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Waarop letten bij het zoeken
naar VO-scholen?

De VO-school moet het onderwijs van jouw basis-
schooladvies bieden en je de (extra) ondersteu-
ning kunnen bieden die je eventueel nodig hebt. 
Daarnaast kunnen er nog veel meer punten voor 
jou en je ouders belangrijk zijn. Hieronder vind  
je een vragenlijst met suggesties voor de eerste 
zoektocht of voor tijdens de open dagen.

Algemeen

●	 Onderwijsconcept: montessori, dalton, een  
ander concept of een reguliere school?

●	 Geloofsrichting of levensbeschouwing van de 
school: bijvoorbeeld openbaar, humanistisch, 
christelijk of islamitisch?

●	 Hoe stelt men de eerste klassen samen?
●	 Hoe lang duurt de brugperiode? 
●	 Welke leerwegen en welke beroepsgerichte 

profielen biedt de VO-school voor vmbo aan? 
●	 Hoe ziet het lesrooster eruit? Zijn er dubbele  

uren voor bepaalde vakken? Is er een maxi-
maal aantal vakken per dag? 

●	 Biedt de VO-school extra vakken (bijvoorbeeld 
extra taal, techniek of sport) aan? 

●	 Heeft de VO-school bijzondere profielklassen, 
zoals sport, tweetalig onderwijs, cultuur, gym- 
nasium of technasium? 

●	 Kan je eindexamen doen in bijzondere vakken? 
●	 Kunnen leerlingen doorstromen naar een  

hogere of lagere schoolsoort? 
●	 Kunnen leerlingen blijven zitten? Wat zijn hierbij 

de regels en wanneer horen ouders dat?
●	 Hoe is de opvang geregeld als er lessen uit- 

vallen?
●	 Hoeveel tijd besteden de meeste leerlingen  

aan hun huiswerk?
●	 Is het een categorale VO-school of een brede 

scholengemeenschap?
●	 Waarin onderscheidt deze VO-school zich van 

de andere VO-scholen?
●	 Gebruikt de VO-school tijdens de lessen com- 

puters, laptops of iPads?
●	 Kan je je cijfers, het rooster en het huiswerk  

online bekijken?
●	 Hoe ver weg is de VO-school? En is de VO-

school goed bereikbaar met de fiets of het 
openbaar vervoer?

Contact met ouders

●	 Hoe vaak worden ouders over de prestaties van 
hun kind geïnformeerd?

●	 Wanneer en hoe worden ouders geïnformeerd 
als hun kind misschien blijft zitten of van de  
VO-school moet?

●	 Wanneer en hoe worden ouders geïnformeerd 
bij verzuim, pesten, slechte leerresultaten enzo-
voort?

●	 Gebruikt de VO-school hulp van ouders? 

De sfeer op school

●	 Wordt er iets gedaan aan geloofs- en/of levens-
overtuigingen?

●	 Wat wordt er gedaan tegen pesten? En spijbelen?
●	 Hoeveel leerlingen telt de school? 
●	 Hoe is het schoolgebouw? Is de huisvesting  

permanent of tijdelijk?

Ondersteuning

●	 Welke ondersteuning is er voor leerlingen die 
dat nodig hebben, bijvoorbeeld bij dyslexie of 
dyscalculie? Wat houdt deze ondersteuning 
concreet in?

●	 Is er huiswerkbegeleiding? Zo ja, hoe is dit  
georganiseerd?

Kosten

●	 Hoe hoog is de vrijwillige ouderbijdrage? 
●	 Welke activiteiten zijn er buiten schooltijd en  

wat zijn de kosten hiervoor? 
●	 Wat zijn de kosten voor de volgende leerjaren?

HOE MAAK JE DE OVERSTAP?


