Checklist schoolkeuze in 4 fasen
U komt voor veel vragen en afwegingen te staan als uw kind de overstap maakt van de basisschool naar
het VMBO. Daarom vindt u hieronder een checklist met allerlei punten die voor u handig zijn om aan te
denken bij de keuze van een geschikte school. De lijst is zo volledig mogelijk gemaakt. Er kunnen dus ook
dingen op staan die niet van toepassing zijn op uw situatie. Geen nood, die slaat u dan gewoon over. Om u
meer overzicht te bieden, is de checklist verdeeld in vier fasen:

1. de fase dat u een VMBO-advies voor uw kind verwacht;
2. de fase dat uw kind een VMBO-advies gekregen heeft;
3. de fase dat u samen met uw kind de geschiktste school zoekt;
4. de fase dat uw kind naar zijn nieuwe school gaat.

Ga op
onderzoek uit!

In elke fase ligt het accent net weer even anders. Bij fase 3 (het echte zoeken) horen de meeste
punten, maar ook in de andere drie fasen kunt u veel doen om de schoolkeuze van uw kind goed
te begeleiden. Wij wensen u daarbij veel succes!

Fase 1: u verwacht een VMBO-advies voor uw kind
Geef uw kind aandacht en steun in deze spannende fase.
P
 raat met uw kind over wat hij goed kan en waar hij steun bij nodig heeft. Dan kiest u straks
makkelijker de school die het beste past bij uw kind.
D
 enk samen vooruit: wat wil uw kind later worden en welke vooropleiding
(vakken en niveau) is daarvoor nodig?
B
 egin u te oriënteren op het VMBO: vraag informatie bij de basisschool van uw kind
of kijk op de websites van VMBO-scholen in uw buurt.
V
 raag ouders die al een kind op het VMBO hebben, naar hun ervaringen en tips: hoe
hebben zij zich voorbereid op de schoolkeuze?

Fase 2: uw kind heeft een VMBO-advies gekregen
Blijf uw kind aandacht en steun geven.
Blijf praten met uw kind over zijn schoolkeuze en toekomst.
M
 aak samen met uw kind een verlanglijst: waar moet de school die jullie zoeken, aan voldoen?
Schrijf hier alles op: dingen die jullie zeker weten en dingen die spontaan in jullie opkomen. Deze
verlanglijst hoeft niet in een keer af te zijn. Leg hem in een hoek van de kamer zodat iedereen er
steeds iets bij kan schrijven.
K
 ijk aan de hand van jullie verlanglijst nog eens op de websites van VMBO-scholen in uw buurt:
past hun aanbod bij jullie vragen?
C
 heck jullie verlanglijst aan de praktijk: praat met ouders die al een kind op het VMBO hebben of
met leerlingen die al op het VMBO zitten: wat vinden zij goed op hun school en wat missen ze?

Fase 3: samen op zoek naar de geschiktste school
G
 a bij verschillende scholen kijken. Natuurlijk op de open dagen, maar informeer ook eens of het
mogelijk is om langs te gaan op een gewone schooldag. Neem uw gevoel serieus: vertrouwt u
met een gerust hart uw kind aan deze school toe? En denkt uw kind hier vier jaar door te kunnen
brengen en wil het dat ook?
 aak een keuze tussen een brede scholengemeenschap (VMBO, HAVO en VWO)
M
of een‘smalle’ VMBO-school. Op een brede scholengemeenschap kan uw kind t
ussentijds doorstromenvan VMBO TL naar de HAVO, en dan op dezelfde school
blijven. Zit uw kind op een smalle VMBO-school, dan zal het in dat geval naar een
andere school moeten.
Z
 org dat u weet welk onderwijsprogramma de school aanbiedt in de onderbouw:
W
 orden alle avo-vakken gegeven?
Z
 it er al praktijk in het aanbod?
 iedt de school extra’s aan, zoals muziek, sport, theater, of iets anders dat uw kind
B
aanspreekt.
 raag na of de school alle VMBO-leerwegen aanbiedt (van de basisberoepsgerichte leerweg tot
V
en met de theoretische leerweg) of alleen een deel daarvan.
H
 eeft uw kind ondersteuning nodig wegens leerachterstanden of sociaal-emotionele problemen,
dan komt het mogelijk in aanmerking voor leerwegondersteunend onderwijs. Leg uit wat uw kind
nodig heeft en vraag wat de school kan bieden.
 eet uw kind nu al zeker dat het verder wil in de techniek of in de zorg, dan kan het de moeite
W
waard zijn uw kind naar een Vakcollege Techniek of een Vakcollege Zorg te laten gaan. Vraag
daarom of de school een Vakcollege Techniek of Zorg aanbiedt.
 raag na in wat voor soort klas uw kind komt: maakt de school aparte klassen van leerlingen met
V
basis/kaderadvies en aparte klassen met leerlingen met gl/tl-advies of komen alle VMBOleerlingen
(met adviezen voor verschillende leerwegen) gemixt in één klas? En heeft deze
indeling consequenties voor het onderwijsaanbod?
V
 raag na welke sectoren en richtingen de school aanbiedt. Zit de richting erbij die mogelijk het
beste past bij uw kind?
G
 a na hoe de school de gemengde en theoretische leerweg aanbiedt: apart of gecombineerd?
En als de theoretische leerweg apart is, biedt de school hierin dan wel een vorm van praktijk aan?
Vraag op welke concrete manieren de school zijn leerlingen voorbereidt op een vervolgstudie en
beroep. Stages, voorlichting over het mbo, loopbaanoriëntatie- en begeleiding?
V
 raag op welke manieren de school ouders op de hoogte houdt over hoe het met hun kind gaat.

Fase 4: uw kind gaat naar haar of zijn nieuwe school
Maak tijd voor de verhalen van uw kind over zijn nieuwe school.
O
 verleg met uw kind wat hij nu zelf kan en waar hij nog hulp bij nodig heeft. Denk aan praktische
zaken zoals opstaan, tas inpakken en brood klaarmaken, maar ook aan huiswerk maken en hulp
of advies vragen op school.
Z
 et naam en telefoonnummer van de mentor van uw kind in uw telefoon, en bel direct met vragen
of twijfels.
Leer

de school van uw kind snel kennen: ga naar ouderavonden, maar ook naar feestelijke
gelegenheden. U zult zien dat de drempel om binnen te stappen bij problemen dan ook lager
wordt. Betrokkenheid is goed voor u, goed voor uw kind en goed voor de school.
Informeer naar de mogelijkheden om een actieve rol te spelen op school: scholen zijn blij met
actieve ouders.
Kijk regelmatig op de website van de school, zodat u niets mist.
Denk aan het karakter en de toekomst van uw kind bij alle keuzes in de eerste twee jaar, bijvoorbeeld:
- Kan uw kind zowel de theoretische als de kaderberoepsgerichte leerweg aan, maar is het een echte
doener, dan is kaderberoeps voor hem misschien de beste optie.
- Heeft uw kind een VMBO TL/HAVO-advies en is de HAVO een reële optie, realiseert u zich dan dat
de HAVO instroomeisen kan stellen aan het cijfergemiddelde of het vakkenpakket (wiskunde).

