
Naam school Plaats Niveaus Link (1) Link (2) Extra informatie

10-14 school Houten Combinatie primair en secundair onder-
wijs, werken niet met niveaus

https://www.heemlan-
den.nl/sites/default/
files/Folder%20Onder-
wijs%2010-14%20Hou-
ten_januari%202020.pdf 

(1 of 2 jaar)- doorstromen naar 
de 3e klas op het Houtens of 
College de Heemlanden

College de 
Heemlanden

Houten TL-Havo kans klasHavo, Havo-Vwo, Vwo, 
Vwo+ (ook met versneld programma)

https://www.heemlan-
den.nl/ 

https://www.heemlan-
den.nl/ons-onderwijs/
wie-wij-zijn 

Het Houtens Houten VMBO-basis, VMBO-basis kader, VM-
BO-kader, VMBO-kader tl, VMBO-tl, 
VMBO-tl plus (doorstromen naar havo op 
Heemlanden)

https://hethoutens.nl/ https://hethoutens.nl/
onderwijs/leerwegen/ 

Wellant College 
Houten

Houten Basis+ paardenklas, Basis-Kader, Kader, 
Kader-tl, tl/gl

https://wellant.nl/vmbo/
onze-scholen/houten/ 

https://wellant.nl/vmbo/
onze-scholen/houten/
praktischeinforma-
tie-houten/onze-leerwe-
gen-houten/ 

Berg en Bos 
College Houten 
(en Bilthoven)

Houten, 
Bilthoven

"Houten:  
Vmbo basis- en kadergerichte leerweg 
(leerjaar 1 t/m 4) 
Vmbo theoretische leerweg (leerjaar 1 en 
2) 
Havo (leerjaar 1 en 2) 
Intensieve klas (I-klas) 
Bilthoven 
Vmbo basis, kader (leerjaar 1 en 2) 
Vmbo theoretische leerweg 
Havo 
Onderbouw Vwo"

https://bbonderwijs.nl/
vso-algemeen1

College Houten is met de 
samenwerkingsverbanden Zuid 
Utrecht en Zuidoost Utrecht 
een pilot gestart, waarin 
leerlingen individueel begeleid 
een traject volgen met als doel 
werken aan terugkeer in het 
onderwijs en/of het examen 
(vmbo,m havo en vwo)

KWC Culem-
borg

Culemborg "Praktijkonderwijs- en basisberoepsge-
richte leerweg (tweetalig) 
Basis- en (tweetalig) kaderberoepsgerich-
te leerweg  
Kaderberoepsgerichte en (tweetalig) 
theoretische leerweg 
Theoretische leerweg en (tweetalig) havo  
Havo en (tweetalig) vwo 
Atheneum en (tweetalig) gymnasium "

https://www.kwc-culem-
borg.nl/ 

https://www.kwc-culem-
borg.nl/Groep_7/8/Infor-
matie_leerlingen_groep_8 

"In de afdelingen vmbo-bk 
tot en met gymnasium kun 
je kiezen voor TTO- tweetalig 
onderwijs 
In alle afdelingen is extra sport 
mogelijk"

KWC Agora Culemborg Praktijkonderwijs, Vmbo, Havo, Vwo https://www.kwc-cu-
lemborg.nl/Afdelingen/
KWC-Agora

Bij Agora mag je vanaf dag 
één aan de slag met jouw 
interesses op zoek naar je 
talenten en ambities. Alles wat 
op de wereld het onderzoeken, 
ontwikkelen of maken waard 
is, mag jij alss vertrekpunt 
gebruiken en onder leiding van 
je leraar mee aan de slag gaan. 
Vakken, toetsen, klassenroos-
ters en huiswerk ingeruild voor 
eigen uitdagingen, samenwer-
ken en coaching door leraren. 
In de laatste twee jaar bereiden 
leerlingen zich voor op het 
examen.

Lek en Linge Culemborg Vmbo, Havo, Atheneum, Gymnasium https://www.lekenlinge.
nl/                                             

"https://www.lekenlinge.
nl/locaties-culemborg/
onderwijs/aanbod 
https://www.lekenlinge.
nl/culemborg/kennis-
maken   "

Van vmbo-basisberoepsgericht 
tot gymnasium. Een vrijes-
choolleerroute én tweetalig 
onderwijs

Cals College Nieuwegein Havo, Havo-vwo, Vwo, Gymnasium, 
Technasium

https://www.cals.nl/ https://www.cals.nl/nieu-
wegein/onderwijs/ 

Anna van Rijn Nieuwegein "Lyceum 
(Tweetalig) havo, havo-vwo, atheneum, 
gymnasium 
Mavo 
(tweetalig) mavo, mavo-havo"

https://annavanrijn.nl/
lyceum

https://annavanrijn.nl/
mavo 

Oosterlicht Jan 
Ligthart 10-14

Nieuwegein Brugjaar, werken niet met niveaus https://www.oosterlicht-
nieuwegein.nl/groep-8/
brugjaar-jan-ligthart 

Vanaf schooljaar 2021-2022, 
leerlingen maken zich klaar 
voor de overstap van het 
primair onderwijs naar het 
voortgezet onderwijs. Leerlin-
gen groeien naar het niveau da 
bij hun past. Leerlingen kunnen 
na leerjaar 1 of 2 een school-
keuze maken

USG Utrecht Gymnasium https://www.usgym.nl/ https://www.usgym.nl/
veelgestelde-vragen 

CGU Utrecht Gymnasium https://www.cgu.nl/

USG Junioraca-
demie

Utrecht Voor leerlingen uit groep 8, cursussen op 
het USG

https://www.usgym.nl/
usg-junioracademie

https://www.usgym.nl/
aanmelding-en-toelating

De USG-Junioacademie ver-
zorgt verschillende cursussen 
op het USG die in modulevorrm 
aan basisschoolleerlingen 
worden aangeboden. Dit is 
bedoeld voor leerlingen die 
exta uitdaging willen en vwo + 
advies hebben

UniC Utrecht Havo, Vwo https://www.unic-
utrecht.nl/ 

https://www.unic-
utrecht.nl/8e-groepers 

X11 Utrecht bbl, bbl-kbl,kbl, kbl-gl, tl, tl-havo, havo 
(gericht op media en vormgeving)

https://www.x11.nu/

Gerrit Rietveld 
College

Utrecht Mavo-havo, havo-vwo, atheneum, 
atheneum- gymnasium, gymnasium, en 
technasium

https://www.gerritriet-
veldcollege.nl/ 

https://www.gerritriet-
veldcollege.nl/ons-on-
derwijs/ 

De Werkplaats 
Kindergemeen-
schap

Bilthoven "Brugklas: mavo-havo, havo-vwo, gym-
nasium. 
Na 2e jaar: mavo, havo, vwo, gymnasium"

https://www.wpkeesboe-
ke.nl/vo/schoolwijzer_1/

KSG De Breul Zeist mavo, mavo-havo, havo, havo-vwo, athe-
neum, gymnasium

https://www.de-breul.nl/
over-de-breul/
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