vast.

• Formuleren advies betreft de richting.

• Voldoende geleerd (stof en vaardigheden) om 

succesvol te zijn in de bovenbouw?



Adviesvergadering.

• Ontwikkelt de leerling zich volgens verwachting?           
(OPP)

• Totaal beeld van leerresultaat leerjaar 1 en 2.             
(rapport, cijferlijst, CITO)

• Vaardigheden om te kunnen leren?                            

(LGO + SCOL = scorelijst sociale vaardigheden)

• Voldoende geleerd om succesvol te zijn in de 

bovenbouw? (mentor, orthopedagoog, vakdocenten)



Advies

• Eind maart

• Bij vragen of opmerkingen staat mentor paraat.

• Eens met advies? Dan ondertekenen ouders en leerling 

en retourneren aan school (mentor). 

• Niet eens met advies? Neem contact op met de mentor.

• Laatste rapport kan aanleiding zijn voor aanpassingen. 



Waar gaan de 

leerlingen naar toe?

Vervolgonderwijs:

MBO, HBO of WO

werk en onderwijs:

1 dag school, 4 dagen werken (stage)
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Leerwegen: bovenbouw in Houten

• Vmbo basisberoepsgerichte leerweg

Zorg & welzijn

Economie & ondernemen

Pie (Produceren, installeren en energie)

• Vmbo kaderberoepsgerichte leerweg

Zorg & welzijn

Economie & ondernemen

Pie (Produceren, installeren en energie)

• )



Leerwegen: Bovenbouw in Bilthoven

• Vmbo theoretische leerweg

• Havo

• Vwo

• Arbeidsgerichte leerweg (AKA programma met certificaten)



Hoe ziet een leerroute er uit?

• Vmbo (4 jaar)

2 jaar basisvorming

2 jaar examentijd

• Havo (5 jaar), Havo-top vanaf leerjaar 3

Staatsexamens

• Vwo (6 jaar) (in ontwikkeling in de bovenbouw)

Staatsexamens



Lokaal indeling:

Vmbo basis en kader:

Pie lok. 10

Zorg en welzijn lok. 13

Economie en ondernemen lok. 12

Vmbo-TL lok. 6

HAVO lok. 2


