
particulier voortgezet onderwijs voor 
mavo, havo en vwo

GROOT IN KLEINSCHALIGHEID
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Goed voorbereid aan de toekomst beginnen, dat is voor de nieuwe generatie essentieel. Passend onderwijs is 
daarvoor het fundament. Het Vecht-College helpt leerlingen dit fundament te bouwen.

Of uw kind in de brugklas start, versneld examen gaat doen of deelcertificaten wil halen: het maken van de juiste 
schoolkeuze is heel belangrijk voor de toekomst van uw zoon of dochter. In deze brochure leest u hoe wij werken 
en wat wij voor uw zoon of dochter kunnen betekenen. 

Het Vecht-College is een particuliere school voor mavo, havo en vwo. Een prachtige, kleinschalige school in een 
rustige omgeving. We creëren een uitdagende en stimulerende leeromgeving waar leerlingen zichzelf kunnen zijn 
en het beste uit zichzelf kunnen halen. Het Vecht-College is bovendien een gezellige school waar leerlingen met 
veel plezier elke dag naartoe komen. Persoonlijke aandacht en onderwijs op maat, dat is onze kracht. Dit doen 
wij volgens een individueel plan en een duidelijke structuur. Onze docenten nemen de tijd voor iedere leerling 
en herkennen talenten. Vrijwel iedereen kan op het Vecht-College in zijn eigen tempo een diploma halen, meestal 
op een hoger niveau dan het oorspronkelijke schooladvies.

Ik nodig u van harte uit op het Vecht-College voor een persoonlijk gesprek. Hierin beantwoord ik alle vragen die u 
nog hebt en kunnen u en uw zoon of dochter nader kennismaken met het Vecht-College. Uiteraard is er altijd de 
gelegenheid om de sfeer te proeven en kennis te maken met het docententeam. 

Tot snel op het Vecht-College in Breukelen!

Marleen van Hövell,
Rector Vecht-College

WELKOM
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ONZE WERKWIJZE

KLEINSCHALIGHEID & PERSOONLIJKE AANDACHT 
Het Vecht-College is een kleinschalige particuliere school 
waar de leerling centraal staat. De klassen binnen het 
Vecht-College bestaan uit gemiddeld 8 leerlingen. Doordat 
wij onze leerlingen als geen ander kennen, kunnen docenten 
uitstekend inspelen op persoonlijke leerbehoeften en krijgt 
de leerling de aandacht die hij of zij nodig heeft. We werken 
vanuit positiviteit, plezier en vertrouwen. Leerlingen merken 
dat elke dag in de lessen die zij volgen en de begeleiding 
die ze krijgen. Het resultaat mag er zijn: 70% van onze 
leerlingen presteert uiteindelijk op een hoger niveau dan 
waarop ze bij ons binnenkomen.

ONS TEAM
Wij werken met een team van inspirerende, ervaren en 
vakkundige docenten, die allemaal zeer betrokken zijn 
bij hun leerlingen. Zij nemen de tijd voor elke leerling en 
herkennen talenten. Bovenal creëren we een uitdagende 
en stimulerende leeromgeving waar leerlingen zichzelf 
kunnen zijn en het beste uit zichzelf halen. Dankzij 
deze aanpak zien wij onze leerlingen een enorme 
groei doormaken tijdens hun schoolcarrière. Niet alleen 
door vertrouwen in eigen kunnen, maar ook dankzij 
het leerplezier.

INTENSIEVE STUDIEBEGELEIDING
Op het Vecht-College worden de lessen en persoonlijke 
begeleiding afgestemd op de behoeften en talenten 
van elke leerling. Om dit te bereiken maken wij op het 
Vecht-College lange dagen. Uw kind heeft dagelijks les 
met aanvullend bijles of huiswerkbegeleiding van 
08.30 tot 17.45 uur en op vrijdag tot 15.30 uur. In 
overleg met de ouders kan een kind op bepaalde dagen 
eerder naar huis, de studieplanning wordt dan aangepast 
waardoor het schoolwerk altijd af is, zodoende blijft er 
tijd en ruimte  voor sport of een bijbaan.

PERSOONLIJKE LEERLINGBEGELEIDING
Om het leerpotentieel van de leerling optimaal te benutten 
is meer inzicht nodig. Daarom vinden wij het belangrijk 
om ook naar het welzijn en de vooruitgang van de 
leerling te kijken op basis van input van de docenten, 
de mentor en de orthopedagoog. Hierbij kijken we onder 
andere naar wie de leerling is, wat hij of zij kan en naar 
de studievaardigheden. De leerling groeit hierdoor in 
zelfstandigheid.
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“De sfeer op de school is prettig, iedereen accepteert elkaar en de leerlingen kunnen
echt zichzelf zijn. Mijn dochter Maaike heeft het hier erg naar haar zin gehad. Zij is na 

het afronden van de havo nog gebleven om het vwo-diploma in 1 jaar te halen. 
Wij raden het Vecht-College van harte aan.” 

- MOEDER VAN MAAIKE
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ONZE AANPAK

 PERSOONLIJK PLAN 
Wekelijks wordt voor elke leerling een individueel studieplan 
op maat gemaakt waardoor het duidelijk is wat de leerling 
iedere dag moet doen. Dit studieplan wordt gemonitord 
door de mentor. Indien nodig is er direct contact met de 
ouders over de voortgang en studieresultaten, er wordt 
niet gewacht tot een ouderavond. Naast onze inhoudelijke 
lessen bieden wij ook een combinatie van huiswerk-
begeleiding, bijlessen, examentrainingen en coaching.

    EVIDENCE INFORMED ONDERWIJS
Onze didactiek en onderwijsprogramma’s zijn gebaseerd op 
wetenschappelijk onderzoek. Dit ziet u niet alleen terug in 
onze begeleiding, maar ook in de lessen. Voor verschillende 
type leerlingen is er een apart onderwijsprogramma, op 
maat afgestemd op hetgeen wat hij of zij nodig heeft. De 
ene leerling krijgt meer herhaling van de lesstof en de ander 
meer verdieping met extra uitdaging. Dat kan uiteraard per 
vak verschillen. De toetsing is niet alleen gericht op het halen 
van cijfers, maar ook op reflectie en verbetering. Naast de 

vakinhoudelijke lessen leert uw kind over zichzelf: zo weet hij 
of zij precies welke factoren de leerprestaties beïnvloeden. 
We werken vanuit een positieve houding ten aanzien van 
de leerlingen en het leren, waardoor een goed leerklimaat 
ontstaat. 

   DIGITALE SKILLS
Om onze leerlingen goed voor te bereiden op de toekomst, 
is het belangrijk dat zij competenties ontwikkelen die 
onmisbaar zijn in de huidige samenleving. Dat doen wij 
door het stimuleren van vaardigheden zoals kritisch 
denken, probleem oplossen en zelfregulering, maar ook 
door het bevorderen van digitale skills in de vorm van 
bijvoorbeeld coderen. Ondanks dat programmeren in de 
door ons omliggende landen al een aantal jaren een 
verplicht vak is, is dit in Nederland nog niet het geval. 
Op het Vecht-College zijn wij echter ook op dit vlak graag
voorloper en organiseren wij al geruime tijd CodeLabs 
in samenwerking met onze kennispartner Lyceo.



7

 GEZONDHEID & CULTUUR
Op het Vecht-College vinden wij het belangrijk dat
uw kind voldoende lichaamsbeweging krijgt. Lichaams-
beweging draagt namelijk bij aan een goede mentale en 
geestelijke ontwikkeling, wat ook weer zorgt voor betere 
schoolprestaties. Naast extra aandacht voor sport, willen 
wij ook dat leerlingen die bij ons de deur uitlopen, zich 

bewust zijn van de wereld om zich heen. Ieder jaar
volgen alle leerlingen daarom een maatschappelijke
stage, bij bijvoorbeeld een bejaardentehuis of een
basisschool. Daarnaast stimuleren we culturele kennis 
niet alleen in de lessen, maar ook door leerzame
projectweken naar het buitenland.



8

ONS ONDERWIJS

HELE SCHOOLCARRIÈRE
Op het Vecht-College kan uw kind terecht van de 
brugklas tot en met het examenjaar. Uw kind kan het 
hele middelbareschooltraject bij ons volgen, maar ook 
ieder nieuw schooljaar overstappen naar het regulier 
onderwijs. Instromen kan bij ons gedurende het hele 
schooljaar.

Wanneer uw kind bij ons in de brugklas start, kijken wij 
verder dan het schooladvies van de basisschool. Doordat 
er in kleine klassen wordt gewerkt, leren wij uw kind goed 
kennen en weten wij precies wat zijn of haar wensen en 
talenten zijn.  Vanuit dit vertrekpunt kijken we samen met 
uw zoon of dochter naar de mogelijkheden. Bij ons kunnen 
leerlingen bovendien vakken volgen op verschillende 
niveaus. Zo kan een leerling er bijvoorbeeld voor kiezen 
om Engels op vwo-niveau te volgen en natuurkunde 
op havo-niveau. En vanzelfsprekend wordt dit ook als 
zodanig vermeld op het diploma.

Net als in het reguliere onderwijs, volgen leerlingen in de 
onderbouw een gezamenlijk programma en kiezen in de 
bovenbouw een eigen vakkenpakket. Op mavo-niveau 
kiezen leerlingen sectoren, op havo-/vwo-niveau zijn dit 
profielen. Voor elk vak bestaat een studiewijzer waarop 
uw kind duidelijk kan zien welke stof behandeld wordt in 
welke les en wat het huiswerk is. Via het leerlingvolgsysteem 
kunnen u en uw kind de voortgang en cijfers inzien. 

Elk schooljaar bestaat uit vier periodes. Die periodes sluiten 
wij af met een leuke, maar leerzame, projectweek. Na de 
eerste twee periodes verdiept uw kind zich in één specifiek 
thema (bijvoorbeeld in de vorm van een thema als ‘jong 
ondernemen’). Daarbij gebruikt uw kind kennis, opgedaan 
bij verschillende vakken. Zo ontwikkelt hij of zij vaardigheden 
die verder gaan dan alleen het leren van de verplichte 
lesstof. Na de derde periode loopt uw kind een week 
stage en de vierde periode wordt afgesloten met een 
buitenlandreis.
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EXAMENJAAR: 2 JAAR IN 1 JAAR
Op het Vecht-College is het mogelijk om het voorexamenjaar 
en het examenjaar in één jaar te combineren. Op deze 
manier heeft uw zoon of dochter in een verkorte tijd het 
mavo-, havo- of vwo-diploma op zak. Iedere leerling krijgt 
een persoonlijke coach en intensieve begeleiding van 
betrokken vakdocenten. Daarnaast volgen alle leerlingen 
een lesprogramma op maat. Discipline, zelfvertrouwen en 
efficiënt werken, zien wij als onmisbare factoren om het 
versnelde examenjaar succesvol te doorlopen. Hier wordt 
dan ook extra aandacht aan besteed. Ook bij instroom na 
september kan uw kind het versnelde examenjaar alsnog 
afsluiten met een diploma.

DEELCERTIFICATEN
Als uw kind het examenjaar mavo, havo of vwo niet 
gehaald heeft, moet hij of zij in het reguliere onderwijs 
het hele schooljaar opnieuw doorlopen. Alle vakken en 
de daarbij behorende toetsen moeten opnieuw worden 
behaald. Op het Vecht-College hoeft dit niet. Uw kind 
kan bij ons deelcertificaten halen voor alleen die vakken 
waarvoor hij of zij gezakt is. Ook wanneer er voor een 
vervolgstudie nog een specifiek vak nodig is of wanneer 
het examenjaar gesplitst wordt in een aantal vakken 
om het beter behapbaar te maken. Het volgen van 
de losse vakken wordt afgesloten met een Centraal 
Schriftelijk Examen.
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ONZE METHODE | SAMENWERKINGSPARTNER LYCEO

Met trots werken wij al enkele jaren samen met Lyceo. 
Lyceo is de snelst groeiende en meest innovatieve onderwijs-
ondersteuner van Nederland: van examentraining, huiswerk-
begeleiding en studiekeuze tot leren programmeren. Lyceo 
is de enige aanbieder in Nederland die het effect van haar 
dienstverlening wetenschappelijk laat toetsen door een 
onafhankelijke partij: SEO Economisch Onderzoek, gelieerd 
aan de Universiteit van Amsterdam. Daarbij ontwikkelt 
Lyceo haar eigen lesmateriaal, tests en (leer-)methodes in 
samenwerking met hogescholen en universiteiten, waarbij 
wetenschappelijk bewezen inzichten altijd de basis vormen. 
Dankzij uitgebreid onderzoek in samenwerking met Tilburg 
University is Lyceo Leren Leren© ontwikkeld: een methode 
voor het aanleren en verbeteren van studievaardigheden. 
Als samenwerkingspartner van Lyceo werkt het Vecht-College 
eveneens met deze methode. Hoe dat precies terugkomt 
in ons onderwijs leest u hier. 

STUDIEVAARDIGHEDEN: LEREN LEREN
Leren bestaat uit meer facetten dan simpelweg onthouden 
en oefenen. Daarom werken onze leerlingen tijdens hun 
tijd bij ons op school aan hun studievaardigheden. Wij doen 
dat aan de hand van Lyceo Leren Leren©. Deze methode 
bestaat uit vier bewezen effectieve studievaardigheden: 
plannen, structureren, herhalen en reflecteren. Om te 
kijken in hoeverre de leerlingen de vier bovenstaande 
studievaardigheden al beheersen, maken de leerlingen 
een studievaardighedentest. Vervolgens besteden wij 
in workshops aandacht aan het verbeteren van die 
vaardigheden. 

Zo zorgen wij ervoor dat leerlingen ook ná de middel-
bareschooltijd handvatten hebben om zelf aan de slag te 
gaan met studievaardigheden. Sommige workshops zijn 
gericht op de kernvaardigheden in het algemeen, andere 
workshops behandelen een leermethode tot in detail. 
Voorbeelden zijn de workshops ‘samenvatten’, 
‘formuleoverzicht’ of ‘toetsvragen maken’.

MOTIVATIE
Naast het aanleren van duurzame studievaardigheden, 
kijken we ook naar de motivatie van onze leerlingen en 
doen leerlingen de motivatietest. Ook deze test is 
ontwikkeld door Lyceo in samenwerking met Tilburg 
University en wordt al geruime tijd afgenomen bij 
leerlingen in de huiswerkbegeleiding van Lyceo. De test 
meet drie vormen van motivatie: intrinsieke motivatie, 
extrinsieke motivatie en prestatiemotivatie. Aan de 
hand van de resultaten kijken wij hoe de motivatie van 
de leerling verbeterd kan worden. 
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“Het Vecht-College was anders dan mijn oude middelbare school, veel kleiner en persoonlijker. 
De leraren hadden echt aandacht voor me en waardeerden me om wie ik ben. 

Ik had nooit gedacht dat ik mijn vwo zou halen en toch is het gelukt!”

- NICK, OUD-LEERLING VECHT-COLLEGE
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EXTRA ONDERSTEUNING

EXAMENTRAINING
Dankzij onze samenwerking met Lyceo bieden wij 
examentrainingen aan. Elk weekend en elke school-
vakantie tot aan de eindexamens kan uw kind op het 
Vecht-College terecht voor extra oefening en verdieping 
in examenvakken. De examentrainingen worden gegeven 
door deskundige, enthousiaste en ervaren begeleiders. 
Een examentraining duurt, afhankelijk van het betreffende 
examenvak, 2 of 3 aaneengesloten dagen en verloopt 
volgens een vast programma. Door het volgen van 
examen trainingen kan uw kind tot wel een punt hoger 
scoren op het eindexamen. Wij helpen uw zoon of dochter 
graag met de planning van de examentrainingen en 
adviseren hem of haar uiteraard ook in de keuze.

Al onze examenleerlingen krijgen ook toegang tot Lyceo 
Examen Oefenen. Hiermee kunnen zij thuis online verder 
oefenen met uitlegfilmpjes, theorie, oefenopgaven en 
een eindtoets.

HUISWERKBEGELEIDING
Op het Vecht-College heeft uw kind dagelijks verplicht 
les van 8:45 uur tot 17:45 uur. Eventuele tussenuren vult 
hij of zij in met huiswerkbegeleiding. Na de lessen is het 
ook mogelijk om huiswerkbegeleiding te krijgen. Deze 
begeleiding is inbegrepen voor al onze leerlingen. Aan de 
hand van een intakegesprek maken we een persoonlijk 
ontwikkelingsplan, dat specifiek voor de doelstellingen en 
wensen van uw kind wordt samengesteld. Hij of zij 
maakt hiervoor een studievaardigheden- en motivatietest. 
De resultaten hiervan dienen als startpunt voor de 
inhoudelijke begeleiding. Met behulp van de Lyceo Leren 
Leren©-methode gaan we aan de slag met het aanleren en 
verbeteren van studievaardigheden. Via ons eigen systeem 
kunt u de vorderingen met huiswerkbegeleiding bekijken. 
Zo is altijd duidelijk aan welke taak er nog extra gewerkt 
moet worden en welke uw kind al helemaal beheerst. 
Tijdens de huiswerkbegeleiding worden leerlingen geholpen 
met plannen, kunnen zij vragen stellen over de stof en 
controleert de begeleider of zij de stof goed beheersen. 
Uw kind is dus bijna altijd ‘thuiswerkvrij’.
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EXTRA ONDERSTEUNING

BIJLES
Het is bij ons ook mogelijk om individuele vakbegeleiding 
te krijgen. Als uw kind meer zekerheid wil over een moeilijk 
vak, of ondanks alle zorg toch achterop dreigt te raken, dan 
is bijles een goede oplossing. Een professionele begeleider 
biedt intensieve ondersteuning op maat, gericht op de 
inhoud van het vak en de persoonlijke behoefte van uw 
kind. Bijlessen kunnen uw kind helpen om de lesstof beter 
te begrijpen en te verwerken. Ook is er de mogelijkheid 
vragen te stellen aan de vaste begeleider als iets nog niet 
helemaal duidelijk is. Hierdoor wordt het een stuk makkelijker 
om betere cijfers te halen. Door het benadrukken van de 
sterke punten en samen te werken aan verbeterpunten 
krijgt uw kind zijn of haar zelfvertrouwen terug, met betere 
prestaties als resultaat. 

BASISSCHOOLBEGELEIDING
Op het Vecht-College kunnen kinderen uit groep 3 t/m 8 
terecht voor basisschoolbegeleiding. Bij onze basisschool-
begeleiding werken we samen met uw kind aan het positief 
beïnvloeden van het zelfvertrouwen en het vergroten van 
de basisvaardigheden. Ook het verbeteren of aanleren van 
effectieve lees-, schrijf- en rekenstrategieën zijn belangrijke 
aandachtspunten én er wordt extra aandacht besteed 
aan de Entree- en/of Eindtoets. Bovendien is het een 
leuke manier voor uw kind om alvast kennis te maken 
met de middelbare school. Uw kind wordt na schooltijd 
begeleid door een professionele begeleider van het 
Vecht-College. Voor de basisschoolbegeleiding werken 
wij met door Lyceo ontwikkeld lesmateriaal: Lyceo Junior.

GEEN LEERLING OP HET VECHT-COLLEGE?
Ook wanneer uw kind niet op het Vecht-College zit, maar 
wel graag gebruik wil maken van de extra ondersteuning 
is dat mogelijk. Wij bespreken graag de mogelijkheden 
tijdens een vrijblijvend gesprek.
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WIST U DAT…

Wij heel goed bereikbaar zijn? Het Vecht-College 
ligt tussen Utrecht en Amsterdam in, met station 
Breukelen op 5 minuten loopafstand. Onze 
leerlingen komen vooral uit Midden-Nederland: 
van Breukelen, Loosdrecht, Abcoude en 
Amsterdam, tot Maarssen, Woerden en Gouda.

Wij extra aandacht aan beweging en cultuur 
besteden? Zo houden we het hoofd, hart en lijf 
in balans. En dat leidt tot nog betere 
schoolprestaties.

Wij een gezonde kantine hebben met dagelijks 
verse smoothies en gezonde lunches? In onze 
kantine zijn vooral voedingsmiddelen verkrijgbaar 
die bijdragen aan een gezonde leefstijl van uw kind. 

Het contact tussen leerlingen van verschillende 
leerjaren, ouders en docenten laagdrempelig, 
persoonlijk en informeel is? Dit draagt bij aan 
een plezierig, ontspannen leerklimaat. 

Vanwege onze ligging er geen verleiding van de 
grote stad is en uw kind zich dus in een veilige 
leeromgeving bevindt?

FEITEN

100%
gaat over naar de 

volgende klas

1400 
contacturen per 

schooljaar

Gemiddeld 8
leerlingen 
per klas

70%
stroomt door naar 
een hoger niveau



17

‘’Het Vecht-College geeft je de tools om meer te kunnen dan je eigenlijk denkt te kunnen. 
Ik kwam hier binnen in 3 vmbo-tl, vanuit 2 vmbo-kader, en ik ben uiteindelijk vertrokken met een 

havo-diploma en zelfs een 9 op mijn eindlijst! Zo blij dat ik hier op school heb gezeten!”

- MAARTEN, OUD–LEERLING VECHT-COLLEGE
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Voor de tarieven van dit schooljaar kunt u terecht op 
onze website www.vecht-college.nl.

KENNISMAKINGSGESPREK
Voordat uw kind bij ons van start gaat, hebben we eerst 
een kennismakingsgesprek. De gesprekken vinden plaats 
met de rector of de conrector van het Vecht-College. 
Zij hebben een brede kennis van het onderwijs en zijn 
in staat een uitgebreid en eerlijk advies te geven voor uw 
zoon of dochter. Voor iedere leerling nemen wij uitgebreid 
de tijd. Heeft u vragen over ons onderwijs, onze diensten 
of de tarieven? Neem dan gerust contact met ons op. 
Wij informeren u graag.

MEELOOPDAG
Uiteraard is het altijd mogelijk om een dagje mee te lopen 
op het Vecht-College. Uw kind proeft de sfeer van onze 
school en maakt kennis met medeleerlingen én docenten.

AANMELDEN
Uw kind kan op elk moment van het jaar instromen 
op het Vecht-College, in zowel de onderbouw als de 
bovenbouw. Daarnaast kan hij of zij na ieder schooljaar 
teruggaan naar het reguliere onderwijs. Uiteraard zijn 
er ook leerlingen die hun hele schoolcarrière bij ons 
doorlopen, van brugklas tot en met het eindexamen.

TARIEVEN & AANMELDEN

CONTACT VECHT-COLLEGE

Merwedeweg 4 | 3621 LR Breukelen

info@vecht-college.nl

0346 – 25 24 40

vecht-college.nl
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