
LEERWEGEN VMBO 
&

BUITENSCHOOLSLEREN (BSL)

WELKOM
We starten zo!

Enkele verzoeken vooraf:

● Zet de microfoon uit

● Zet de camera aan

● Heb je een vraag, dan kun je…
○ hand opsteken (onderaan in de Meet)

○ vragen stellen in de chat



Even voorstellen... 

● Rachelle Smeets

○ leraar

○ sectieleider zorg & welzijn

○ BSL-coördinator

● Robbert Beijnsberger

○ leraar

○ sectieleider mens & maatschappij 

○ BSL-manager



● Eén brede scholengemeenschap

Onderwijs voor alle leerlingen

● Georganiseerd in kleine eenheden 
○ vmbo 

○ havo en vwo

● Ontdek jezelf in de brugklas

○ bbl – kbl – gl/tl

○ tl/havo – havo/vwo – gymnasium

CONNECT COLLEGE
Elk kind een passende plek



VMBO

VERSCHILLENDE LEERWEGEN

Eerst oriënteren, dan pas kiezen



VMBO
Eerst oriënteren, dan pas kiezen

VMBO (4 jaar)

Beroepsgerichte 
leerweg

Gemengde en Theoretische 
leerweg

Leerweg BBL KBL GL-TL

Max. aantal leerlingen 
per klas 18 24 28

Vervolgopleiding mbo 1 of 2 mbo 3 of 4 mbo 4 of havo

● meer praktijk
● meer begeleiding

● meer theorie
● meer zelfstandigheid



Kernvakken

Nederlands

Engels

Wiskunde

Algemeen vormende vakken

Biologie Muziek

Mens & Maatschappij Beeldende vorming

Lichamelijke Opvoeding Drama

BBL-KBL  GL-TL
Algemeen vormende vakken

Biologie Lichamelijke Opvoeding

Aardrijkskunde Muziek

Geschiedenis Beeldende vorming

Keuzevak

Frans

VMBO ONDERBOUW



Beroepsgerichte vakken

Wetenschap & Technologie

Zorg & Welzijn

Dienstverlening & Producten

OpMaat-Uren

Keuzewerktijd

Talenttijd

Coach-uren

Studie-na-School

PERSOONLIJK LEREN BETEKENT MAATWERK

● OpMaat-uren: om elk kind iets extra te bieden

○ Ondersteuning

○ Talenten en hobby’s

● Beroepsgerichte vakken: breed oriënteren



VMBO BOVENBOUW 

● Vakkenpakket gericht op persoonlijke interesses en 

kwaliteiten (doorstroomprofielen mbo)

● Keuzevakken: “leren doe je overal”

○ Buitenschools leren - BSL

■ Levensecht leren in een bedrijf 

■ Samenwerking met meer dan 150 bedrijven



● Tekst

subtekst

●

KEUZEVAKKEN - BSL



● Leerjaar 3 & 4:

○ BBL-KBL: 1 dag per week, gedurende ½ jaar

○ GL: ½ dag per week, gedurende ½ jaar lang

● Voorbereidend op vervolgopleiding MBO

BUITENSCHOOLSLEREN - BSL



BSL

keuzevakken 

Buitenschools Leren

https://docs.google.com/file/d/1cz0gpIsFQAWFAYfuPA-appZat7rzVj1_/preview


MEER INFORMATIE



● “Connect komt naar je toe”: februari 2022

● Aanmelddagen: 14 en 15 maart 2022

MEER INFORMATIE



voor vragen, kennismakingsgesprek of rondleiding:

Ronee Kessels en Aniek Peters: 
PO-VO-coördinatoren vmbo 

brugklas@connectcollege.nl

CONTACT



Praktijkvoorbeelden


