
Voorlichting ouders/verzorgers groep 7- en 8-leerlingen

Welkom



● Voorstellen

● Voortgezet onderwijs 

● Onderbouw 

● Bovenbouw

● Vmbo-onderwijs

● Ondersteuningsstructuur

● Vakopleidingen

● Samenwerking met bedrijfsleven

● Talentklassen

● Doorstromen na de KTS

Programma



● 110 medewerkers

● 840 leerlingen 

● mentoren

● dyslexiecoaches

● orthopedagoog

● specialisten in huis

Voorstellen

Team KTS



● Vmbo-b
(Basisberoepsgerichte leerweg)

● Vmbo-k
(Kaderberoepsgerichte leerweg)

● Vmbo-t + 
(Theoretische leerweg + praktijk)

● Vmbo-t Xtra 
(T+ en extra vakken op havo-niveau) 

★ Opstroom-mogelijkheden
★ Talentontwikkeling
★ Oriënteren 

Onderbouw

Niveau



● Praktische leerstijl

● Vakman/-vrouw 
● Vanaf leerjaar 1 praktijklessen

● In de bovenbouw afdelingskeuze

● 15 uur praktijk per week (bovenbouw)

● Vmbo - mbo niveau 2

● Mbo op de KTS

Vmbo-basisberoepsgerichte leerweg

Vmbo-b



● Praktische leerstijl

● Vakman/-vrouw 

● Vanaf leerjaar 1 praktijklessen

● In de bovenbouw afdelingskeuze

● 12 uur praktijk per week (bovenbouw)

● Vmbo - mbo niveau 3/4

Vmbo-kaderberoepsgerichte leerweg

Vmbo-k



Vmbo-theoretische leerweg +

● TL (mavo) én praktijk (6 examenvakken + 1)

● Vanaf leerjaar 1 praktijklessen

● In de bovenbouw afdelingskeuze

● 6 uur praktijk per week 

● Doorstroom naar mbo niveau 4 of havo

● Vmbo - mbo - hbo

“Vmbo-t + is een leuke en uitdagende opleiding 
voor creatieve, praktische en leergierige 
leerlingen.”



Vmbo-theoretische leerweg Xtra

● De beste opstap van mbo naar hbo!
● Mavo-/havo-advies en een praktische aanleg 
● Vakman/-vrouw 
● Uitdagingen binnen de afdelingen
● Twee tot vier theorievakken op havo-niveau 
● Vmbo - mbo (havo) - hbo (twee en maximaal vier 

havo-deelcertificaten)

Ben jij een gemotiveerde en ambitieuze leerling met een praktische aanleg 
en wil je doorstromen van het vmbo naar het hbo? 



Vmbo-t Xtra 

Teylingen College KTS

vmbo-t Xtra mbo niveau 4 hbo

4 vakken op 

havo-niveau

4 vakken op 

havo-niveau met 

deelcertificaten

4 jaar 3/4 jaar



● Een KTS-mentor 

● Structuur in de klas en op school 

● Geen/weinig lesuitval

● Peersupport

● Kleinere klassen (LWOO)

● Huiswerk in de klas

● Leerlingvolgsysteem

Ondersteuningsstructuur

Basisondersteuning

● Dyslexie
● Leerlingbegeleiding
● CvB (Commissie van begeleiding)
● Orthopedagoog (diagnostiek en behandeling)
● Symbiose
● Maatwerkklas
● NT2
● Entreeopleiding

Extra ondersteuning



Extra reken- en taallessen voor alle leerlingen vanaf leerjaar 1  

Basis Rekenen en Taal

BRT



● Bring-your-own-device

● Veelvuldige inzet tijdens lessen

● Toegankelijk en betaalbaar 

● Huren/kopen

● Zekerheidspakket

ICT

The Rent Company 



Oriëntatie op horeca, bakken en techniek/bedrijfsbezoek/beroepenoriëntatie

Op weg naar een diploma

Leerjaar 1 en 2 keuze voor profiel: halverwege leerjaar 2

Oriëntatie op beroepsrichting/examenprofiel

Leerjaar 3

Specialisatie vakrichting/examen AVO-vakken

Leerjaar 4



● 3 uur sport in de week

● Sportklas en LO2

● Een school met een eigen sportveld en zwembad

● Toernooien, sportieve uitjes en sportdagen

Talentklassen

Sport

● Muziek in leerjaar 1 

● Muziekklas leerjaar 2 

Muziek



● Vanaf leerjaar 1 HBR

● Kookklas leerjaar 2

Talentklassen

Koken

● Slimme technologie

● ICT, microcomputers, 3D, VR/AR

● T01 (Nieuw lokaal)

● Leerjaar 2

Techniek



Bovenbouw

Produceren, Installeren & Energie

PIE

Horeca, Bakkerij & Recreatie

HBR

Bouwen, Wonen & Interieur 

BWI



● Horeca

● Gastheer/gastvrouw

● Bakkerij

● Recreatie/ondernemen

Leren in modules, zelfstandig in eigen tempo en het leren dragen van 

verantwoordelijkheid

HBR

Horeca, Bakkerij  en Recreatie

http://www.youtube.com/watch?v=tYqqi8PDhvU


● Bouwtimmeren

● Meubelmaken

● Metselen

● Aannemer

● Design en decoratie

Leren in modules, zelfstandig in eigen tempo en het leren dragen van 
verantwoordelijkheid

BWI

Bouwen, Wonen en Interieur

http://www.youtube.com/watch?v=Oe3EbwlIFOY


● Metaaltechniek

● Metalektro

● Smart Technology

● Elektrotechniek

● Installatie- en koeltechniek

Leren in modules, zelfstandig in eigen tempo en het leren dragen van 
verantwoordelijkheid

PIE

Produceren, Installeren en Energie

http://www.youtube.com/watch?v=1LoyVJTgBcU


● Bedrijfsexcursies in leerjaar 2

● Lint- en blokstages in leerjaar 3 en 4

● Gastlessen

● 100% kans op werk

Samenwerking bedrijfsleven



● Mbo niveau 2/3/4

● 5-jarig traject mogelijk (niveau 2)

● Vmbo-t + en vmbo-t Xtra → havo

● Vmbo - mbo - hbo

Op de KTS

Mbo niveau 2 op de KTS

Je verlaat de KTS met een startkwalificatie! 

Doorstromen

Na de KTS



Wat heeft de KTS te bieden?

Praktisch gericht onderwijs op maat, gericht op vakmanschap

Onderwijs dat leerlingen in hun kracht zet, door uit te gaan van de kwaliteiten van de leerling

Onderwijs dat uitdaagt, met betekenisvolle opdrachten en waar je leert vanuit succeservaringen

Onderwijs dat zelfstandigheid stimuleert en leert verantwoordelijkheid te nemen en te dragen

Op de KTS maak je het!

Themaweken, werkweek, gala, kerstmarkt, sportdagen, activiteiten.

Onderwijs door zeer betrokken en professionele docenten 



● 24 en 25 januari open dagen 

● 24  januari open avond (ouders en leerlingen)

○ actuele informatie op  www.teylingen-college.nl/kts

● Advies basisschool is bindend 

● Vóór 15 maart aanmelden

● Warme overdracht basisschool

● Heroverweging na eind-CITO

● Eind april plaatsing leerlingen

● Kennismakingsmiddag KTS in juni

● Introductiedagen in augustus

Vraag een rondleiding aan via de website

Belangrijke informatie

http://www.teylingen-college.nl/kts


Bedankt voor uw belangstelling

Voor meer informatie:
 Symbiose → A15
Dyslexie → A14

Vragen?



Tom ten Have (thv@teylingen-college.nl)

Contactgegevens

Teamleider leerjaar 1

Sanne Duindam (dam@teylingen-college.nl) & Ella van Delft (dlt@teylingen-college.nl)

Teamleider symbiose en ondersteuning & Intern begeleider symbiose

Manon Knetsch (knh@teylingen-college.nl)

Dyslexiecoach

mailto:thv@teylingen-college.nl
mailto:dam@teylingen-college.nl
mailto:knh@teylingen-college.nl

