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Programma

● Voorstellen
● De KTS
● Vakopleidingen
● Samenwerking met bedrijfsleven
● Technomavo
● Ondersteuningsstructuur
● Leren door te doen
● Doorstroom na de KTS



Even voorstellen 



Een indruk van een dag op de KTS

http://www.youtube.com/watch?v=xp9MR_-q0mw


● VMBO-school voor basis, 

kader en Technomavo

● Vakken op mavo-niveau 

mogelijk

● Entreeopleiding 

● Niveau 2 (MBO)

“Uitgaan van kwaliteiten en 
mogelijkheden van elke leerling”

Onderwijs op maat



Onderbouw op de KTS

● Basisberoepsgerichte 

leerweg 

● Kaderberoepsgerichte 

leerweg

● Technomavo

(Theoretische 

leerweg/MAVO)



Extra reken- en taallessen

Voor alle leerlingen vanaf leerjaar 1



Ondersteuningsstructuur op de kTS

● Een KTS-mentor → Korte lijntjes
● Maatwerk/Arrangementen 
● Structuur in de klas en op school → ZS/ZF
● Geen lesuitval
● Peer support
● Kleinere klassen (LWOO)
● Somtoday



Extra ondersteuning

● Dyslexie

● Leerlingbegeleiding

● Symbiose

● Arrangementsklas

● NT2



Onderbouw naar diploma

Leerjaar 1 en 2 

● Oriëntatie op horeca, bakken en 
techniek
○ pso
○ bedrijvenbezoek
○ beroepenoriëntatie 

●  Keuze van het profiel eind leerjaar 2

Leerjaar 3 

● Oriëntatie op beroepsrichting
● Examen profiel 

Leerjaar 4

● Specialisatie vakrichting
● Examen AVO-vakken  



Bovenbouw op de KTS

Profielen: 

BWI (Bouwen Wonen Interieur)

HBR (Horeca Bakkerij Recreatie)

PIE  (Produceren Installeren Energie)

Voor basis, kader en technomavo

Na de KTS kan iedere leerling alle kanten op!



BWI

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

MetselenMeubelmaken
Bouwtimmeren



HBR

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

BakkerijGastheerschap
Horeca



PIE

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

Metalektro
Metaaltechniek

Smart technology

Elektrotechniek



Technomavo (TL)

● Mavo én praktijk  
(6 + 1 examenvakken) 

● Vanaf leerjaar 1 praktijklessen
● In de bovenbouw afdelingskeuze
● 4 uur praktijk per week
● Doorstroom naar MBO-4 of Havo
● VMBO-MBO-HBO

De Technomavo is een leuke en uitdagende opleiding voor creatieve, 
praktische en leergierige leerlingen. 



Samenwerking 

bedrijfsleven

● Bedrijfsexcursies in leerjaar 2
● Stages in leerjaar 3 en 4
● Gastlessen
● Grote kans op werk 

“Leren door te doen”



Een sportieve school

● 3 uur sport in de week
● Sportklas en LO2
● Een school met een eigen 

sportveld en zwembad
● Toernooien, sportieve uitjes en 

sportdagen



Een muzikale school

● Muziek in leerjaar 1
● Muziekklas leerjaar 2



Kookklas

● Vanaf leerjaar 1 HBR
● Kookklas leerjaar 2



Smart technology 

klas

● Slimme technologie
● T01 (Nieuw lokaal)
● Leerjaar 2



Doorstroom na 

de KTS

● MBO niveau 2/3/4
● Een vijfde jaar (stapelen) 
● Havo
● VMBO-MBO-HBO



Wat heeft de KTS te bieden

★ Praktisch gericht onderwijs, gericht op vakmanschap
★ Onderwijs dat rekening houdt met de capaciteiten en kwaliteiten van de leerling
★ Onderwijs dat uitdaagt om zoveel mogelijk uit de leerling te halen
★ Onderwijs dat zelfstandigheid stimuleert en leert verantwoordelijkheid te nemen en te dragen



Wat heeft de KTS nog meer te bieden

★ Afsluitweken
★ Werkweek
★ Gala
★ Kerstmarkt
★ Sportdagen
★ Activiteiten 



Belangrijke data

● 19 en 20 januari open dagen (Leerlingen)

● 19 januari webinar (Ouders)  

○ actuele informatie op 

www.teylingen-college.nl/kts

● Vóór 15 maart aanmelding

● Warme overdracht basisschool

● Heroverweging CITO

● Eind april plaatsing leerlingen

● Kennismakingsmiddag KTS in juni

● Introductiedagen september 

Een afspraak maken is altijd mogelijk. 



Contactgegevens

Teamleider leerjaar 1: Tom ten Have (thv@teylingen-college.nl)

Coördinator/orthopedagoog symbiose: Sanne Duindam (dam@teylingen-college.nl) 

Dyslexiecoach: Manon Knetsch (knh@teylingen-college.nl) 
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Bedankt voor uw belangstelling


