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Mavo/Havo/Vwo en 10-14 onderwijs

Spaans, Filosofie, Blended learning (mobile devices (bring your own) 

in samenspel met boeken), extra examenvakken, Hbo-

samenwerking, universitaire samenwerking.

Academie Tien groeit. De komende jaren zijn we gevestigd in onze 

tijdelijke huisvesting. In schooljaar 2022-2023 verhuizen we naar 

ons nieuwe gebouw aan het Berlijnplein.

De klas op Academie Tien is geen plek waar slechts kennis wordt geconsumeerd, maar een 

kennismaking met de wereld én met jezelf. Er wordt leerlingen gericht ruimte geboden om te 
ervaren en na te denken over hoe de wereld in elkaar zit en welke plek zij daarin willen 

innemen. De wijze waarop wij verwondering stimuleren tijdens het aanbieden van het 

onderwijs, levert een open en stimulerende omgeving op voor leerlingen en docenten.

Op Academie Tien werken wij met heterogeniteit. Leerlingen van mavo/havo/vwo zitten in 

één klas. Elke klas is onderdeel van een leerplein, waar verschillende leerniveaus en 
leeftijden samenwerken.   Het voordeel hiervan is dat leerlingen de kans krijgen met 

verschillende leeftijden verbindingen te leggen en elkaar te helpen.

(t)mavo/(t)havo/(t)atheneum en tweetalig 

gymnasium

Tweetalig onderwijs voor alle niveaus. Film- en teatherclub, 

danstalentklas, Micosoft Imagine Academy. Bétaprogramma voor de 
bovenbouw. Chinees vanaf de onderbouw

Wij hebben ruimte om te groeien.

Alle leerlingen werken met een laptop. Er is veel aandacht voor activerende werkvormen in 

lessen van 70 minuten. Elke dag heb

je vier lessen van 70 minuten en een les van 40 minuten. De les van 40 minuten mag je zelf 

kiezen. Vind je bijvoorbeeld wiskunde lastig? Dan kies je wiskunde. Wil je aan de slag met de 

Franse taal, dan kies je Frans. Maar je kunt ook een talentprogramma kiezen, zoals debatteren 

of de Microsoft Imagine Academy.

Alle tweetalige vwo leerlingen krijgen in leerjaar 1 Latijn aangeboden zodat je kunt ervaren 

of het gymnasium bij je past. Het vak technologie bieden we in de onderbouw havo en vwo 

aan. Je stapt hier in de wereld van technologie waarbij de 21-eeuwse vaardigheden 

centraal staan!

Praktijkonderwijs t/m Mbo pre- entree, 

vmbo BBL en KBL en Havo (ljr 1-3)
`

Altijd plek, óók tussentijds bij 'passende' aanmelding. Nu 200 
leerlingen, 160 Kranenburgerweg en 40 Mesdaglaan (iKRC). 

Leerlingen met internaliserende kenmerken/uittingen krijgen 

onderwijs op het iKRC.

Ons onderwijs is erop gericht om leerlingen voor te bereiden op de (nabije) toekomst, in 

kennis, in vaardigheden én in gedrag (houding).  Dit doen we door het bieden van onderwijs 

in kleine klassen, groepsgrootte 8 leerlingen én in gemengde groepen op de leerpleinen. Wij 
werken vanuit Magister.me in combinatie van laptop en boeken, daarbij bieden de docenten 

veel structuur in de les door recht te doen aan de instructiebehoefte van de leerlingen. We 

kijken naar het einddoel, het uitstroomperspectief, maar ook naar de doelstellingen die we 

tussendoor willen behalen.

Rekeninghoudend met de uitstroombestemming (wensschool) én profiel bovenbouw 
vmbo/havo worden extra vakken (in IVIO) aangeboden. Verder is de school alle vakanties 

open (KRC360!) voor jongeren waarbij de continuering van het schoolprogramma en 

begeleiding bevorderend werkt!.

Havo/Vwo (atheneum en gymnasium)

Talentontwikkeling, LOOT, U-talent (universitaire en Hbo-

samenwerking), Brede School Academie, Cambridge English, 

duurzaamheidsonderwijs, Blended learning (boeken in combinatie 

met iPads), Informatica.

Leische Rijn College verbouwt een vleugel. Daarmee is de school 

geschikt voor het huidige aantal van 1700 leerlingen. Het gebouw 

wordt ENG (Energie Neutraal Gebouw). De school wil niet verder 

groeien.

Het Leidsche Rijn College biedt goed onderwijs vanuit een sfeer van openheid en 

betrokkenheid. Onze leerlingen verlaten de school met een diploma en zelfvertrouwen: in 

zichzelf, de ander en de maatschappij.

Ons onderwijs is continu in ontwikkeling, eigentijds, betekenisvol, gepersonaliseerd en laat 

leerlingen groeien in zelfstandigheid. Het onderwijs op het Leidsche Rijn College is 

traditioneel in die zin dat het wordt georganiseerd vanuit een lokaal, in een klas met een 

docent die

het verschil maakt.

Internationalisering: invoering van tweetalig onderwijs in de onderbouw, gevolgd door 

International Baccalaureaat (IB) of Cambridge English in de bovenbouw.

Doorn

Mavo/Havo

NXTkansklas (voor leerlingen met een KBL- advies, die in potentie 

TL kunnen doen), Havokansklas (voor leerlingen met een TL-advies 

die in potentie Havo kunnen doen), Havo 3 en pilot havo 4.

NXT Doorn heeft nu 320 leerlingen en is een kleinschalige school. 

We hebben nog ruimte om te groeien.

Mavo Doorn heeft een eigen onderwijsconcept met een 80 minuten rooster en flexuren. 

Talentontwikkeling, leren leren, keuzemogelijkheden en eigenaarschap zijn belangrijke 

elementen in dit concept. Je kiest bij ons elke periode een Talentklas. Dat kan zijn sport, 

expressie, ondernemen, wetenschap& techniek, mens en gezondheid, muziek of dansen. In de 

Talentklassen ontdek je wat jouw skills zijn. Vanaf leerjaar 3 krijg je het beroepsgerichte vak 

informatietechnologie (ITTL). 

Nieuw dit jaar pilot havo 4, schoolrunning project en opleidingshuis voor HBO en MBO 

studenten.

Maarsbergen

Vmbo BBL, KBL, GL, TL, vakhavo lrj1 en 2

Twee vakroutes vanaf leerjaar 1 (Mens & Dienstverlening en 

Techniek), 4 beroepsgerichte profielen (Bouwen, wonen en interieur; 

Mobiliteit en Transport; Produceren, installeren en energie; Horeca, 

bakkerij en recreatie) en hel veel verschillende keuzevakken.

Vakcollege Maarsbergen heeft 420 leerlingen en heeft ruimte om te 

groeien.

Een school voor dromers, denkers en doeners voor Nu én de Toekomst. NXT is voor alle 
niveaus van het vmbo en ook voor leerlingen die praktisch leren en op havo-niveau onderwijs 

willen krijgen. Wij leren je de kennis en vaardigheden die je nu en in de toekomst nodig hebt. 

Onze lessen bereiden je voor op de beroepen van morgen. Wij hebben aandacht voor de 

individuele leerling. Daar staan wij voor. Dat betekent dat wij dichtbij zijn. Dichtbij jouw talent. 

Dichtbij wat jij nog wil leren. Dichtbij de combinatie van praktijk én theorie. Dichtbij jou!

Pilot vakhavo in leerjaar 1 en 2, vakmavo. Mogelijkheden om in leerjaar 3 examen te doen in 

het beroepsgerichte vak. Keuze in lrj. 4 voor een stage en/of mbo-route.

Havo/Vwo (atheneum en gymnasium)

Cambridge English, DELF (Frans), Kunst/Cultuur, Sportklas, HAVO-

KANSKLAS, Sport- expressie of gymxtra, Hoogbegaafdenonderwijs, 

Universitaire samenwerking; excellentie programa's, Anders, 

namelijk: Homogene vwo-klas.

In de eerste ronde nemen we alle leerlingen met een passend advies 

aan. In de tweede ronde afhankelijk van de ruimte die er nog is.

Het Openbaar Lyceum Zeist is een school die openstaat voor iedereen met een passend 

advies. Je kunt je hier in een mooie omgeving ontwikkelen in de schoolvakken en daarnaast 

op cultureel of sportief gebied. Dit gebeurt binnen de lessen, maar ook daarbuiten. Denk 

hierbij bv. aan toneelavonden, sporttoernooien, podiumavonden, excursies. In de bovenbouw 

kun je kunst, dans of sport als examenvak kiezen. Ook kun je je verder verdiepen in de 

bètavakken door wiskunde D te kiezen of Natuur, Leven en Technologie (NLT).

We bieden excellentie programma's aan in samenwerking met de Universiteit Utrecht en je 

kunt deelnemen aan landelijke olympiades

Vmbo BBL, KBL, GL en Mavo

TL-met Havo-kansklas. Uitdagende profielen. Onderbouw 1-2: Kunst 

en Cultuur, Sport profiel, Talent profiel. Bovenbouw 3-4: Cambridge 

Engelish. Binnen OVMZ staat er ook een ondersteuningsstructuur 

waarbij leerlingen die het nodig hebben extra ondersteuning krijgen 

om zich maximaal kunnen ontwikkelen.

Binnen OVMZ is er jaarlijks ruimte voor ruim 250 leerlingen.

Op het Openbaar VMBO en MAVO Zeist (OVMZ) wordt iedere dag hard gewerkt om 

leerlingen een leerzame en fijne schooltijd te bezorgen. Een goede samenwerking tussen de 

school, de leerlingen en de ouders hebben wij hoog in het vaandel staan. Wij vinden het 

belangrijk dat leerlingen en ouders betrokken zijn bij de school en meedenken over hoe wij 

het onderwijs nog beter, leerzamer en aantrekkelijker kunnen maken.                    In een mooie 

bosrijke omgeving kan iedere leerling zich ontwikkelen in zijn schoolvakken maar is er 

daarnaast veel aanbod op cultureel of sportief gebied. Dit gebeurt binnen de lessen, maar 

ook daarbuiten. Denk hierbij bv. aan musicals (toneel), dans, sporttoernooien, excursies.

Nieuwe wijze van aanbieden profielen in de bovenbouw. Ontwikkeling van 10-14 onderwijs 

met uitgestelde niveaukeuze
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Praktijkonderwijs

Pro-VMBO-klas, zodat je nog in of na het eerste jaar nog over kunt 

stappen naar het VMBO als je dat aan kunt. Maatwerk in 

praktijkvakken en stages: we hebben eigen leerwerkplaatsen en een 

breed netwerk van bedrijven waar jij stage kunt lopen. Entree 

opleiding in school: je kunt op Pouwer je mbo-diploma niveau 1 

halen.

Alle leerlingen zijn bij ons altijd welkom.

Maatwerk: we zoeken de leerroute die bij jou past. In school volg je interne stage in onze 

leerwerkplaatsen. Van klusbedrijf tot restaurant. Daar doe je echte opdrachten voor 

buurtbewoners en bedrijven.

Daarna volg je externe stages en een praktijkopleiding bij een echt bedrijf. Of je volgt een 

entree-opleiding (MBO 1). Die sluit je af op het MBO.

Leerlingen behalen een officieel schooldiploma en kunnen een MBO niveau 1 opleiding 

volgen.

Vmbo BBL, KBL en TL

TL met havo-onderwijs op maat. Mijn Traject: praktijkgerichte lessen 

in de onderbouw. Iedere leerling heeft een laptop. Sterk techniek 

onderwijs. Vreedzame school. Taalsteun. Samenwerking met MBO.

Alle leerlingen zijn bij ons altijd welkom.
Leren door doen. Praktijkgericht leren vanaf de onderbouw. Breed profiel: dienstverlening en 

producten. Veel keuzevakken in het vierde leerjaar, van techniek tot zorg- en welzijn.

TL met havo-onderwijs op maat. Ontwikkelingen voor een doorlopende leerlijn met 

uitgestelde niveaukeuze

Havo/Vwo

Blended learning: boeken in combinatie met mobile device (bring 

your own). Het vak mediawijsheid in de brugklas. Veel aandacht en 

tijd voor het mentoraat en loopbaanoriëntatie. Challenges 
(vakoverstijgende opdrachten).

Kleinschalig & inspirerend onderwijs.

UniC groeit nog een beetje, daarom maken we gebruik van een 

tijdelijke locatie nabij de school. Leerjaar 1 t/m 4 krijgt les op locatie 

van Bijnkershoeklaan en de examenklassen op locatie Nieuw 

Welgelegen.

We willen leerlingen echt eigenaar van hun eigen leren maken. Daarvoor is het nodig dat zij 

de kennis, vaardigheden en wil ontwikkelen om een leven lang te leren. Dit kan alleen in een 

rijke uitdagende leeromgeving waar leerlingen en docenten samen leren, zowel individueel 

als collectief. Onze opdracht is om samen met leerlingen een persoonlijke leerroute voor de 

toekomst te ontdekken. Zo halen leerlingen op UniC een havo- of vwo-diploma met méér 
waarde. Ze ontdekken wie ze zijn, wat ze willen en wat ze kunnen. Omdat ze hun talenten, 

vaardigheden en creativiteit hebben ontwikkeld, is het gemakkelijker om mee te bewegen 

met alle ontwikkelingen in de samenleving.

Gymnasium

20 verschillende jaarlaagdoorbrekende leerlingverenigingen, veel 

ondersteuningsmogelijkheden, mogelijkheden om te versnellen, 

Cambridge Proficiency English, Delf (Frans), Goethe (Duits), Spaans, 

Robotica, Chinees, extra (examen)vakken, internationale 

samenwerking, universitaire samenwerking.

Het USG heeft verbouwd en daardoor ruimte voor 7 eerste klassen 

(210 leerlingen)

Op ons gymnasium leren we op het kruispunt van verleden en heden, maar altijd met onze 

blik op de toekomst gericht. We zijn een sociale school die met een open en nieuwsgierige 

blik in de wereld staat. Die jouw talent in de breedte en de diepte alle ruimte geeft. Dit alles 

doen we binnen een inspirerende leeromgeving, met docenten die samen met hun leerlingen 

de wegen naar Rome steeds opnieuw ontdekken. Dat betreft trouwens meer dan kennis 

alleen; de ontwikkeling van je hoofd gaat bij ons altijd samen met de ontwikkeling van je hart. 

Zo maak je écht kennis met jezelf en met elkaar. 

Sinds schooljaar 21/22 volgen de leerlingen een rooster volgens een 80/40-minuten-

model. Dit model biedt meer ruimte voor maatwerk. Er zijn in ieder geval 2 momenten per 

week waarop je zelfgekozen activiteiten doet die verdiepend, verbredend of versterkend 

zijn.

Vmbo BBL, KBL, TL en TL/Havo

TopTalentschool /Talentontwikkeling, sportklassen, 

huiswerkbegeleiding, Inspirerende toekomstlessen, Drama en 

keuzevakken in de onderbouw, Vakmansschapsroute met ROC, 

Structuurklas/NT2, Intensief mentoraat, Diploma op maat, Blended 

lerarning (boeken en Cromebook), TL/Havo route. Nieuw 

schoolgebouw, in Vleuten, naast trein- en busstation, technologie in 

lessen. Brede brugklassen.

VOLT! Toekomstmakers heeft 450 leerlingen en ruimte om te 

groeien.

Onze blik is gericht op de toekomst en het meenemen van leerlingen in de veranderende 

wereld. Samen creëren we een kansrijke omgeving waarin onze leerlingen alle mogelijkheden 
krijgen om te groeien. We dagen leerlingen uit om hun talenten te ontdekken, ontwikkelen en 

in te zetten. Daar waar mogelijk volgen leerlingen vakken op hoger niveau als dit aansluit bij 

de behoeftes van de leerling.

We willen volgend jaar meer nadruk op onze havo-route leggen en deze uitbouwen.   We 

zijn op zoek naar leerlingen zie havo theoretisch met praktijkvakken willen combineren.

Vmbo/Havo

Op X11 bieden we veel creatief-technische vakken aan. Je kan 

bijvoorbeeld denken aan: tekenen, schilderen en illustreren of 

media, vormgeving en ICT; innovatie en prototyping; theater, 

fotografie en film. Informatie over de vakken kan je vinden op de 

open dag of op de open dag website https://www.opendagx11.nu/ 

X11 heeft in schooljaar 2021 – 2022 1050 leerlingen. Plaats voor 
maximaal 10 eerstejaars groepen waarvan 20% van buiten Utrecht.

We zijn een school voor media en vormgeving. Dat betekent dat leerlingen die ervan houden 

om te ontwerpen en te maken bij ons op hun plek zijn. We werken ontwikkelingsgericht. Dat 

betekent dat we steeds met leerlingen in gesprek zijn over hoe we ze kunnen helpen om hun 

onderwijs zo betekenisvol en uitdagend mogelijk kunnen maken. 

We vinden het belangrijk om vooraf samen met de leerlingen te onderzoeken of ze 

voldoende blij en uitgedaagd worden door het vele ontwerpen en maken op X11. Hierom 

organiseren we open lesmiddagen waarbij leerlingen met elkaar en de school 

kennismaken. Ook nemen we met alle leerlingen hun portfolio door. Op basis hiervan 

geven we een advies. Meer informatie staat op de website van X11.


