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Opzet van de avond

 De scholen voor voortgezet onderwijs in 
Zoetermeer

 Het onderwijskundig rapport, de advisering en 
de verdere procedure

 De eindtoets

 Hoe kies ik een goede school voor mijn kind?

 Gelegenheid voor het stellen van vragen



De scholen voor 

voortgezet onderwijs

in Zoetermeer



De scholen in Zoetermeer
 Alfrink College (havo, vwo, 2-talig vwo)

 Erasmus College (mavo, havo, vwo/atheneum, 
gymnasium, EMC2-Masterclass)

 Oranje Nassau College (lwoo, vmbo-b en k, mavo, havo, 
atheneum, gymnasium)

Stichting Stedelijk Voortgezet Onderwijs Zoetermeer:

 Picasso Lyceum (topmavo, havo, atheneum, 
gymnasium)

 Beroepscollege Z’meer VMBO (lwoo, vmbo-b en k) 
Beroepscollege Z’meer Praktijk-onderwijs (voorheen Het Atrium)  

 Mavo Zoetermeer (mavo / vmbo-t)  (voorheen onderdeel van 

het Stedelijk College)



Ligging van de scholen 

1. Alfrink College

2. Erasmus College

3. Picasso Lyceum

4. Beroepscollege 
Zoetermeer (incl.praktijk)

5. ONC - Clauslaan

6. ONC - Parkdreef

7. Mavo Zoetermeer
Het Palet

1

2

3

5

4

7

6



De kenmerken per 

school



Alfrink College
 een open katholieke school met als motto: “School zijn 

we samen, iedereen doet ertoe”

 modern gebouw in de Leyens met goede ICT-faciliteiten

 elke leerling heeft een MacBook

 havo, vwo èn tweetalig vwo + internationalisering (vanaf 
klas 1) met internationaal diploma (IB)

 tweejarige brugperiode

 speciale sportklassen, aandacht voor kunst en cultuur

 kleinschalige afdelingen en uitgebreide zorgstructuur

 ruim 1700 leerlingen 

 goed georganiseerd en gestructureerd

 veel activiteiten: excursies, studiereizen, schoolfeesten, 
sport, muziek, theater etc.



Erasmus College
 samenwerkingsschool 

 gelegen in de scholendriehoek, geheel gerenoveerd gebouw

 daltononderwijs (veel zelfstandig werken en leren)

 mavo, havo, vwo/atheneum en gymnasium 

 verschillende brugklassen: mavo, mavo/havo, havo, 
havo/vwo, gymnasium

 ongeveer 1750 leerlingen

Aandacht voor talenten:

 voor goede leerlingen: gymnasium, masterclass “EMC2”, 
International English Language Testing System (toegang tot 
buitenlandse universiteiten)

 specialisaties: Robotica, Business Class Junior, Sports 
Academie, Toneel, Kunst etc., podium voor talenten

 sfeervolle creatieve school met veel aandacht voor theater-
en muziekproducties, film, sport, buitenlandse reizen, feesten



Oranje Nassau College (ONC)

 open christelijke school

 2 locaties met een gespecialiseerd aanbod

 buitenschoolse activiteiten: toneel, muziek, 

excursies, reizen, sport, schoolfeesten

 Kenmerken per locatie:



ONC - Parkdreef
 gelegen in de wijk Segwaert

 motto: ‘Grensverleggend, ondernemend! Wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik 
nog meer!’

 modern gebouw met sciencelab, kunstvleugel, studiepleinen, stilteruimtes

 ongeveer 1330 leerlingen 

 mavo, havo, vwo en atheneum/gymnasium

 brugklassen voor mavo/havo, havo/vwo en atheneum/gymnasium

 werken met iPads (weinig boeken)

 talenturen: Sportklas, Entertainment (theater, muziek, film, atelier) en 
Research & Technology (ONC GO)

 voor goede leerlingen op mavo, havo en VWO extra uitdaging (ONC 
Excellent)

 Projecten, presentaties en ondernemen (ONC Ondernemend)

 veel extra activiteiten: internationale uitwisselingen, debatteren, 
duurzaam ondernemen, werkweken, excursies, open podium, 
sportactiviteiten



ONC - Clauslaan
 gelegen in Driemanspolder

 ongeveer 1145 leerlingen 

 Motto: Actief leren en veel doen !

 VMBO-TOTAAL - vmbo-b (kader- en basisberoepsgerichte leerweg), 
mavo (zo nodig met extra taalondersteuning)

 LWOO is mogelijk binnen alle schooltypen

 groot aantal sectoren binnen de school

 tweejarige brugperiode, Masterclass Kader voor kinderen die mogelijk 
kunnen doorstromen naar de mavo.

 vernieuwend onderwijs: grote lesruimtes met stille werkplekken, veel 
zelfstandig werken, leergebieden (docenten als begeleider), veel 
aandacht voor praktijkvakken, veelvuldig gebruik van ICT  => “Actief 
leren en veel doen!”

 aandacht voor talenten: Techniek, Theater & Kunst, Media & Reclame, 
Sport & Show, Muziek & Dans, Kook & Zo

 beroepsopleidende leerweg in de bovenbouw met afsluitend MBO-
diploma (niveau 2) voor sport- en bewegingsleider, medewerker ICT, 
schilder etc.



Picasso Lyceum
 openbaar onderwijs, onderdeel van SSVOZ

 gelegen aan de Paletsingel in een modern gebouw met 
leerdomeinen, computertechniek, laboratoria, en een 
theater

 uitdagend en vernieuwend onderwijs !

 elke leerling een notebook met touchscreen

 top-mavo, havo, atheneum en gymnasium 

 mogelijk loting voor de topmavo!

 ongeveer 1130 leerlingen

 Talentontwikkeling: Topklassen voor ICT, Sport, Cultuur 
en Science met extra uitdaging voor (hoog)begaafde 
leerlingen

 buitenschoolse activiteiten: toneel, muziekavonden, 
schoolradio, excursies, internationalisering, buitenlandse 
reizen, sport en schoolfeesten



Beroeps College Zoetermeer VMBO

 openbaar onderwijs, onderdeel van SSVOZ

 gelegen in de scholendriehoek

 ruim 500 leerlingen 

 een school voor doeners

 meer traditioneel, klassikaal onderwijs

 vmbo-b (basis en kader) tevens lwoo èn leerwerk-traject

 vrijwel alle sectoren in huis

 geen boeken, alle leerlingen ontvangen een iPad (te leen)

 op vrijdag keuze uit Sport, Kunst & Cultuur of Technologie

 Vakcollege voor Zorg en Techniek: doorgaande leerlijn 
VMBO-MBO-bedrijfsleven



Beroeps College Zoetermeer Praktijk

 openbaar onderwijs, onderdeel van SSVOZ

 school voor praktijkonderwijs

 les in kleine groepen 

 ongeveer 275 leerlingen

 in laatste fase: keuze voor Groen, Zorg en Welzijn, 
Handel en Economie of Techniek

 veel aandacht voor sociale vaardigheden => 
concrete voorbereiding op werken, wonen en 
recreëren

 de school bemiddelt schoolverlaters rechtstreeks 
op de arbeidsmarkt



Mavo Zoetermeer (voorheen Het Atrium)

 openbaar onderwijs, onderdeel van SSVOZ

 motto: Persoonlijk – Praktijk – Toekomstgericht

 voor leerlingen met een VMBO-TL / mavo advies

 gelegen aan de Paltelaan

 kleinschalige school

 ong. ….. leerlingen????

 traditioneel klassikaal onderwijs

 vanaf klas 1 werk je aan je eigen leerplan



De vmbo-b scholen 

vergeleken met elkaar



Aanbod vmbo-b scholen
ONC - Clauslaan
Sector Techniek: 
Produceren, Installeren en Energie

Bouwen, wonen en interieur 

 bouwtechniek

 elektro- en installatietechniek

 metaaltechniek

 Motorvoertuigentechniek

Sector economie & ondernemen

 administratie

 handel en verkoop 

 ondernemen

Beroeps College
Sector Techniek: 
Produceren, Installeren en Energie 

Bouwen, wonen en interieur

 bouwtechniek

 elektro- en installatietechniek

 metaaltechniek 

 motorvoertuigentechniek

Sector economie & ondernemen

 administratie

 handel en verkoop

 ondernemen



Vervolg aanbod vmbo-b scholen

ONC 
Sector zorg & welzijn

 verzorging (kinderen, zieken en 
ouderen, horeca en catering)

 uiterlijke verzorging

 sport & evenementenorganisatie

Beroeps College
Sector zorg & welzijn

 verzorging (kinderen, zieken en 
ouderen, horeca en catering)

 uiterlijke verzorging

 sport & evenementenorganisatie

Sector groen

 o.a. groen en dierenverzorging


