
Basis-Kader 2023-2024



“ Toen ik op de eerste dag pauze had, dacht ik: 
‘Wow! Wat veel kinderen!’ ”





Basis- en Kader 
Beroepsgerichte
Leerweg
• 4 jaar

• Vaste groep docenten

• Theorie en praktijk

• Loopbaangesprekken

• Vmbo bb: doorstromen naar 
de basisberoepsopleidingen 
niveau 2 mbo.

• Vmbo kb: doorstromen naar 
de vak- of  
middenkaderopleidingen 
niveau 3 of 4 mbo.



Ondersteuning
basisberoepsgerichte
leerweg

• Goede aansluiting op de 
basisschool (intakegesprekken, 
warme overdracht)

• Vast lokaal voor meerdere 
vakken

• Vast docententeam (soms 
meerdere vakken van 1 docent)

• Minder (t)huiswerk
• Kleine groepen 

(14 – 18 leerlingen)
• Geeft toegang tot niveau 2 van 

het mbo



Ondersteuning
kaderberoeps-
gerichte leerweg

• Goede aansluiting op de 
basisschool (intake, warme
overdracht)

• Kleinere klassen dan TL

• Vast docententeam. 

• Minder (t)huiswerk

• Geeft toegang tot niveau 3 en 4 
van het mbo



Wat doet de mentor?

• Bespreekt de leerling in een leerlingbespreking

• Heeft overleg met alle vakdocenten

• Heeft regelmatig een gesprek met de leerling

• Heeft korte lijnen met ouders/verzorgers

• Heeft een mentor- en begeleidingsuur



Schooltijden
• Lesuren van 50 minuten

• Na 3 lesuren een pauze

• Aanvang 1e lesuur: 8:30 uur
• Pauze: 11:00 – 11:20 uur
• Pauze: 13.00 – 13.30 uur

• Einde laatste les: 16.00 uur (niet alle dagen)



Hoe ziet een lesrooster er dan uit?
Valt het eerste 

uur uit? SOM en 
Its Learning!

Lesuren van 50 
minuten

Zieke docent? 
Invaldocent!

Blokuren



Meekijken via 
het internet

“ Heb ik een tien gehaald, dan 
weten ze het thuis al. Niets aan!”



Bedankt
voor uw
aandacht



Volg ons op:

Check:
Dollardcollege.nl

Dollard College

@dollardcollege

http://www.dollardcollege.nl/

	Dianummer 1
	Dianummer 2
	Dianummer 3
	Basis- en Kader Beroepsgerichte �Leerweg
	Ondersteuning basisberoepsgerichte leerweg
	Ondersteuning kaderberoeps-gerichte leerweg
	Wat doet de mentor?
	Schooltijden 
	Hoe ziet een lesrooster er dan uit?
	Meekijken via het internet
	Dianummer 11
	Dianummer 12

