
VERRIJKT EN VERSNELD VWO

Uitdagend onderwijs voor 

leerlingen  met  talent  en  

ambitie



Programma en spelregels

• 19.15-19.45 voorlichting verrijkt en versneld vwo.

• Graag de speaker uit tijdens de voorlichting: 

• Als u een vraag heeft steek u uw hand virtueel op:

• U kunt ook een vraag via de chat stellen. Als de vraag niet beantwoord wordt 
tijdens de voorlichting dan zal ik de vraag via de mail beantwoorden.



Bij de toelating wordt uitgegaan van:

• Het advies van de basisschool
✓ op basis van de plaatsingswijzer en
✓ een intelligentie- en motivatietest: dinsdag 5 januari op het 

Stellingwerf College 
(opgave voor testen via de basisschool voor dinsdag 15 december)

• De uitslag wordt besproken 
✓ door leerling, ouders en coördinator verrijkt vwo
✓ in warme overdracht met leerkracht groep 8 (eventuele bezwaren

hiertegen, aangeven bij de coördinator verrijkt vwo)

Toelating tot verrijkt vwo



Het volgen van versneld vwo is pas mogelijk vanaf het 3e leerjaar, 
echter een leerling moet eerst toegelaten zijn tot verrijkt vwo voordat 
hij kan instromen in versneld vwo.

• Eind 2e leerjaar verrijkt vwo kunnen leerling en ouder aangeven 
deel te willen gaan nemen aan versneld vwo.

• Een commissie, bestaande uit de mentor, de coördinator 
verrijkt vwo, de afdelingsleider vwo, de persoonlijke mentor en 
een lesgevende docent, zullen een beslissing nemen over 
toelating.

• De beslissing zal ondersteund worden door gesprekken met de 
leerling en ouder en advies van het docententeam.

Toelating tot versneld vwo



Onderbouw:
- verrijkt vwo 1e t/m 3e leerjaar voor alle leerlingen verrijkt vwo hetzelfde.

Doelgroep:
- bovengemiddelde vwo-leerlingen
- hoeft niet hoogbegaafd of meervoudig begaafd te zijn

Niveau:
- vwo met extra uitdaging 
tempo, verdieping en verbreding

Onderwijs:
- compacten en verrijken: meer stof in minder tijd, verdieping in aparte opdrachten en 
binnen de lesstof (dus niet meer huiswerk!)

- elk jaar, mits mogelijk, een vakoverstijgend project
- extra vakken: versterkt Engels (Cambridge English), filosofie, science en drama

- dezelfde roostertijden als andere klassen

Technasium:
- extra keuzemogelijkheid

Eigen leerroute voor verrijkt vwo: onderwijs op maat



Onderbouw:
- onderdeel van verrijkt vwo in het 1e , 2e en 3e leerjaar
- in de loop van het 3e leerjaar een persoonlijk, eigen traject ondersteund door een 
persoonlijke mentor
Doelgroep:
- bovengemiddelde vwo-leerlingen
- hoeft niet hoogbegaafd of meervoudig begaafd te zijn
- moet wel zeer gemotiveerd zijn
- moet zelfstandig zijn 

Niveau:
- vwo  met extra versnelling
tempo en waar mogelijk verdieping en verbreding

Onderwijs:
- compacten (en verrijken)
- extra vakken: versterkt Engels (Cambridge English) en gekozen vakken
- dezelfde roostertijden als andere klassen, maar niet meer volledig in klassenverband

Technasium:
- extra keuzemogelijkheid

Eigen leerroute voor versneld vwo: onderwijs op maat



Lessentabel

Vak AH1 A1 Verrijkt V1

Nederlands 4 4 3

Frans 3 3 2

Engels (verrijkt) 3 3 4

Geschiedenis 2 2 2

Aardrijkskunde 2 2 2

Filosofie 0 0 1

Wiskunde 3 3 3

Natuur-scheikunde 1 1 0

Science 0 0 2,5

Biologie 2 2 0

Tekenen 2 2 2

Muziek 1 1 1

Drama 0 0 1

O&O 2,5 2,5 2,5

Gym 3 3 3

SL 1 1 1

Totaal 29,5 29,5 30



Lessentabel

[Vorige periode] Overzichtspagina [Volgende periode]

 

V1K, van 23-01-2017 t/m 29-01-2017 ( afdrukdatum 21-12-2016 ) 
GEWIJZIGD ROOSTER. Start ma 09 januari 

V1K  1e klas 1e uur 2e uur 3e uur P 4e uur 5e uur P 6e uur 7e uur 8e uur 
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https://www.stellingwerfcollege.nl/roosters-gegevens/klassen%20roosters/index.htm




Uitgangspunten:

1.Leerlingen hebben een eigen profiel gekozen met keuzevakken.

2.Leerlingen zullen de laatste drie jaar de lessen volgen samen met de andere 
atheneumleerlingen

3.Ze kunnen hun eigen verdieping en verbreding kiezen naar eigen interesse: DELF 
scolair, Goethe Duits, module boekhouden, wiskunde D,
Masterclasses op school of de universiteit, webclasses van
verschillende (internationale) universiteiten, debatgroep,
Olympiades van verschillende vakken, versterkt scheikunde

4.Zoveel mogelijk op maat voor de leerling

5.Het blijven volgen van versterkt Engels

Verrijkt vwo bovenbouw: 4e t/m 6e leerjaar



Goede start

• Warme overdracht met basisschool

• Kennismakingsavond voor de zomervakantie

• Mentor

• Introductiedagen

• Mentoruur

• Huisbezoeken

• Kennismakingsavond en evaluatieavond

De Brugklas



• We beginnen in een gematigd tempo

• Na de herfstvakantie neemt het werk toe 

• Maar niet voor iedereen……….

• Soms vloeien er tranen omdat een eerste onvoldoende wordt 
gehaald

• Verschil in werkhouding blijft

• De verrijkt vwo-leerling doet mee met alle brugklasactiviteiten, met 
uitzondering van Leren is Eindeloos. Hier is deelname wel mogelijk, 
maar niet verplicht

Hoe zwaar is verrijkt vwo?



Afsluitend

• U krijgt de powerpoint deze week nog gemaild.

• Ook nog niet beantwoorden vragen via de chat zal ik in deze mail 
beantwoorden.

• Heeft u nog vragen of vragen die u niet wil stellen in de groep dan kunt u mij 
mailen: martine.lemstra@stellingwerfcollege.nl.

• U kunt via de mail ook een persoonlijk gesprek aanvragen via bovenstaande 
mailadres.

• Morgenmiddag zijn er open lessen voor de leerlingen uit groep 8

mailto:martine.lemstra@stellingwerfcollege.nl

