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Middelbare scholen 
in Amsterdam

01   Amsterdams Beroepscollege 
         Noorderlicht
02   Bredero Mavo
03   Bredero Beroepscollege
04   Damstede Lyceum
05   De nieuwe Havo
06   Hogelant
07   Hyperion Lyceum
08   Kolom Praktĳkcollege Noord
09   Orion College Noord
10   Over-Y COllege
11   Purmer College
12   SvPO Amsterdam
13   Tech School
14   Vonk
15   Vox College
15   Xplore Agora Amsterdam
 

16   Altra College Centrum
17   Barlaeus Gymnasium
18   Vinse School

19   Berlage Lyceum
20   Christelĳke Scholen-
         gemeenschap Buitenveldert
21   Cheider
22   De Apollo
23   Fons Vitae Lyceum
24   Geert Groote College    
         Amsterdam
25   Gerrit van der Veen College
26   Hervormd Lyceum Zuid
27   Het Amsterdams Lyceum
28   Hubertus & Berkhoff
29   Ignatiusgymnasium
30   IVKO
31   Joodse Scholengemeen-  
         schap Maimonides
32   Kolom Praktĳkcollege De 
         Atlant
33   Kolom VSO Alphons Laudy
34   Mediacollege Amsterdam
35   Montessori Lyceum 
         Amsterdam (MLA)
36   Panta Rhei (Amstelveen)
37   Spinoza Lyceum
38   Spinoza20first
39   St. Nicolaaslyceum
40   Sweelinck College
41   Tobiasschool
42   Vossius Gymnasium
43   Zuiderlicht College

 

44   Cartesius Lyceum
45   Het 4e Gymnasium
46   Huygens College
47   Iederscland College
48   Marcanti College

49   Calandlyceum
50   Calvĳn College
51   Cornelius Haga Lyceum
52   Comenius Lyceum 
         Amsterdam
53   De Nieuwe Internationale    
         School Esprit (DENISE)
54   Hervormd Lyceum West
55   Kolom VSO De Heldring
56   Kolom praktĳkcollege 
         Het Plein
57   Kentalis Signis
58   Lumion
59   Mundus College
60   Springh High
61   Viertaal College Amsterdam
62   Visio Onderwĳs Amsterdam
63   Yuverta vmbo Amsterdam                 
         West
 

64   Alasca
65   Cburg College
66   College de Meer
67   Cygnus Ignatius
68   De Amsterdamse Mavo
69   Havo De Hof
70   Ĳburg College
71   Kiem Montessori
72   LUCA Praktĳkschool
73   Metis Montessori Lyceum
74   Montessori Lyceum      
         Oostpoort
75   Orion College Amstel
76   Pieter Nieuwland College
77   Yuverta vmbo-pro 
         Amsterdam Oost

 

78   Altra College Bleichrodt
79   Altra College Zuidoost
80   Bindelmeer College
81   Ir. Lely Lyceum
82   Kolom praktĳkcollege De   
         Dreef
83   Open Schoolgemeenschap 
         Bĳlmer
84  Orion College Zuidoost
85   Orion College Drostenburg

86   Casparus College
87   Vechtstede College

NOORD
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OOST

ZUIDOOST
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86

87
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Plattegrond
Op de binnenkant van het omslag vind je een uitneembaar vel met 
een plattegrond, waarop de scholen zichtbaar zijn per stadsdeel.

Plattegrond

In deze gids vind je informatie over het kiezen van een 
middelbare school. Voor meer informatie kun je kijken op 

www.schoolkeuze020.nl, of scan de QR-code:

Check de websiteCheck de website



Het is bijna 
zover:
Het is bijna 
zover:
je gaat naar de middelbare school. 
Spannend! Heb je al nagedacht over wat 
voor school je zoekt? En wat je belangrijk 
vindt? Het kiezen van een school is best 
een uitdaging. Er zijn zoveel scholen. Hoe 
pak je het aan? Deze schoolkeuzegids 
gaat je helpen. Blader lekker door de gids 
en kijk welke scholen je wilt bezoeken. 
Tijdens de open dagen ontdek je vast naar 
welke scholen je het liefst toe wil gaan. En 
dan is het afwachten op welke school van 
je voorkeurslijst je geplaatst wordt.
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Tekst wethouder

Beste leerling, 

Ieder jaar maken bijna 8000 kinderen in Amsterdam de overstap van groep 8 
naar een middelbare school. Nog maar een paar maanden en dan ben jij daar 
een van! Een groot avontuur met nieuwe klasgenoten, docenten en vakken staat 
op je te wachten. Dat is spannend, maar vooral heel leuk! Er zijn meer dan 75 
middelbare scholen en 16 scholen voor speciaal onderwijs in Amsterdam. En daar 
mag jij een keuze uit maken. Maar hoe kies je de school die het beste bij je past? 
Deze keuzegids gaat je daarbij helpen. Naast informatie over de verschillende 
scholen vind je een stappenplan die vertelt hoe je de overstap moet maken en krijg 
je tips over de zoektocht naar een school die het beste aansluit bij jouw wensen. 
Op de website www.schoolkeuze020.nl vind je meer informatie waardoor de 
unieke kenmerken van alle scholen duidelijk worden. 

Naar het voortgezet onderwijs gaan, is een belangrijke stap voor jouw toekomst. 
Iedere school is goed, of dat nou vwo, havo of vmbo is. Als de school bij je past 
en jij bij de school, zal het beste wat je in je hebt naar voren komen. Soms is dat 
leren door te doen of iets te maken met je handen, soms is dat door te leren met je 
hoofd. Het is goed om vast na te denken wat je belangrijk vindt op je toekomstige 
school en het hier met familie, meester of juf, of iemand die al op de middelbare 
school zit over te hebben. Daarnaast kan je dit jaar tijdens de ScholenArenA 
kennismaken met alle middelbare scholen. De Amsterdamse scholen hebben 
dan een kraampje in de Johan Cruijff ArenA waar je al je vragen over de school 
kan stellen. Ook worden er begin 2023 open dagen georganiseerd door en bij de 
scholen zelf. Wij raden je aan om op meerdere manieren informatie te verzamelen 
over de scholen, om zo een school te kunnen kiezen die het beste bij jou past. 

We hopen dat je met deze keuzegids, de ScholenArenA, de open dagen en 
informatie online genoeg te weten komt om een goede schoolkeuze te kunnen 
maken. Namens de gemeente Amsterdam wensen we je veel plezier en wijsheid 
op je nieuwe school. 

Met vriendelijke groet,

Marjolein Moorman
Wethouder Onderwijs
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Hoe maak je de overstap?  - Stappenplan

Open dagen - Checklist

Welke school past bij mij? - Tips

Middelbare scholen in Amsterdam
Alle Amsterdamse V(S)O-scholen van A tot Z 

De antwoorden op jouw vragen

Belangrijke informatie voor ouders/verzorgers
Hoe werkt het online aanmelden?
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Aanvullende informatie 
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BASISSCHOOL ADVIES

SCHOOLKEUZE

AANMELDEN

Je krijgt van je juf of meester een 
advies over het soort onderwijs dat 
bij je past: het basisschooladvies. 
Als een leerling extra ondersteuning 
op school nodig heeft kan de 
basisschool daar ook advies 
over geven. Als je denkt dat je 
in aanmerking komt voor de 
hardheidsclausule (zie pagina 70) 
dan is het nu tijd om dat met je 
leerkracht te bespreken.  

Je bezoekt samen met je ouders/
verzorgers open dagen van 
middelbare scholen die bij je basis-
schooladvies passen. Via de web-
sites van die middelbare scholen 
en deze Keuzegids verzamel je 
informatie over de scholen die je 
interessant vindt. Ook kan je een 
kijkje nemen bij Scholen op de 
Kaart. (scholenopdekaart.nl) 

Meld je uiterlijk 10 februari via de 
basisschool aan als je naar de 
Kopklas gaat. En meld je vóór 17 
februari rechtstreeks bij de school 
aan als je naar praktijkonderwijs, 
een middelbare school voor 
speciaal onderwijs of een 
tussenvoorziening gaat. Je hoeft 
dan niet mee te doen met de loting 
en matching.

Als je wel meedoet aan de loting en matching 
maak je een lijst van de middelbare scholen 
waar je het liefst naartoe wilt en meld je je 
tussen 6 t/m 16 maart online aan.  

Voor sommige scholen moet je een 
voorselectie of een intake doen; doe dit vóór 
17 februari.

StappenplanStappenplanStappenplan
Hoe maak je de overstap?

10 FEBRUARI

JANUARI + FEBRUARI

10 + 17 FEBRUARI

6 T/M 16 MAART

17 FEBRUARI

Keuzegids  - Op naar de middelbare6



PLAATSING

EINDTOETS

KENNISMAKEN

Doe je mee aan de loting en 
matching? Dan hoor je op 6 april 
welke middelbare school een plaats 
voor je heeft. 

Tussen 17 en 21 april is de eindtoets. 
Wanneer je de eindtoets maakt, ben 
je waarschijnlijk al geplaatst op een 
middelbare school. 

Eind mei krijg je de uitslag van de 
eindtoets en eventuele heroverwe-
ging schooladvies.

Op 27 of 28 juni ga je naar de kennis-
makingsmiddag van je nieuwe school.

6 APRIL

TUSSEN 17 EN 21 APRIL

EIND MEI

27 OF 28 JUNI

Meer weten over de overstap? 
Op de website vind je aanvullende informatie.



Daar vind je alle middel-
bare scholen van Amster-

dam en Weesp. Leraren en 
leerlingen beantwoorden 
al jouw vragen, zodat jĳ 

nog beter je volgende 
school kan kiezen! 

Laat even weten of je komt!
Via de QR-code of www.schoolkeuze020.nl/scholenarena
Je ouders mogen natuurlĳk mee!

www.schoolkeuze020.nl/scholenarena



Daar vind je alle middel-
bare scholen van Amster-

dam en Weesp. Leraren en 
leerlingen beantwoorden 
al jouw vragen, zodat jĳ 

nog beter je volgende 
school kan kiezen! 

Laat even weten of je komt!
Via de QR-code of www.schoolkeuze020.nl/scholenarena
Je ouders mogen natuurlĳk mee!

www.schoolkeuze020.nl/scholenarena

ChecklistChecklistChecklist
Open dagen

Tijdens de open dagen komt er veel op je af. En je vergeet makkelijk iets als je de ene na 
de andere school bezoekt. Daarom maakten we deze handige checklist: het helpt je bij 
het beoordelen van de scholen. Knip hem uit, neem hem mee en vul bij elk punt een cijfer 
van 1 t/m 5 in (1 betekent: nee, helemaal niet, en 5 betekent: ja, zeker). Als je alle open 
dagen hebt bezocht, tel je de cijfers per school bij elkaar op. Zo zie je welke school het 
hoogst heeft gescoord.

Naam school:

Eis

1

2

3

4

5

6

Notitie Score

1

2

3

4

5

6

Naam school:

Eis

1

2

3

4

5

6

Notitie Score
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Naam school:

Eis

1

2

3

4

5

6

Notitie Score

Naam school:

Eis

1

2

3

4

5

6

Notitie Score

Naam school:

Eis

1

2

3

4

5

6

Notitie Score
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BEGIN OP TIJD VRAAG OM RAAD

BEZOEK OPEN DAGEN  CHECK DE WEBSITES VAN SCHOLEN

CHECK DE WEBSITE SCHOOLKEUZE020.NL EN ANDERE HANDIGE WEBSITES



BEGIN OP TIJD VRAAG OM RAAD

BEZOEK OPEN DAGEN  CHECK DE WEBSITES VAN SCHOLEN

CHECK DE WEBSITE SCHOOLKEUZE020.NL EN ANDERE HANDIGE WEBSITES

School kiezenSchool kiezenSchool kiezen
Welke school past bij mij?

De keuze die je maakt over de overgang naar het voortgezet onderwijs is heel belangrijk. 
En er zijn zoveel scholen om tussen te kiezen! Vind je het lastig om te kiezen? Deze tips 
gaan over hoe je een goede keuze maakt.

Ook voor jouw ouders zijn er tips!
Op schoolkeuze020.nl zijn deze te vinden.

13

Voor je het weet is de online 
aanmelding al begonnen. Begin 
dus op tijd met je zoektocht. 
Check alvast bij oudere 
kinderen hoe zij hun middelbare 
school vinden of blader door 
deze gids.

Vraag aan je leraren, ouders, 
broers of zussen en vrienden 
welke scholen zij aanraden.

Je krijgt dan een indruk van de 
sfeer binnen de school. En je 
kan vragen stellen. Neem de 
checklist (zie pagina 9) uit deze 
gids mee zodat je verschillende 
scholen kan vergelijken. 

Kijk op de websites van de 
scholen die je aanspreken. Vaak 
vind je er filmpjes of blogs, zo 
vorm je een beeld van hoe het 
eraan toegaat op die school. De 
schoolgids van die school kan je 
dan natuurlijk ook bekijken. 

Op de website schoolkeuze020.nl vind je veel meer informatie over de overstap 
en nog meer antwoorden op jouw vragen. Deze website geeft ook veel 
informatie en tips voor jouw ouders! Verder zijn er nog meer handige websites 
die je kunnen helpen bij het kiezen van een middelbare school. Ga naar pagina 
82 voor een overzicht.
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LESAANBOD

VRIENDEN BEREIKBAARHEID

SCHOOLSOORTEN CIJFERS

EXTRA ONDERSTEUNING VERSCHILLENDE NIVEAUS

SFEER

6

7 8

Waar ga je op letten?Waar ga je op letten?Waar ga je op letten?
Welke school past bij mij?

Het is ook handig om bij de tips alvast te bedenken waar je dan op gaat letten. Wat 
vind jij belangrijk? Je kan letten op:

Of het lesaanbod bij je past. Check 
dan ook de extra’s, bijvoorbeeld op 
het gebied van cultuur of sport.

Wat voor sfeer de school heeft. Je 
nieuwe school moet natuurlijk een 
fijne plek voor je zijn. Wordt er goed 
gelet op pesten? Ken je al wat andere 
leerlingen? Heb je leraren ontmoet 
die je aardig vindt?

Dat je je niet te veel laat leiden door 
de keus van je vrienden. Natuurlijk 
is het fijn als je al iemand kent, maar 
het is ook leuk als je nieuwe vrienden 
maakt in de brugklas.

De bereikbaarheid. Is het dicht bij je 
huis? Of is het goed te bereiken met 
OV?

Of het een school met leerlingen 
op hetzelfde niveau is (categorale 
school) of een school met ver-
schillende niveaus (brede scholen-
gemeenschap).  Wat vind jij fijner?

De cijfers. Cijfers zoals het slagings-
percentage of de score op leerling-
tevredenheid.

Of de school extra ondersteuning 
biedt. Heb je dat nodig? Zoek op de 
website van de betreffende school 
naar het ‘Schoolondersteuningsprofiel’. 
Op de website schoolkeuze020.nl 
staat op de meeste pagina’s van de 
scholen een link naar informatie over 
de extra ondersteuning. 

Of een school verschillende 
schoolsoorten aanbiedt. Dat is 
belangrijk als je bijvoorbeeld een 
dubbeladvies hebt gekregen. Of 
misschien wil je later een andere 
schoolsoort doen. Een school met 
verschillende schoolsoorten betekent 
dat je kan doorstromen. 



Middelbare 
scholen in 
Amsterdam
In volgend overzicht kun je opzoeken welke middelbare 
scholen passen bij jouw basisschooladvies. Achter de 
naam van de school staat de pagina waar je meer 
informatie over die school kunt vinden. Op deze 
schoolpagina vind je informatie zoals het profiel, de 
unieke kenmerken van de school en welke schoolsoort 
de school biedt. Indien een school niet meedoet met de 
loting en matching, er voorrangsregels van toepassing 
zijn of er vooraf een intake nodig is, dan wordt dit 
aangegeven. In dat geval is het belangrijk om naar de 
website van de school te gaan voor meer informatie 
over de aanmeldingsprocedure.

Middelbare 
scholen in 
Amsterdam



Scholen per schoolsoortScholen per schoolsoortScholen per schoolsoort
Welke school past bij mijn schooladvies?

*    Deze school doet niet mee aan de loting en        
      matching. Bekijk de website van de  school 
      voor meer informatie.

Vmbo-basis 
+ leerwegondersteuning
 
Amsterdams Beroepcollege Noorderlicht   26
Bindelmeer College     27
Calvijn College      29
Casparus College *    30
Cburg College      30
College De Meer     31
Hogelant (tussenvoorziening) *   39
Hubertus & Berkhoff     40
Huygens College     40
Iedersland College (tussenvoorziening) *   41
Marcanti College    49
Mediacollege Amsterdam    50
Montessori Lyceum Oostpoort    52
Mundus College     53
Panta Rhei Amstelveen     56
TASC (Technical Amsterdam School Community) 61
Tobiasschool (tussenvoorziening) *  61
VONK      64
Yuverta vmbo en pro Amsterdam-Oost  65
Yuverta vmbo Amsterdam-West   66
Zuiderlicht College     66

Vmbo-basis 

Altra College Zuidoost (VSO) *    25
Amsterdams Beroepscollege Noorderlicht  26
Bindelmeer College     27
Calvijn College      29
Casparus College *    30
Cburg College      30
College De Meer     31
Hogelant (tussenvoorziening) *    39
Hubertus & Berkhoff     40
Huygens College     40
Iedersland College (tussenvoorziening) *  41
IJburg College      42

Voorbereidend jaar

 Kopklas *      48

Tussenvoorziening 

De Apollo (tussenvoorziening) *   34
Hogelant (tussenvoorziening) *   39
Iedersland College (tussenvoorziening) *   41
Metis Montessori Lyceum (tussenvoorziening) *  50
Tobiasschool (tussenvoorziening) *   61

Middelbare school voor 
speciaal onderwijs (VSO)

Altra College Bleichrodt (VSO) *    24
Altra College Centrum (VSO) *    25
Altra College Zuidoost (VSO) *    25
Kentalis Signis (VSO) *    44
Kolom VSO Alphons Laudy *   47
Kolom VSO De Heldring *    47
Orion College Amstel (VSO) *    54
Orion College Drostenburg (VSO) *   54
Orion College Noord (VSO) *   55
Orion College Zuidoost (VSO) *    55
VierTaal College Amsterdam (VSO) *   62
Visio Onderwijs Amsterdam (VSO) *   63

Praktijkonderwijs

Kolom praktijkcollege De Atlant *  45
Kolom praktijkcollege De Dreef *   45
Kolom praktijkcollege Het Plein *   46
Kolom praktijkcollege Noord *   46
LUCA Praktijkschool *     48
Mundus College *    53
Yuverta vmbo en pro Amsterdam-Oost *  65
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Marcanti College    49
Mediacollege Amsterdam   50 
Montessori Lyceum Oostpoort    52
Mundus College     53
Open Schoolgemeenschap Bijlmer   53
Orion College Amstel (VSO) *    54
Orion College Drostenburg (VSO) *   54
Panta Rhei Amstelveen     56
TASC (Technical Amsterdam School Community) 61
Tobiasschool (tussenvoorziening) *  61
VierTaal College Amsterdam (VSO) *  62
Visio Onderwijs Amsterdam (VSO) *  63
VONK      64
Yuverta vmbo en pro Amsterdam-Oost   65
Yuverta vmbo Amsterdam-West   66
Zuiderlicht College     66

Vmbo-basis/kader 
+ leerwegondersteuning 

Amsterdams Beroepscollege Noorderlicht  26
Bindelmeer College     27 
Calvijn College     29
Casparus College *    30
Cburg College      30
College De Meer     31
Hubertus & Berkhoff     40
Huygens College     40
Iedersland College (tussenvoorziening) *  41
Marcanti College    49
Mediacollege Amsterdam    50
Montessori Lyceum Oostpoort    52
Mundus College     53
Panta Rhei Amstelveen     56
TASC (Technical Amsterdam School Community) 61
Tobiasschool (tussenvoorziening) *  61
VONK      64
Yuverta vmbo en pro Amsterdam-Oost  65
Yuverta vmbo Amsterdam-West   66
Zuiderlicht College     66
      

Vmbo-basis/kader

Altra College Zuidoost (VSO) *   25
Amsterdams Beroepscollege Noorderlicht  26
Bindelmeer College     27
Calvijn College      29
Casparus College *     30
Cburg College     30

College De Meer     31
Hubertus & Berkhoff     40
Huygens College     40
Iedersland College (tussenvoorziening) *  41
IJburg College      42
Marcanti College     49
Mediacollege Amsterdam    50
Montessori Lyceum Oostpoort    52
Mundus College     53
Open Schoolgemeenschap Bijlmer   53
Orion College Drostenburg (VSO) *   54
Panta Rhei Amstelveen     56
TASC (Technical Amsterdam School Community) 61
Tobiasschool (tussenvoorziening) *  61
VierTaal College Amsterdam (VSO) *  62
Visio Onderwijs Amsterdam (VSO) *  63
VONK       64
Yuverta vmbo en pro Amsterdam-Oost  65
Yuverta vmbo Amsterdam-West   66
Zuiderlicht College       66

Vmbo-kader 
+ leerwegondersteuning

Amsterdams Beroepcollege Noorderlicht   26
Bindelmeer College     27
Calvijn College      29
Casparus College *    30
Cburg College      30
College De Meer     31
Hubertus & Berkhoff     40
Huygens College     40
Iedersland College (tussenvoorziening) *   40
Marcanti College     49
Mediacollege Amsterdam    50
Montessori Lyceum Oostpoort    52
Mundus College     53
Panta Rhei Amstelveen    56
TASC (Technical Amsterdam School Community) 61
Tobiasschool (tussenvoorziening) *  61
VONK      64
Yuverta vmbo en pro Amsterdam-Oost  65
Yuverta vmbo Amsterdam-West   66
Zuiderlicht College     66

Vmbo-kader 

Altra College Zuidoost (VSO) *   25
Amsterdams Beroepscollege Noorderlicht  26
Bindelmeer College     27

Keuzegids  - Op naar de middelbare18



Calvijn College      29
Casparus College *     30
Cburg College      30
College De Meer     31
Hubertus & Berkhoff     40
Huygens College     40
Iedersland College (tussenvoorziening) *  41
IJburg College      42
Marcanti College     49
Mediacollege Amsterdam    50
Montessori Lyceum Oostpoort    52
Mundus College     53
Open Schoolgemeenschap Bijlmer   53
Orion College Drostenburg (VSO) *  54
Panta Rhei Amstelveen    56
TASC (Technical Amsterdam School Community) 61 
Tobiasschool (tussenvoorziening)   61
VierTaal College Amsterdam (VSO) *   62
Visio Onderwijs Amsterdam (VSO) *  63
VONK      64
Yuverta vmbo en pro Amsterdam-Oost  65
Yuverta vmbo Amsterdam-West   66
Zuiderlicht College     66

Vmbo-theoretisch 
+ leerwegondersteuning 

Bindelmeer College     27
Bredero Mavo      28
Calvijn College      29
Casparus College     30
College De Meer     31
Comenius Lyceum Amsterdam    32
De Apollo (tussenvoorziening) *   34
DENISE      35
Hubertus & Berkhoff    40
Huygens College     40
Marcanti College     49
Mediacollege Amsterdam    50
Montessori Lyceum Oostpoort    52
Mundus College     53
Over-Y College      56
Panta Rhei Amstelveen     56
Sweelinck College    60
VONK       64
Yuverta vmbo Amsterdam-West   66
Zuiderlicht College      66

Vmbo-theoretisch

Altra College Bleichrodt (VSO) *   24
Altra College Centrum (VSO) *   25
Berlage Lyceum      27
Bindelmeer College     27
Bredero Mavo      28
Calandlyceum      28
Calvijn College      29
Casparus College    30
Cheider *     31
College De Meer     31
Comenius Lyceum Amsterdam    32
CSB       32
De Amsterdamse MAVO    34
De Apollo (tussenvoorziening) *    34
DENISE      35
Geert Groote College Amsterdam   36
Hervormd Lyceum West     37
Hubertus & Berkhoff    40
Huygens College     40
IJburg College      42
Ir. Lely Lyceum      42
IVKO       43
Joodse Scholengemeenschap Maimonides  43
Kiem Montessori     44
Lumion       49
Marcanti College     49
Mediacollege Amsterdam    50
Metropolis Lyceum    51
Montessori Lyceum Amsterdam    51
Montessori Lyceum Amsterdam #2  52
Montessori Lyceum Oostpoort    52
Mundus College     53
Open Schoolgemeenschap Bijlmer   53
Orion College Drostenburg (VSO) *   54
Over-Y College      56
Panta Rhei Amstelveen     56
Spinoza20first      57
Spinoza Lyceum     58
Spring High      58
Sweelinck College     60
Vechtstede College *    62
VierTaal College Amsterdam (VSO) *  62
Vinse School      63
Visio Onderwijs Amsterdam (VSO) *  63
VONK      64
Xplore-Agora Amsterdam   65
Yuverta vmbo Amsterdam-West   66
Zuiderlicht College     66
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Vmbo-theoretisch/havo

N.B. Niet alle middelbare scholen bieden het havo-
examen aan 

Altra College Bleichrodt (VSO) *   24
Berlage Lyceum     27
Bredero Mavo     28
Calandlyceum     28
Cheider *     31
College De Meer     31
Comenius Lyceum Amsterdam    32
CSB       32
De Amsterdamse MAVO    34
De Apollo (tussenvoorziening) *   34
DENISE      35
Geert Groote College Amsterdam   36
Hervormd Lyceum West     37
IJburg College      42
Ir. Lely Lyceum      42
IVKO       43
Joodse Scholengemeenschap Maimonides  43
Kiem Montessori     44
Lumion       49
Marcanti College    49
Metropolis Lyceum     51
Montessori Lyceum Amsterdam   51
Montessori Lyceum Amsterdam #2   52
Montessori Lyceum Oostpoort    52
Open Schoolgemeenschap Bijlmer   53
Orion College Drostenburg (VSO) *   54
Over-Y College      56
Spinoza20first      57
Spinoza Lyceum     58
Spring High      58
Sweelinck College     60
Vechtstede College *    62
VierTaal College Amsterdam (VSO) *   62
Vinse School      63
Visio Onderwijs Amsterdam (VSO) *  63
Xplore-Agora Amsterdam    65

Havo 

ALASCA     24
Altra College Bleichrodt (VSO) *   24
Berlage Lyceum     27
Bredero Mavo      27
Calandlyceum      28
Cartesius Lyceum     29
Cheider *      31
Comenius Lyceum Amsterdam    32
CSB       32
Damstede Lyceum     33
De Apollo (tussenvoorziening) *    34
DENISE      35
Fons Vitae Lyceum     35
Geert Groote College Amsterdam   36
Gerrit van der Veen College    36
Havo De Hof      37
Hervormd Lyceum West     37
Hervormd Lyceum Zuid     38
IJburg College      42
Ir. Lely Lyceum      42
IVKO       43
Joodse Scholengemeenschap Maimonides  43
Kiem Montessori     44
Lumion       49
Marcanti College     49
Metis Montessori Lyceum   50
Metropolis Lyceum     51
Montessori Lyceum Amsterdam    51
Montessori Lyceum Amsterdam #2  52
Montessori Lyceum Oostpoort    52
Open Schoolgemeenschap Bijlmer   53
Orion College Drostenburg (VSO)   54
Over-Y College      56
Pieter Nieuwland College    57
Spinoza20first      57
Spinoza Lyceum     58
Spring High      58
St. Nicolaaslyceum     59
SvPO Amsterdam *    60
Sweelinck College     60
Vechtstede College *    62
VierTaal College Amsterdam (VSO) *  62
Vinse School      63
Visio Onderwijs Amsterdam (VSO) *  63
Xplore-Agora Amsterdam   65
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Havo/vwo 

N.B. Niet alle middelbare scholen bieden het vwo-
examen aan 

ALASCA     24
Altra College Bleichrodt (VSO) *   24
Berlage Lyceum      27
Calandlyceum      28
Cartesius Lyceum     29
Cheider *     31
Comenius Lyceum Amsterdam     32
CSB       32
Damstede Lyceum     33
DENISE      35
Fons Vitae Lyceum     35
Geert Groote College Amsterdam   36
Gerrit van der Veen College    36
Hervormd Lyceum West     37
Hervormd Lyceum Zuid     38
IJburg College      42
Ir. Lely Lyceum      42
Joodse Scholengemeenschap Maimonides  43
Lumion       49
Metis Montessori Lyceum    50 
Metropolis Lyceum    51
Montessori Lyceum Amsterdam   51
Montessori Lyceum Amsterdam #2  52
Montessori Lyceum Oostpoort    52
Open Schoolgemeenschap Bijlmer   53
Pieter Nieuwland College    57
Spinoza20first      57
Spinoza Lyceum     58
Spring High      58
St. Nicolaaslyceum     59
SvPO Amsterdam *    60
Vechtstede College    62
Vinse School *      63
Xplore-Agora Amsterdam     65

Vwo

ALASCA     24
Altra College Bleichrodt (VSO) *   24
Barlaeus Gymnasium     26
Berlage Lyceum      27
Calandlyceum      28
Cartesius Lyceum     29
Cheider *      31
Comenius Lyceum Amsterdam    32
CSB       32
Cygnus Gymnasium     33
Damstede Lyceum     33
DENISE      35
Fons Vitae Lyceum     35
Geert Groote College Amsterdam  36 
Gerrit van der Veen College    36
Hervormd Lyceum West     37
Hervormd Lyceum Zuid     38
Het 4e Gymnasium     38
Het Amsterdams Lyceum    39
Hyperion Lyceum     41
IJburg College      42
Ir. Lely Lyceum      42
Joodse Scholengemeenschap Maimonides  43
Lumion       49
Metis Montessori Lyceum   50
Metropolis Lyceum     51
Montessori Lyceum Amsterdam    51
Montessori Lyceum Amsterdam #2  52
Montessori Lyceum Oostpoort    52
Open Schoolgemeenschap Bijlmer   53
Pieter Nieuwland College    57
Spinoza20first     57
Spinoza Lyceum     58
Spring High      58
St. Ignatiusgymnasium    59
St. Nicolaaslyceum     59
SvPO Amsterdam *    60
Vechtstede College *    62
Vinse School      63
Vossius Gymnasium     64
Xplore-Agora Amsterdam   65
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ALASCA
ALASCA is een vernieuwingsschool met een 
ambitieus eigen onderwijsconcept. We bieden 
onderwijs op vwo- en havoniveau vanuit een 
liberal arts and sciences-curriculum, met een 
brede internationale focus. Leerlingen kunnen 
in de bovenbouw kiezen om het Diploma 
Programme te volgen van het International 
Baccalaureate. Ons onderwijs is grotendeels 
opgebouwd uit vakoverstijgende modules, zoals 
Heelal, Amsterdam en Big History. 
Onze leerlingen leveren een bijdrage aan 
hun gemeenschap door middel van service 
learning projecten waarbij zij zich inzetten voor 
maatschappelijke doelen en projecten. Op 
ALASCA volgen leerlingen met vwo-, havo/vwo 
en havoadvies samen onderwijs, waarbij het 
vwo-niveau het uitgangspunt vormt.

Ambitie

Autonomie

Betrokkenheid

Digitaal onderwijs

Drie brugjaren

Altra College Bleichrodt

Alle leerlingen van onze school hebben 
een verhaal. Bij ons doet dat verhaal ertoe 
en houden we er rekening mee. Onze 
medewerkers zijn er voor de leerlingen; niet 
alleen de docenten, maar iedereen die op de 
school werkt. We luisteren en hebben geduld. 
Maar we bieden ook structuur en stellen 
grenzen. We houden leerlingen een spiegel 
voor. We kijken verder dan het gedrag. 
Vertrouwen geven vinden we zeer belangrijk. 
We blijven in onze leerlingen geloven. Ook als 
het even wat minder goed gaat.

Leerlingenraad

Kleine klassen

Mogelijkheid behalen school-
diploma vmbo-t, havo, vwo

Behandeling onder schooltijd 
én in school 

Specialistische Jeugdhulp 
in school 

Schoolsoorten
havo, vwo

Adres
Geertje Wielemaplein 1
1095 MM Amsterdam

Stadsdeel
Oost

Aantal leerlingen
672

Aanvang eerste lesuur
09.00 uur

Lesduur
150 min.

Vragen?
Avinash Gobardhan 
info@alasca.espritscholen.nl
020 262 32 40

Website
alasca.espritscholen.nl

Schoolsoorten
vmbo-t, havo, vwo

Extra ondersteuning
VSO

Adres
Tafelbergweg 23
1105 BC Amsterdam

Stadsdeel
Zuidoost

Aantal leerlingen
320

Aanvang eerste lesuur
08.45 uur

Lesduur
45 min.

Vragen?
Debbie Panka
d.panka@altra.nl
020 563 28 00

Website
altrahorizononderwijs.nl

“… maar er is iets veel waardevollers aan deze 
school; wij zijn uiteenlopende individuen geworden 

met ieder een eigen identiteit.”

“Iedere docent is een vertrouwenspersoon 
voor mij.”

Let op!
Deze school doet niet mee aan de loting 
en matching. Bekijk de website van de 
school voor meer informatie.

mailto:info%40alasca.espritscholen.nl?subject=
http://alasca.espritscholen.nl
mailto:d.panka%40altra.nl?subject=
http://altrahorizononderwijs.nl
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Altra College Centrum
Altra College Centrum biedt onderwijs aan 
leerlingen die extra aandacht nodig hebben. 
Wij zijn een kleine middelbare school met 
kleine klassen. Elke klas heeft één vaste mentor 
als aanspreekpunt en de lessen worden door 
vakdocenten gegeven. Onze docenten zijn 
betrokken, luisteren goed en hebben geduld. 
Maar we bieden ook structuur en stellen 
grenzen. Naast en tijdens de lessen hebben we 
veel aandacht voor gedrag, studiehouding en 
sociale vaardigheden. Als je extra hulp nodig 
hebt, dan staan mensen binnen school voor 
jou klaar. Zo ondersteunen wij jou om beter 
met jezelf en met anderen om te kunnen gaan, 
zodat jij het beste tot je recht komt.

Persoonlijke aandacht

Vertrouwen in leerlingen

Geduldige docenten

Veilige leeromgeving

Nauw contact met ouder

Altra College Zuidoost

Altra College Zuidoost biedt onderwijs aan 
leerlingen die extra aandacht nodig hebben. 
Extra aandacht omdat les krijgen vanuit een 
boek minder goed werkt. Omdat het thuis niet 
altijd even makkelijk gaat. Omdat je eigen 
gedrag je in de weg zit of de omstandigheden 
simpelweg niet meewerken. Herken jij dit? Dan 
biedt Altra College Zuidoost voor jou een plek 
om tot leren te komen. Onze kleine klassen van 
10 tot 12 leerlingen vormen een veilige leerom-
geving. Onze docenten zijn betrokken, luisteren 
goed en hebben geduld. Maar we bieden ook 
structuur en stellen grenzen. We ondersteunen 
jou zodat jij het beste tot je recht komt.

Persoonlijke aandacht 

Geduldige docenten

Veilige leeromgeving

Nauw contact met ouders

Sterk netwerk met scholen/
bedrijven

Let op!

Schoolsoorten
vmbo-t

Extra ondersteuning
VSO

Adres
Konijnenstraat 7
1016 SL Amsterdam

Stadsdeel
Centrum

Aantal leerlingen
60

Aanvang eerste lesuur
09.30 uur

Lesduur
45 min.

Vragen?
Esther Suvrijn
e.suvrijn@altra.nl
06 55 72 03 87

Website
altrahorizononderwijs.nl

“Docenten hebben hier veel geduld. 
Ze hebben geen kort lontje.”

“Er is altijd iemand met wie je kunt praten en dan 
snap je beter hoe je het kunt oplossen.”

Schoolsoorten
vmbo-b, vmbo-k

Extra ondersteuning
VSO

Adres
Kortvoort 60
1104 NB Amsterdam

Stadsdeel
Zuidoost

Aantal leerlingen
50

Aanvang eerste lesuur
08.45 uur

Lesduur
50 min.

Vragen?
Marjam Guman
ac.zuidoost@altra.nl
020 555 84 44

Website
altrahorizononderwijs.nl

Deze school doet niet mee aan de loting 
en matching. Bekijk de website van de 
school voor meer informatie.

Let op!
Deze school doet niet mee aan de loting en matching. 
Bekijk de website van de school voor meer informatie.

mailto:e.suvrijn%40altra.nl?subject=
http://altrahorizononderwijs.nl
mailto:ac.zuidoost%40altra.nl?subject=
http://altrahorizononderwijs.nl


Meer weten? 
Check de site!

Profiel

Meer weten? 
Check de site!

Profiel

Meer weten? 
Check de site!

Profiel

Meer weten? 
Check de site!

Profiel

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

26

Amsterdams Beroepscollege Noorderlicht
Op onze school word je persoonlijk begroet, 
gezien en in je kracht gezet. De sfeer is 
vriendelijk, open en sociaal. Een duidelijke 
structuur helpt je bij het leren. Wij proberen 
jou zo goed mogelijk te begeleiden om het 
diploma te halen dat het beste bij jou past. 
Dit doen wij door passende hulp te bieden; 
je krijgt o.a. twee jaar dezelfde mentor als 
vaste contactpersoon voor jou en je ouders. 
Het Noorderlicht biedt voor basis en kader 
drie profielen aan: Zorg & Welzijn, Economie 
& Ondernemen en Dienstverlening & 
Producten. Ook voor TL/Beroepsmavo kun 
je kiezen uit verschillende profielen. 

Kleine klassen (+/- 16 leerlingen)

Talentklassen en sportteams

Extra aandacht rekenen/taal

Aandacht voor diversiteit

Sfeervol en modern schoolgebouw

Barlaeus Gymnasium

Het Barlaeus biedt klassikaal onderwijs met 
zeer bevlogen docenten, die samen met jou 
gaan zorgen dat je je op je plek voelt. Als je 
leerlingen vraagt waarom ze het Barlaeus zo’n  
fijne school vinden, zul je meestal horen dat de 
sfeer erg prettig is en dat er veel buitenschoolse 
activiteiten zijn. De school heeft een heel veilig 
sociaal klimaat: kinderen uit alle hoeken van 
Amsterdam en daarbuiten voelen zich bij ons 
thuis en worden geaccepteerd zoals ze zijn. Als 
je naar het Barlaeus komt, gaan wij ervan uit 
dat je ook bij ons je eindexamen haalt: samen 
naar de eindstreep!

Bevlogen docenten

Uitstekende resultaten

Geweldige sfeer

Laagdrempelig

Veel activiteiten en reizen

Schoolsoorten
vmbo-b, vmbo-k, vmbo-t

Extra ondersteuning
Leerwegondersteuning vmbo

Adres
Rode kruisstraat 14
1025 KN Amsterdam

Stadsdeel
Noord

Aantal leerlingen
380

Aanvang eerste lesuur
08.30 uur

Lesduur
50 min.

Vragen?
Dhr. Lammerse (teamleider)
info@abcnoorderlicht.nl
020 636 95 91

Website
abcnoorderlicht.nl

Schoolsoorten
vwo

Adres
Weteringschans 29
1017 RV Amsterdam

Stadsdeel
Centrum

Aantal leerlingen
799

Aanvang eerste lesuur
08.30 uur

Lesduur
50 min.

Vragen?
Margriet Bosman
mbosman@barlaeus.nl
020 626 33 96

Website
barlaeus.nl

“Vorig jaar mocht ik van kader naar de mavo. 
Dankzij de extra hulp van mijn docenten 

is dit gelukt.”

....“Geniet van elke seconde, want voor je het weet is 
het voorbij!” - Bilgi, eindexamen 2022

mailto:info%40abcnoorderlicht.nl?subject=
http://abcnoorderlicht.nl
mailto:mbosman%40barlaeus.nl?subject=
http://barlaeus.nl
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Berlage Lyceum
Het Berlage Lyceum is een Amsterdamse 
Unesco-school voor tweetalig onderwijs (voor 
mavo, havo, atheneum en gymnasium). Naast 
Nederlands is Engels de voertaal. Leerlingen 
kunnen op ieder niveau, naast hun reguliere 
examen, een internationaal examen Engels 
doen.  Het Berlage is een school voor en van 
wereldburgers. We willen dat onze leerlingen 
een actieve en verantwoordelijke rol leren 
spelen in de wereld. Belangrijke thema’s zijn: 
wereldburgerschap, duurzaamheid, innovatie, 
intercultureel leren, vrede en mensenrechten. In 
de vwo-brugklassen volgen leerlingen het vak 
classics. Ze kunnen dan in leerjaar 2 kiezen voor 
atheneum of gymnasium. Kijk op de website 
voor onze nieuwe profielklas ‘Internationaal 
Onderwijs’.

De wereld aan je voeten

Anders en toch samen

Verantwoordelijkheid leren nemen

Zelfvertrouwen ontwikkelen

Waarmaken wat je belangrijk 
vindt

Bindelmeer College

Bindelmeer College is een bijzondere, betrok-
ken en kleine vmbo-school in Amsterdam-Zuid-
oost. We hebben kleine klassen van 16 tot 20 
leerlingen. De leerlingen in de onderbouw 
volgen een talentroute: voetbal, dansen, koken, 
technology of art. In de bovenbouw kun je drie 
routes volgen: vmbo-basis, vmbo-kader of 
vmbo-theoretisch. De basisberoepsgerichte 
leerweg heet ook wel de ‘vakmanschapsroute’. 
Deze route bieden wij aan in samenwerking met 
het ROC. De keuze is dus ruim op het Bindel-
meer College en daardoor bieden wij leerlingen 
een diploma op maat. Daarnaast hebben wij 
een team dat deskundig is, talenten tot bloei 
brengt, leerlingen boeit en inspireert.

Kleine klassen

Talentklassen

Persoonlijke aandacht

Doorlopende leerlijn vmbo-mbo

Meer dan alleen les

Schoolsoorten
vmbo-t, havo, vwo

Adres
P. L. Takstraat 33-34
1073 KJ Amsterdam

Stadsdeel
Zuid

Aantal leerlingen
1170

Aanvang eerste lesuur
08.30 uur

Lesduur
50 min.

Vragen?
Dhr. Alijn van Hoorn 
a.vanhoorn@berlagelyceum.eu
020 572 12 00

Website
berlage.espritscholen.nl

Schoolsoorten
vmbo-b, vmbo-k, vmbo-t

Extra ondersteuning
Leerwegondersteuning vmbo

Adres
Dubbelink 1
1102 AL Amsterdam

Stadsdeel
Zuidoost

Aantal leerlingen
501

Aanvang eerste lesuur
08.30 uur

Lesduur
45 min.

Vragen?
Mw. L. Boz
l.boz@bindelmeercollege.nl
020 699 02 21

Website
bindelmeercollege.nl

“Je kunt hier gewoon rustig jezelf zijn, niemand die 
je daar op aanspreekt. Ik voelde me meteen thuis 

hier.”

“Als je binnenkomt, voel je je direct thuis en de 
docenten motiveren je om te komen waar je wilt 

komen.”

mailto:a.vanhoorn%40berlagelyceum.eu?subject=
http://berlage.espritscholen.nl
mailto:l.boz%40bindelmeercollege.nl?subject=
http://bindelmeercollege.nl
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Calandlyceum

Het Calandlyceum staat voor breed dalton-
onderwijs. Je kiest bij ons voor technasium, 
gymnasium, (top)sport of cultuur. Wij zijn een 
Daltonschool, omdat het bij ons niet alleen 
gaat om wát je leert, maar ook om hóé je leert. 
Je leert vaardigheden die je je hele leven kunt 
gebruiken. In Amsterdam Nieuw-West maken 
wij het verschil. Een mooie school, met voor de 
onderbouw een eigen vleugel en eigen docen-
tenteam, waardoor het klein en vertrouwd aan-
voelt. Persoonlijk contact met leerlingen vinden 
wij erg belangrijk. Op het Calandlyceum ontdek 
je wat jíj kunt bereiken en maak je vrienden voor 
het leven.

Daltononderwijs

Technasium; O&O, opdrachtgevers, 
samenwerken

Topsporttalentschool; (top)sport en 
onderwijs

Cultuurprofielschool; 
verschillende kunstvakken 

Onderbouwafdeling; klein-
schalige afdelingen onderbouw

Bredero Mavo
De Bredero Mavo is een openbare mavo/
havoschool en heeft een modern, kleurrijk 
gebouw midden in het centrum van Amsterdam 
Noord. Wij bieden een tweejarige mavo/
havo brugklas, TTO (tweetalig onderwijs), een 
dansklas en een sportklas. Als je TTO kiest, 
wordt een deel van de vakken in het Engels 
gegeven. Kies je voor onze sportklas, dan heb 
je extra lessen sport. In ons onderwijs staan 
Communiceren en Ondernemen centraal. 
We besteden veel aandacht aan onderzoeken 
en samenwerken en je leert goed presenteren. 
Wij praten met elkaar, luisteren naar elkaar, 
dagen elkaar uit en doen projecten samen. 
Een betrokken, nieuwsgierige houding is 
daarom belangrijk.

Tweejarige mavo/havo brugklas

Tweetalig onderwijs (TTO)

Focus op Communiceren en 
Ondernemen

Examen in ICT Media & design, 
tekenen, sport

Een modern, kleurrijk 
schoolgebouw

Schoolsoorten
vmbo-t, havo, vwo

Adres
Pieter Calandlaan 182
1068 NT Amsterdam

Stadsdeel
Nieuw-West

Aantal leerlingen
1668

Aanvang eerste lesuur
08.30 uur

Lesduur
45 min.

Vragen?
Mehmet Ertunc
mertunc@calandlyceum.nl
Mohamed el Haichar
melhaichar@calandlyceum.nl
020 667 53 53

Website
calandlyceum.nl

Schoolsoorten
vmbo-t, havo
 
Extra ondersteuning
Leerwegondersteuning vmbo

Adres
Gare du Nord 5
1022 LD Amsterdam

Stadsdeel
Noord

Aantal leerlingen
500

Aanvang eerste lesuur
08.30 uur

Lesduur
50 min.

Vragen?
Mw. J. Kwaks
info@brederomavo.vova.nl
020 579 72 30

Website
brederomavo.nl

“Je leert hier alles over communiceren en 
ondernemen en je gaat veel samenwerken. 

Wij zijn een echte multi-culti school.”

“Alle kansen die je krijgt op het Caland zijn jouw 
sleutel tot succes.” - Shahzaid (2b4)

Let op!
Op deze school is een voorrangsregel 
van toepassing.

mailto:mertunc%40calandlyceum.nl?subject=
mailto:melhaichar%40calandlyceum.nl?subject=
http://calandlyceum.nl
mailto:info%40brederomavo.vova.nl?subject=
http://brederomavo.nl
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Calvijn College

Het Calvijn College is een goede school. En 
een fijne school. Met betrokken docenten die je 
helpen verder te komen. Stimulerend. Precies 
wat je nodig hebt.  Een school is natuurlijk meer 
dan een plaats waar je les volgt. Het moet 
een plek zijn waar je je op je gemak voelt. En 
vrienden maakt. Heel belangrijk, want dan leer 
je beter. Hou je van sporten? Dat kan hier in 
een prachtige voetbalkooi op het dak. In onze 
megagrote sporthal. En in de Gymboxx vol 
uitdagende trainingsmaterialen. We zijn er trots 
op dat we dat hebben. Uniek voor Amsterdam!

Goede, fijne school

Veel sport

Voetbalkooi op het dak

Midden in Nieuw-West

Nieuw, licht gebouw

Schoolsoorten
vmbo-b, vmbo-k, vmbo-t

Extra ondersteuning
Leerwegondersteuning vmbo

Adres
Pieter Calandlaan 3
1065 KH Amsterdam

Stadsdeel
Nieuw-West

Aantal leerlingen
500

Aanvang eerste lesuur
08.30 uur

Lesduur
30 min.

Vragen?
Asma el Hirsch
calvijn@calvijncollege.
amsterdam
020 615 34 09

Website
calvijncollege.amsterdam

Cartesius Lyceum

Het Cartesius Lyceum is een ambitieuze 
school voor havo, atheneum en gymnasium 
waarin we uitgaan van de unieke talenten 
van elke leerling. Wij staan voor inclusiviteit 
en wereldburgerschap. Dat zie je terug in 
onze diverse leerlingenpopulatie en in ons 
onderwijsaanbod. Op onze school ervaren 
leerlingen de meerwaarde van diversiteit en 
verschillende culturele achtergronden, zowel in 
de klas als tijdens onze Europese uitwisselingen. 
Ons onderwijs is erop gericht om het geloof 
in eigen kunnen te versterken, waarbij we veel 
aandacht hebben voor feedback en reflectie. 
Om uiteindelijk als gediplomeerd Cartesiaan 
goed voorbereid de wijde wereld in te trekken!

Jouw unieke talenten

Geloof in eigen kunnen

Ontwikkelen door feedback

Wereldburger zijn

Iedereen hoort erbij

Schoolsoorten
havo, vwo

Adres
Frederik Hendrikplantsoen 7a
1052 XN Amsterdam

Stadsdeel
West

Aantal leerlingen
700

Aanvang eerste lesuur
8.30 uur

Lesduur
60 min.

Vragen?
Ronald van Burg
aanmelden@cartesius.
espritscholen.nl
020 584 96 77

Website
cartesius.espritscholen.nl

“De overgang naar deze school ging heel goed. De 
juffen en meesters zijn aardig hier. En de kantine is 

groot.” – Rawae, 12 jaar

“Ik vond het best spannend, maar ik voelde 
me gelijk thuis!”

mailto:calvijn%40calvijncollege.amsterdam?subject=
mailto:calvijn%40calvijncollege.amsterdam?subject=
http://calvijncollege.amsterdam
mailto:aanmelden%40cartesius.espritscholen.nl?subject=
mailto:aanmelden%40cartesius.espritscholen.nl?subject=
http://cartesius.espritscholen.nl
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Cburg College

Het Cburg College is een kleine vmbo-school 
op het Zeeburgereiland. Samenwerken, 
overleggen, presenteren en het gebruiken van 
moderne media zijn bij ons belangrijk. Wij 
helpen je beter te worden in wat je al goed kunt 
en begeleiden je bij wat je lastig vindt. Je maakt 
vanaf de eerste klas kennis met verschillende 
beroepsrichtingen: Media, vormgeving & ICT 
(MVI), Economie & Ondernemen (E&O) en 
Dienstverlening & Producten (D&P). Verder 
hebben we een afwisselend programma van 
kunst, media en sport. En maar liefst zestien 
keuzevakken. Zo kom je erachter wat je leuk 
vindt, waar je goed in bent en welk beroep je 
wilt kiezen.

Onderwijs in een modern gebouw

Direct kennismaken met 
verschillende beroepsrichtingen

Begeleiding op maat

Keuze uit 3 unieke 
excellentieprogramma’s

Hoog slagingspercentage

Casparus College
Het Casparus College is een kleine,  
overzichtelijke vmbo-school in Weesp. Bij ons 
staat persoonlijke aandacht voorop. Wij bieden 
onze leerlingen begeleiding bij het leren leren, 
het leren kiezen en het leren leven. Heb je 
naast onze gebruikelijke begeleiding wat extra 
aandacht nodig, dan krijg je passende extra 
ondersteuning. Wij hebben naast leerlingen 
uit Weesp ook leerlingen uit de omliggende 
omgeving, zoals: Muiderberg, Nigtevecht, 
Nederhorst den Berg, Amsterdam, Diemen, 
IJburg en Almere. Ons gebouw is licht en 
overzichtelijk en zowel met de fiets als met het 
openbaar vervoer goed bereikbaar.

Persoonlijke aandacht

Kleinschalig

Sport & Cultuur

Ambacht

Kleine klassen

Schoolsoorten
vmbo-b, vmbo-k

Extra ondersteuning
Leerwegondersteuning vmbo

Adres
Foekje Dillemastraat 116
1095 MK Amsterdam

Stadsdeel
Oost

Aantal leerlingen
350

Aanvang eerste lesuur
08.30 uur

Lesduur
50 min.

Vragen?
Mw. I. In het Veld
info@cburgcollege.vova.nl
020 579 71 30

Website
cburgcollege.nl

Schoolsoorten
vmbo-b, vmbo-k, vmbo-t

Extra ondersteuning
Leerwegondersteuning vmbo

Adres
Talmastraat 40
1381 NE Weesp

Stadsdeel
Weesp

Aantal leerlingen
320

Aanvang eerste lesuur
08.30 uur

Lesduur
45 min.

Vragen?
Bas Korpadi
info-cc@gsf.nl
0294 805 200

Website
gsf.nl/casparuscollege

“Ik heb het Casparus gekozen omdat ik het 
een leuke, kleine school vind, er wordt goed 

op me gelet!”

....Myrano: “Je dromen komen uit, omdat 
je zelf kan kiezen wat je later wil worden.”

Let op!
Deze school doet niet mee aan de loting 
en matching. Bekijk de website van de 
school voor meer informatie.

mailto:info%40cburgcollege.vova.nl?subject=
http://cburgcollege.nl
mailto:info-cc%40gsf.nl?subject=
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Cheider (vo)
Wij zijn de enige Joods-orthodoxe school in 
Nederland, met een programma voor regulier 
(profaan) onderwijs voor vmbo-t, havo en 
vwo, en een Joodse opleiding die leerlingen 
opleidt voor een Jeshive (Talmoedschool) of 
seminarium. Van kinderdagverblijf tot en met 
eindexamen in één school.

Kleine klassen

Veel Joods onderwijs

Veel individuele aandacht

PO en VO samen

Jongens en meisjes gescheiden

Schoolsoorten
vmbo-t, havo, vwo

Adres
Zeelandstraat 11
1082 BV Amsterdam

Stadsdeel
Zuid

Aantal leerlingen
33

Aanvang eerste lesuur
09.00 uur

Lesduur
40 min.

Vragen?
Dirk Wolff 
d.wolff@cheider.nl
020 646 55 64

Website
cheider.nl

College De Meer

College De Meer is een kleinschalige school 
voor vmbo met veel aandacht voor de 
individuele leerling. Op twee locaties bieden 
wij onderwijs op verschillende vmbo-niveaus. 
In samenwerking met havo De Hof bieden we 
leerlingen met een vmbo-t/havo-advies de 
mogelijkheid om te onderzoeken welk niveau 
het beste bij hen past. Doordat wij onderwijs 
bieden op de niveaus BB, KB, TL, én kansrijke 
havo, is er voor onze leerlingen maximale 
ruimte om het beste uit zichzelf te halen. In de 
eerste twee leerjaren zitten de BB- en KB-
leerlingen in gemengde klassen om te ervaren 
wat het juiste niveau is.

Kleinschaligheid/veiligheid 2 gebouwen

Brede keuze D&P/Z&W

Ontwikkelen door feedback

Kleine klassen

Groot aanbod naschoolse 
activiteiten

Schoolsoorten
vmbo-b, vmbo-k, vmbo-t

Extra ondersteuning
Leerwegondersteuning vmbo

Adres
Radioweg 56
1098 NJ Amsterdam

Stadsdeel
Oost

Aantal leerlingen
410

Aanvang eerste lesuur
8.30 uur

Lesduur
45 min.

Vragen?
Dhr. J. Elzendoorn
JPEN@zaam.nl
020 694 52 03

Website
collegedemeer.nl

“Het Cheider voelt als één grote familie.”

“Een fijne school waar je gezien en gehoord wordt. 
Ik heb hier veel vrienden gemaakt.”

Let op!
Deze school doet niet mee aan de loting 
en matching. Bekijk de website van de 
school voor meer informatie.

mailto:d.wolff%40cheider.nl?subject=
http://cheider.nl
mailto:JPEN%40zaam.nl?subject=
http://collegedemeer.nl
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Schoolsoorten
vmbo-t, havo, vwo

Extra ondersteuning
Leerwegondersteuning vmbo

Adres
Jacob Geelstraat 38
1065 VT Amsterdam

Stadsdeel
Nieuw-West

Aantal leerlingen
830

Aanvang eerste lesuur
08.45 uur

Lesduur
50 min.

Vragen?
Mariem Ben Salah
m.bensalah@
comeniuslyceum.nl
020 614 03 05

Website
comeniuslyceum.nl

Comenius Lyceum Amsterdam
Het Comenius Lyceum is een multiculturele 
school in Nieuw-West met een fijne sfeer 
omdat we elkaar helpen en respecteren. 
Onze betrokken docenten zorgen voor 
levendige en boeiende lessen en leveren 
een sterke basis voor een mooie toekomst. 
Je krijgt les in een mooi, nieuw gebouw met 
veel licht. Maar bovenal koesteren wij jouw 
tradities, normen en waarden én bereiden 
we je in een prettige omgeving voor op de 
grote wereld. We hebben extra aandacht 
voor vakgebieden die veelgevraagd zijn in de 
hedendaagse samenleving, zoals ICT, techniek, 
gezondheidszorg, milieu, rechten, innovaties, 
duurzaamheid en persoonlijke ontwikkeling. 
Dit biedt jou kansen om de wereld te veroveren!

Sterke basis voor de toekomst

Fijne sfeer

Respectvol met elkaar omgaan

In het hart van Nieuw-West

Nieuw gebouw, veel licht

“Ik vind dat iedereen je goed helpt. De docenten 
zijn lief. Ook de ouderejaars doen dat graag. 

Best bijzonder!” - Imane

CSB
De wereld verandert snel en daar bereidt de 
CSB haar leerlingen op voor. We bieden onze 
leerlingen betekenisvol en eigentijds onderwijs. 
Onderwijs dat eisen stelt, prikkelt en uitdaagt, 
dat aansluit op hun eigen manier van leren.
Dit zie je terug in onze reguliere vaklessen en 
in ons projectonderwijs: Millennium Skills. Hier 
werken leerlingen aan vaardigheden die zij 
nodig hebben voor hun toekomst. Zij leren van 
elkaar en met elkaar. Ons onderwijs doet recht 
aan verschillende capaciteiten, aan verschillen 
in individuele voorkeuren en interesses en aan 
culturele verschillen. Daarom voelt iedereen 
zich thuis op de CSB, ongeacht achtergrond, 
levensovertuiging of talent.

Betekenisvol onderwijs

Millennium Skills (projectonderwijs)

Eigentijds en innovatief

Vaardigheden voor de toekomst

Samenwerkend leren

Schoolsoorten
vmbo-t, havo, vwo

Adres
De Cuserstraat 3
1081 CK Amsterdam

Stadsdeel
Zuid

Aantal leerlingen
850

Aanvang eerste lesuur
08.30 uur

Lesduur
50 of 100 min.

Vragen?
Rosanne van der Werf
r.vanderwerf@
csb-amsterdam.nl
020 662 79 83

Website
csb-amsterdam.nl

“Door de goede sfeer voel je je thuis op de CSB.”

mailto:m.bensalah%40comeniuslyceum.nl?subject=
mailto:m.bensalah%40comeniuslyceum.nl?subject=
http://comeniuslyceum.nl
mailto:r.vanderwerf%40csb-amsterdam.nl?subject=
mailto:r.vanderwerf%40csb-amsterdam.nl?subject=
http://csb-amsterdam.nl
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Cygnus Gymnasium
Ben je nieuwsgiering, leergierig, intelligent en 
een beetje eigenwijs? Dan ben je bij ons op het 
Cygnus Gymnasium aan het juiste adres. Op 
het Cygnus kun je je zowel in de diepte als in 
de breedte ontwikkelen. De lat ligt hoog, maar 
wel in een gemoedelijke, vrije sfeer. Je voelt je 
daarom gemakkelijk bij ons thuis, ongeacht je 
achtergrond of afkomst. Wat al onze leerlingen 
met elkaar gemeen hebben, is dat ze vooruit 
kunnen en willen komen.

Levend Latijn

Aanbod voor leerlingen 
die extra uitdaging willen

Jezelf mogen zijn

Extra curriculaire activiteiten

Wereldburgers en 
wetenschappers

Schoolsoorten
vwo

Adres
Vrolikstraat 8
1091 VG Amsterdam

Stadsdeel
Oost

Aantal leerlingen
810

Aanvang eerste lesuur
08.25 uur

Lesduur
50 min.

Vragen?
Thomas ter Hart
t.terhart@cygnusgymnasium.nl
020 468 88 80

Website
cygnusgymnasium.nl

“Soms zijn de leerlingen een beetje gek, maar leuk 
gek. Je mag hier anders zijn.”

Damstede Lyceum
Damstede is een school voor gymnasium, vwo, 
havo en technasium. Met onze tweejarige 
brugklas stimuleren we leerlingen hun kansen te 
vergroten. Na deze brugklasperiode maak je de 
definitieve keuze welke opleiding het beste bij 
je past.  De brugklas kent vwo-, havo/vwo- en 
havoklassen. We geven extra aandacht aan de 
Nederlandse taal, aan spreekvaardigheid en 
studievaardigheden. In het eerste jaar maken 
alle leerlingen kennis met het technasium. We 
geven huiswerkbegeleiding en hebben een 
nieuwe bibliotheek met 50 huiswerkplekken en 
21 leesstoelen. Leerlingen kunnen hun talenten 
versterken met Spaans, Cambridge Engels 
en/of een masterclass aan de universiteit.

Tweejarige brugklas

Gymnasium

Technasium

Nieuwe bibliotheek

Internationale contacten

Schoolsoorten
havo, vwo

Adres
Rode Kruisstraat 83
1025 KM Amsterdam

Stadsdeel
Noord

Aantal leerlingen
765

Aanvang eerste lesuur
08.30 uur

Lesduur
50 min.

Vragen?
Mw. S. Rostam
s.rostam@damstede.net
020 635 23 60

Website
damstedelyceum.nl

“Damstede stond laag op mijn lijst, maar ik moet 
eerlijk toegeven: hier terechtkomen was het beste 

ongeluk van mijn leven!” (Roan, 2 vwo)

mailto:t.terhart%40cygnusgymnasium.nl?subject=
http://cygnusgymnasium.nl
mailto:s.rostam%40damstede.net?subject=
http://damstedelyceum.nl
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De Amsterdamse MAVO

De Amsterdamse MAVO is een kleine school 
(maximaal 270 leerlingen) die alleen vmbo-t 
aanbiedt. Wij leiden onze leerlingen op voor 
een vervolgopleiding op de havo of mbo. De 
Amsterdamse MAVO is een humanistische 
school met een fijne sfeer waar iedereen elkaar 
kent en iedereen gezien wordt. Humanistisch 
onderwijs betekent voor ons dat leerlingen 
een bijdrage leveren aan de maatschappij. 
Hiervoor hebben we verschillende maatschap-
pelijke (school)projecten opgenomen in ons 
lesprogramma. Wij werken vanuit onze vijf 
kernwaarden en besteden veel aandacht aan 
mensenrechten en democratie. 
De Amsterdamse MAVO verlaat je niet alleen 
met een diploma, maar ook als kritisch wereld-
burger.

Kleinschalig

Sociaal veilig

Humanistisch, iedereen is welkom

Uitstekend docententeam

Burgerschapsschool

Schoolsoorten
vmbo-t

Adres
Linnaeushof 48
1098 KM Amsterdam

Stadsdeel
Oost

Aantal leerlingen
270

Aanvang eerste lesuur
08.30 uur

Lesduur
90 min.

Vragen?
Martine van Hoogen
info@deamsterdamsemavo.nl
06 16 29 315

Website
deamsterdamsemavo.nl

....“Er wordt hier niet gepest en je hoeft je niet te 
schamen voor wie je bent.” 

De Apollo

De Apollo is een middelbare school voor 
leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. 
Wij bieden vmbo-t en havo-onderwijs. De 
Apollo is een zogenaamde tussenvoorziening, 
wat inhoudt dat onze school tussen het reguliere 
en het speciaal onderwijs in zit. Leerlingen 
hebben een lwoo-beschikking of aantoonbaar 
extra ondersteuning nodig om toegelaten te 
kunnen worden tot de school. Leerlingen krijgen 
bij ons veel persoonlijke begeleiding. De vakken 
die wij aanbieden zijn gelijk aan die van de 
reguliere scholen en ook doen de leerlingen bij 
ons eindexamen in het vierde leerjaar vmbo-t of 
het vijfde leerjaar havo.

Kleine klassen

Veel ondersteuning

Vaste mentor(coach)

Plezier

Zichtbaar

“Eindelijk een school waar ik gezien word.”

Schoolsoorten
vmbo-t, havo

Extra ondersteuning
Leerwegondersteuning vmbo
Tussenvoorziening

Adres
Oudaen 6
1081 BZ Amsterdam

Stadsdeel
Zuid

Aantal leerlingen
320

Aanvang eerste lesuur
09.00 uur

Lesduur
50 min.

Vragen?
Koen Daamen
info@deapollo.nl
020 644 83 57

Website
deapollo.nl

Let op!
Deze school doet niet mee aan de loting 
en matching. Bekijk de website van de 
school voor meer informatie. 

mailto:info%40deamsterdamsemavo.nl?subject=
http://deamsterdamsemavo.nl
mailto:info%40deapollo.nl?subject=
http://deapollo.nl
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DENISE
DENISE is opgericht vanuit de visie dat elk 
kind gelijke kansen heeft op een prachtige 
schoolloopbaan. We bieden door onze visie, 
aanpak en structuur maximale kansen om in 
een goed en fijn schoolklimaat een diploma 
te halen en voldoende te weten over de 
maatschappij om een betekenisvolle bijdrage te 
leveren. We werken vanuit acht kernwaarden, 
zoals ruimdenkendheid, veerkracht en 
zorgzaamheid. We zitten in een schitterend 
gebouw met primair onderwijs en voortgezet 
onderwijs samen. Onze school bestaat uit meer 
dan 70 nationaliteiten: nieuwkomers, migranten 
en Amsterdamse leerlingen, al dan niet in 
Nederland geboren. We bieden eindonderwijs 
voor mavo, havo en internationaal vwo (IB).

Meer dan 70 nationaliteiten

Kleine klassen 24 leerlingen

Vakken in Nederlands en Engels

3-jarige onderbouw

Prachtig gebouw

Schoolsoorten
vmbo-t, havo, vwo

Extra ondersteuning
Leerwegondersteuning vmbo

Adres
Piet Mondriaanstraat 140
1061 TT Amsterdam

Stadsdeel
Nieuw-West

Aantal leerlingen
600

Aanvang eerste lesuur
08.30 uur

Lesduur
50 min.

Vragen?
Nelleke de Weerd
info@denise.espritscholen.nl
020 480 27 00

Website
denise.espritscholen.nl

“I feel at home at DENISE. The school helped me 
become the person I am today; a world citizen.”

Fons Vitae Lyceum

Het Fons Vitae Lyceum biedt havo, atheneum 
en gymnasium in Amsterdam-Zuid. Ons 
onderwijs is klassikaal met oog voor de 
mogelijkheden van de individuele leerling. 
We hebben een eenjarige brugperiode met 
heterogene h/v-klassen en vwo-klassen, met 
de mogelijkheid tot gymnasium. Elke klas 
heeft twee mentoren. In je schooltijd leer je 
meer dan uit boeken; je leert ook mens te zijn. 
Daarom spreken we, naast het hoofd, ook 
hart en handen aan en bieden we in leerjaar 
één en twee de vakken toneel en techniek & 
wetenschap aan. We stimuleren onze leerlingen 
hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

Schoolsoorten
havo, vwo

Adres
Reijnier Vinkeleskade 53
1071 SW Amsterdam

Stadsdeel
Zuid

Aantal leerlingen
1065

Aanvang eerste lesuur
08.30 uur

Lesduur
60 min.

Vragen?
Gaby Groen (vwo)
gaby.groen@fonsvitae.nl
Tieske Hagenbeek (havo/vwo)
tieske.hagenbeek@fonsvitae.nl
020 571 24 10

Website
fonsvitae.nl

Prettige sfeer

Prachtig schoolgebouw

Twee mentoren per brugklas

Uitgestelde mogelijkheid 
tot gymnasium

Bijzondere activiteiten buiten 
lessen

“De sfeer is erg fijn door de enthousiaste kinderen 
en leraren. Je kunt ook keuzemodules volgen, 

bijvoorbeeld over techniek.”

mailto:info%40denise.espritscholen.nl?subject=
http://denise.espritscholen.nl
mailto:gaby.groen%40fonsvitae.nl?subject=
mailto:tieske.hagenbeek%40fonsvitae.nl?subject=
http://fonsvitae.nl
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Geert Groote College Amsterdam
Op het Geert Groote ga je groeien, vanbuiten 
en vanbinnen. Je wordt hier een sterkere 
versie van jezelf. Wij dagen je uit om van alles 
te ontdekken, enthousiast te worden en je 
persoonlijkheid te ontwikkelen. Voor ons is leren 
niet het vullen van een vat, maar het ontsteken 
van een vuur. In jou. Daarom brengen we de 
lesstof naar jouw leefwereld. En passen we de 
inhoud van elk vak aan jouw leeftijd aan.

Schoolsoorten
vmbo-t, havo, vwo

Adres
Fred. Roeskestraat 84
1076 ED Amsterdam

Stadsdeel
Zuid

Aantal leerlingen
910

Aanvang eerste lesuur
08.30 uur

Lesduur
50 min.

Vragen?
Coördinator nieuwe leerlingen
aanname@ggca.nl
020 574 58 30

Website
ggca.nl

Leren en inspireren

Hoofd, hart en handen

Periodeonderwijs

Aandacht voor kunst en 
ambacht

Vrije school

“Ik voelde me op de eerste schooldag meteen 
thuis.”

Let op!

Op deze school is een voorrangsregel 
van toepassing.

Gerrit van der Veen College

Het Gerrit is dé havo/vwo-school voor creatief 
talent in Amsterdam. De fijne sfeer en de 
intellectuele uitdaging in combinatie met 
kunstonderwijs is typisch Gerrit. Wij werken 
meer en meer samen met het Sweelinck 
College en het Zuiderlicht College bij 
onderwijsprojecten in, met en voor de stad. 
We hopen je binnenkort op het Gerrit te zien.

Schoolsoorten
havo, vwo

Adres
Gerrit van der Veenstraat  99
1077 DT Amsterdam

Stadsdeel
Zuid

Aantal leerlingen
900

Aanvang eerste lesuur
08.30 uur

Lesduur
50 min.

Vragen?
Heleen Schreuder
groep8@gerritvdveen.nl
020 679 99 05

Website
gerritvdveen.nl Je mag er zijn

Fijne sfeer

Les in alle kunstvakken

Kunst+ klassen

Goed onderwijs

“Dit is de school waar ik me fijn voel.”

mailto:aanname%40ggca.nl?subject=
http://ggca.nl
mailto:groep8%40gerritvdveen.nl?subject=
http://gerritvdveen.nl
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Havo De Hof
Alles voor de havo, en meer! Dat is havo 
De Hof. In een nieuw gebouw, vlak bij 
het Tropenmuseum bieden we een uniek 
talentenprogramma voor onze 400 leerlingen. 
Havo De Hof is een kleine, veilige school. 
Een school waar iedereen elkaar kent, waar 
je jezelf kan zijn, ook – of juist! – als je je eigen 
pad en route kiest. We denken mee met 
leerlingen en ouders, om te onderzoeken hoe 
jij je talenten ontwikkelt en je weg in de wereld 
vindt. Past een ander onderwijsniveau beter 
bij je? Dan werken we natuurlijk samen met de 
ZAAM scholen en ook de andere scholen in en 
buiten Amsterdam. Kom langs op ons havo De 
Hof Festival op 19 november!

Schoolsoorten
havo

Adres
Dapperstraat 315
1093 BS Amsterdam

Stadsdeel
Oost

Aantal leerlingen
405

Aanvang eerste lesuur
08.25 uur

Lesduur
50 min.

Vragen?
Mw. S. Mowday
s.mowday@havodehof.nl
020-8938000

Website
havodehof.nl Alles voor de havo

Kleine veilige school

Uniek talentenprogramma

Korte lijntjes

Gemengde school

“Ik heb Chinees, Patisserie en Theater gevolgd. Je 
kan hier echt jezelf zijn, ik voel me hier thuis.”

Hervormd Lyceum West

Het Hervormd Lyceum West (HLW) is een 
school met persoonlijke aandacht, betrokken 
docenten en een fijne sfeer. De school 
stimuleert je om de wereld om je heen te 
verkennen en jouw talenten te ontdekken. 
Veel kinderen bij ons eindigen op een hoger 
niveau dan waarop ze gestart zijn. Dat komt 
doordat we je uitdagen het beste uit jezelf te 
halen. Bovendien heb je dankzij de tweejarige 
brugperiode alle tijd om te laten zien welk 
niveau goed bij jou past. Het HLW heeft een 
vwo- (atheneum én gymnasium), havo- en 
mavoafdeling. Tweetalig onderwijs op havo- en 
vwo-niveau is ook mogelijk.

Persoonlijk en kleinschalig

Tweejarige brugperiode

Begeleiding op maat

Hallo Wereld

Tech School

“We doen hier veel toffe projecten die ons 
voorbereiden op onze toekomst.”

Schoolsoorten
vmbo-t, havo, vwo

Adres
Hemsterhuisstraat 79
1065 JX Amsterdam

Stadsdeel
Nieuw-West

Aantal leerlingen
850

Aanvang eerste lesuur
08.30 uur

Lesduur
60 min.

Vragen?
Mw. M. van Minnen
infogroep8@hlw.nl
020 615 27 80

Website
hlw.nl

mailto:s.mowday%40havodehof.nl?subject=
http://havodehof.nl
mailto:infogroep8%40hlw.nl?subject=
http://hlw.nl
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Hervormd Lyceum Zuid
“Docenten zijn heel aardig en mijn mentor is 
top”, zei een leerling van onze school. Als je de 
leerlingen van het HLZ vraagt wat ze fijn vinden 
aan onze school dan antwoorden ze vaak: een 
warme, veilige sfeer. In een mooi traditioneel 
gebouw geven onze docenten les aan havo- 
en vwo-leerlingen. Op het HLZ vinden we dat 
goed onderwijs betekent dat er goede lessen 
met een duidelijke structuur worden gegeven. 
Maar ook dat er aandacht is voor jouw 
persoonlijke ontwikkeling. Meer weten? Kijk 
op www.welkomophethlz.nl. Daar vind je alle 
informatie over het HLZ voor een goed beeld 
van onze school.

Schoolsoorten
havo, vwo

Adres
Brahmsstraat 7
1077 HE Amsterdam

Stadsdeel
Zuid

Aantal leerlingen
960

Aanvang eerste lesuur
08.30 uur

Lesduur
45 min.

Vragen?
Emiel Neter
ntr@hlz.nl
020 662 79 83

Website
welkomophethlz.nl en 
hlz.nl

Old School Future Proof

Kleinschalig, veilig en persoonlijk

Werken vanuit vertrouwen

Future Media in onderbouw

Universalis op het vwo

....
“Het HLZ voelt als mijn tweede thuis.”

Het 4e Gymnasium

Onderwijs op niveau in een modern gebouw. 
Een school waar intelligente en leergierige 
kinderen uit alle bevolkingsgroepen worden 
uitgedaagd om zich breed te ontwikkelen. 
Iedereen is van harte welkom om mee te doen!

Schoolsoorten
vwo

Adres
Archangelweg 4
1013 ZZ Amsterdam

Stadsdeel
West

Aantal leerlingen
826

Aanvang eerste lesuur
08.30 uur

Lesduur
60 min.

Vragen?
Jaarlaagcoördinator klas 1
info@het4egymnasium.nl
020 584 90 10

Website
het4egymnasium.nl Hoogstaand en uitdagend onderwijs

Ruimte voor talent

Kleine betrokken open school

Eigentijds

Bijzondere vakken Sterrenkunde, 
Film, Theater

“Onderwijs is bedoeld om manieren van denken aan 
te leren, een dialoog te kunnen voeren en empathie 

voor andere perspectieven te ontwikkelen.”

mailto:ntr%40hlz.nl?subject=
http://welkomophethlz.nl
http://hlz.nl
mailto:info%40het4egymnasium.nl?subject=
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Meer weten? 
Check de site!

Profiel

Meer weten? 
Check de site!

Profiel

Meer weten? 
Check de site!

Profiel

Meer weten? 
Check de site!

Profiel

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

39

Het Amsterdams Lyceum
Het Amsterdams Lyceum biedt zowel 
atheneum- als gymnasiumonderwijs aan. Op 
beide afdelingen kan een leerling kiezen voor 
een versterkte taal: Engels, Spaans of Italiaans. 
We zijn een school met veel tradities en 
verzorgen uitdagend  onderwijs. Onze school is 
gehuisvest in een prachtig monumentaal pand 
dat zorgt voor een fijne sfeer. Alle eersteklassers 
krijgen het vak basisnatuurwetenschappen. We 
hebben vakoverstijgende projecten, een eigen 
buitenhuis, veel buitenschoolse activiteiten, een 
theaterklas, schoolclubs en buitenlandse reizen 
en uitwisselingen. Er wordt veel tijd besteed aan 
begeleiding en aan sociale ontwikkeling. We 
hebben een gezonde kantine.

Schoolsoorten
vwo

Adres
Valeriusplein 15
1075 BJ Amsterdam

Stadsdeel
Zuid

Aantal leerlingen
1087

Aanvang eerste lesuur
08.30 uur

Lesduur
50 en 100 min.

Vragen?
R.A.M. Winkel en A. Drosterij
rwinkel@amsterdams.com
adrosterij@amsterdams.com
020 574 76 91 / 020 574 77 41

Website
amsterdamslyceum.nl

Uitdagend vwo-onderwijs

Versterkt talenonderwijs met 
reizen

Mentorlessen in halve klassen

Schoolclubs en buitenschoolse 
activiteiten

Eigen buitenhuis voor werkweken

Jan (V6): “Op deze school voel ik me elke dag 
welkom.”

Hogelant

Hogelant is een kleine, veilige school 
voor leerlingen met vmbo-basis of 
tussenvoorziening-advies. Bij ons mag je jezelf 
zijn. Op onze school kent iedereen elkaar en 
docenten weten daarom ook goed wat je 
in je mars hebt. We leren je te onderzoeken 
wat jij interessant vindt, zelfstandig te 
worden, met oplossingen te komen en zelf 
verantwoordelijkheid te nemen. Je wordt 
uitgedaagd om door te zetten en het beste uit 
jezelf te halen. Wij zetten ons in om school voor 
jou leuk, afwisselend en uitdagend te maken en 
jou kansen te bieden succesvol te zijn.

Hogelant gelooft in jou!

Kleine, veilige school

Kleine klassen

Extra zorg en aandacht

Veel kansen

“Op de basisschool had ik moeite met leren, nu ben 
ik goed in heel veel vakken”

Schoolsoorten
vmbo-b

Extra ondersteuning
Leerwegondersteuning vmbo
Tussenvoorziening

Adres
Duinluststraat 20
1024 VK Amsterdam

Stadsdeel
Noord

Aantal leerlingen
110

Aanvang eerste lesuur
08.30 uur

Lesduur
50 min.

Vragen?
Anneke Krikke
info@hogelant.nl
020 634 47 37

Website
hogelant.nl

Let op!
Deze school doet niet mee aan de loting 
en matching. Bekijk de website van de 
school voor meer informatie. 

mailto:rwinkel%40amsterdams.com?subject=
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Hubertus & Berkhoff
Hubertus & Berkhoff, De Culinaire Vakschool, 
zit in een modern schoolgebouw op de Zuidas 
in Amsterdam. Koken, bakken en gastvrijheid. 
Daar draait alles om bij ons op school. Wij 
hebben bakkerijen, keukens, een lesrestaurant 
en een Grand Café waar leerlingen kunnen 
oefenen in de praktijk. Het restaurant en Grand 
Café zijn toegankelijk voor gasten van buiten 
de school. Onze kook-, bak- en serveerlessen 
zijn gericht op zelfstandigheid en ouderwets 
vakmanschap. Individuele aandacht staat 
centraal. Wij bieden vmbo-basis, -kader en 
-gemengd aan. Bij de kaderberoepsgerichte 
leerweg kun je ook kiezen voor tweetalig 
onderwijs (TTO). De gemengde leerweg is een 
programma met theorievakken op vmbo-t-
niveau en met praktijkvakken.

Schoolsoorten
vmbo-b, vmbo-k, vmbo-t

Extra ondersteuning
Leerwegondersteuning vmbo

Adres
Betuwestraat 29
1079 PR Amsterdam

Stadsdeel
Zuid

Aantal leerlingen
540

Aanvang eerste lesuur
08.30 uur

Lesduur
50 min.

Vragen?
Mevrouw D. Kuipers
info@hubertusberkhoff.vova.nl 
020 579 71 90

Website
hubertusberkhoff.nl

Leerschool voor horeca, 
bakkerij en recreatie

Kleinschalig onderwijs met 
individuele aandacht

Masterclasses door topchefs uit 
bedrijfsleven

Ambachtelijk vakmanschap met 
hoog slagingspercentage

Goede doorstroom naar het mbo

“Het ruikt hier vaak lekker, omdat we veel 
bakken en koken. De docenten helpen

 je goed en ik heb leuke vrienden.”

Huygens College

We zijn een overzichtelijke vmbo-school. 
We staan bekend om de extra aandacht en 
zorg voor onze leerlingen. Intern doorstromen 
naar een hoger niveau of het volgen van een 
vak op hoger niveau gebeurt met regelmaat. 
Binnen de basis- en kaderberoepsgerichte 
leerweg  bieden we de profielen MVI (Media, 
Vormgeving & ICT) en E&O (Economie 
& ondernemen) aan. Leerlingen van de 
theoretische leerweg kiezen tussen Economie 
en Zorg & Welzijn. Je volgt eigentijds 
onderwijs met behulp van moderne middelen. 
In het zogenaamde Maaklab worden de 
vakken aardrijkskunde, biologie, economie, 
natuurkunde en MVl-junior in vakoverstijgende 
projecten aangeboden.

Kleine klassen

Begeleiding en ondersteuning

Leren door te doen

Buitenschoolse activiteiten

Kunst- en sportklas

“Het is een leuke school waar docenten 
voor je klaarstaan.”

Schoolsoorten
vmbo-b, vmbo-k, vmbo-t

Extra ondersteuning
Leerwegondersteuning vmbo

Adres
2e Constantijn Huygensstraat 31
1054 NN Amsterdam

Stadsdeel
West

Aantal leerlingen
400

Aanvang eerste lesuur
09.00 uur

Lesduur
60 min.

Vragen?
Lies Harteman
huygens@huygens-college.nl
020 788 08 80

Website
huygens-college.nl

mailto:info%40hubertusberkhoff.vova.nl%20?subject=
http://hubertusberkhoff.nl
mailto:huygens%40huygens-college.nl?subject=
http://huygens-college.nl
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Hyperion Lyceum
Het Hyperion Lyceum is een vwo-school 
met gymnasium en atheneum . Samen 
Durven Leren is ons motto: we leren van 
en met elkaar en verleggen daarbij onze 
grenzen. We leiden leerlingen op tot kritische 
wereldburgers met een grote maatschappelijke 
betrokkenheid. In de brugklas krijg je 
Klassieke Vorming en als je het gymnasium 
kiest vanaf leerjaar 2 Grieks en Latijn. Op het 
atheneum   bieden we drie bijzondere vakken 
die we zelf hebben ontworpen. Ook geven 
we de combinatievakken Science (biologie, 
natuurkunde, scheikunde) en Gamma 
(geschiedenis, aardrijkskunde, economie). 
Naast klaslokalen hebben we studielabs, 
muziekstudio’s, gymzalen, een auditorium 
én een glijbaan.

Schoolsoorten
vwo

Adres
Badhuiskade 361
1031 KV Amsterdam

Stadsdeel
Noord

Aantal leerlingen
850

Aanvang eerste lesuur
09.00 uur

Lesduur
45 of 90 min.

Vragen?
Dhr. Jaco Mijnheer
info@hyperionlyceum.vova.nl
020 579 72 20

Website
hyperionlyceum.nl

Vriendelijke sfeer in een fijn gebouw

Keuzelessen in je weekrooster 

Lifestyle Informatics, Grote Denkers, 
Logica & Argumentatieleer

Keuze voor atheneum 
of gymnasium

Gebruik eigen laptop en 
digitale middelen

“Voor de keuzelessen bepaal ik aan welk vak ik wil 
werken. En met Bureau V kan ik 

versnellen of verdiepen.”

Iedersland College

‘Respect, duidelijkheid en veiligheid’, dit zijn 
de drie waarden die centraal staan op het 
ledersland College. Wij zijn één van de vier 
tussenvoorzieningen in Amsterdam en daar zijn 
wij trots op! Onze leerlingen worden opgeleid 
voor een basis- of kaderberoepsgericht 
diploma. Doordat wij een kleine school zijn met 
ongeveer 165 leerlingen, kennen we elkaar 
goed en voel je je snel thuis. Het ledersland 
College is gevestigd aan de Zekeringstraat 
in Nieuw-West, op slechts twee minuten 
loopafstand van metrostation lsolatorweg.

Vmbo basis/kader

Kleine klassen

Extra ondersteuning en begeleiding

Betrokken team

Respect, veiligheid, duidelijkheid

‘Onze school is gezellig, want iedereen kent elkaar 
en we helpen elkaar.’

Schoolsoorten
vmbo-b, vmbo-k

Extra ondersteuning
Leerwegondersteuning vmbo
Tussenvoorziening

Adres
Zekeringstraat 38-40
1014 BT Amsterdam

Stadsdeel
West

Aantal leerlingen
165

Aanvang eerste lesuur
08.45 uur

Lesduur
45 min.

Vragen?
Melissa Bisschop
m.bisschop@iederslandcollege.nl
020 408 12 04

Website
iederslandcollege.nl

Let op!
Deze school doet niet mee aan de loting 
en matching. Bekijk de website van de 
school voor meer informatie. 

+

+

+

mailto:info%40hyperionlyceum.vova.nl?subject=
http://hyperionlyceum.nl
mailto:m.bisschop%40iederslandcollege.nl?subject=
http://iederslandcollege.nl


Meer weten? 
Check de site!

Profiel

Meer weten? 
Check de site!

Profiel

Meer weten? 
Check de site!

Profiel

Meer weten? 
Check de site!

Profiel

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

42

IJburg College

Bij ons op school krijg je de kans om de 
opleiding te volgen die bij je past. Naast goed 
onderwijs  begeleiden we je bij het vinden van 
antwoorden op de vragen: ‘Wie ben ik, wat 
kan ik en wat wil ik?’ Er is veel persoonlijke 
aandacht en we werken in deelscholen: een 
kleine school binnen een grotere. Je leert van 
en met elkaar, zowel in als buiten de school. We 
werken samen met universiteiten, hbo en mbo, 
waardoor je gemakkelijk naar vervolgonderwijs 
kunt doorstromen. Op het IJburg College leer je 
voor het leven.

Ir. Lely Lyceum

Amsterdam-Zuidoost: een bloeiend 
bedrijfsleven op steenworp afstand van de 
school. De maatschappij verandert snel. Naast 
het aanleren van kennis wordt van jongeren ook 
verwacht dat zij over bepaalde vaardigheden 
beschikken, zoals goed kunnen samenwerken, 
presenteren en reflecteren op het eigen werk en 
gedrag. Leerlingen, ouders, vervolgopleidingen 
en latere werkgevers stellen dan ook andere 
eisen aan scholen dan vroeger. Onze school 
gaat volop mee met deze nieuwe dynamiek. 
Internationalisering (tweetalig onderwijs) en 
Technasium zijn de twee belangrijkste profielen 
van de school. Tevens biedt het Ir. Lely Lyceum 
een volwaardige gymnasiumopleiding aan.

Schoolsoorten
vmbo-b, vmbo-k, vmbo-t,
havo, vwo

Adres
Pampuslaan 1
1087 HP Amsterdam

Stadsdeel
Oost

Aantal leerlingen
770

Aanvang eerste lesuur
08.50 uur

Lesduur
50 min.

Vragen?
Y. Kouwenoord
yvonnekouwenoord@
ijburgcollege.nl
020 344 30 00

Website
ijburgcollege.nl

Schoolsoorten
vmbo-t, havo, vwo

Adres
Ravenswaaipad 3
1106 AW Amsterdam

Stadsdeel
Zuidoost

Aantal leerlingen
1095

Aanvang eerste lesuur
08.30 uur

Lesduur
45 min.

Vragen?
E. Scheltema
e.scheltema@lelylyceum.nl
020 563 30 50

Website
lelylyceum.nl

Optimale doorstroomkansen

Persoonlijke aandacht

Brede brugklasperiode

Leren van/met elkaar

Sport, science, kunst & cultuur

Internationalisering en Technasium

Modern Gymnasium

Buitenschoolse activiteiten

Hoge doorstroomcijfers

Veilige school

“Ik heb veel geleerd buiten de leerstof om. 
Dit diploma is ook een beloning voor de kennis over 

mezelf.”

“Ik heb één mentor, maar er bekommeren 
zoveel docenten zich om me dat het voelt 

alsof ik er vijf heb.”

Let op!
Alle niveaus zijn welkom op het IJburg 
College! Heb je vmbo-b- of vmbo-b/k-
advies? Dan moet je je bij de school aan-
melden tussen 6 en 13 februari. Kijk op 
de website van de school hoe dit moet.

mailto:yvonnekouwenoord%40ijburgcollege.nl?subject=
mailto:yvonnekouwenoord%40ijburgcollege.nl?subject=
http://ijburgcollege.nl
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IVKO
Het IVKO is dé school voor creatieve en 
kunstzinnige mavo- en havoleerlingen. In de 
eerste twee jaren verken je de kunstvakken in de 
breedte: podiumvakken, beeldende vakken en 
nieuwe media. Daarna ga je je stap voor stap 
specialiseren en doe je examen in dans, muziek, 
drama of beeldend/audiovisueel. Natuurlijk volg 
je tegelijkertijd ook alle ‘gewone’ vakken, maar 
wel in minder tijd. Het IVKO is een montesso-
rischool: verstandige keuzes leren maken voor 
je ontwikkeling. Talent is geen voorwaarde om 
op het IVKO te slagen, motivatie wel! Het IVKO 
biedt montessorionderwijs, is een erkende 
Cultuur Profiel School en een DAMU-school.

Schoolsoorten
vmbo-t, havo

Adres
Rustenburgerstraat 15
1074 EP Amsterdam

Stadsdeel
Zuid

Aantal leerlingen
540

Aanvang eerste lesuur
08.30 uur

Lesduur
40 min.

Vragen?
Kim Wesselman
k.wesselman@msa.nl
020 597 93 60

Website
ivko.nl Leren van kunst

Creatief en uniek

Maken en meemaken

Montessorionderwijs

Kleinschalig, warm en betrokken

“Het IVKO daagt mij uit om dingen te maken 
waarvan ik nooit had gedacht dat ik dat kon!”

Let op!
• Op deze school is een voorrangsregel van toepassing.
• Voor deze school moet je eerst een 

intake doen. Bekijk de website van 
de school voor meer informatie.

Joodse Scholengemeenschap Maimonides

Het Maimonides geeft onderwijs aan Joodse 
leerlingen die vanuit hun Joodse identiteit 
willen bijdragen aan de Nederlandse en 
internationale samenleving. Naast het reguliere 
programma volgen leerlingen Joodse vakken. 
Het onderwijs richt zich op de ontwikkeling van 
zelfkennis, zelfstandigheid, nieuwsgierigheid, 
samenwerken en altijd meer willen leren. 
De lange brugklasperiode en duidelijke 
differentiatie tussen de niveaus biedt een 
kansrijke omgeving. Het Maimonides kent een 
intensief begeleidingsprofiel: kleine klassen met 
veel persoonlijke aandacht en een mentoraat 
gericht op leren leren, ontwikkeling en groei. 
De kleinschaligheid van de school maakt de 
school flexibel in haar onderwijsaanbod en 
biedt ruimte aan onderwijs op maat.

Schoolsoorten
vmbo-t, havo, vwo

Adres
Noordbrabantstraat 17
1083 BE Amsterdam

Stadsdeel
Zuid

Aantal leerlingen
164

Aanvang eerste lesuur
08.30 uur

Lesduur
50 min.

Vragen?
Yinon Walg
welkom@jsgmaimonides.nl
020 642 61 61

Website
jsgmaimonides.nl Kleinschalig onderwijs

Intensieve persoonlijke begeleiding

Veilig leerklimaat

Verdieping en uitdaging

Product based learning

“Je krijgt hier echt de kans om te laten zien 
wat je in huis hebt.”

mailto:k.wesselman%40msa.nl?subject=
http://ivko.nl 
mailto:welkom%40jsgmaimonides.nl?subject=
http://jsgmaimonides.nl
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Kentalis Signis
Dove en slechthorende leerlingen met een 
intensief arrangement CMB vanaf 12 jaar 
(communicatief meervoudig beperkt) kunnen 
op onze school onderwijs genieten. Leerlingen 
met een complexe combinatie van beperkingen 
en mogelijkheden kunnen zich ontwikkelen 
binnen de afdeling. Het betreft leerlingen met 
een auditieve en verstandelijke beperking die 
ook te maken kunnen hebben met psychiatrische 
of gedragsproblematiek en/of motorische 
beperkingen. Ook horende, zeer moeilijk lerende 
kinderen die gebarentaal nodig hebben om tot 
communicatie te komen kunnen hier onderwijs 
volgen. Leerlingen kunnen van 12 t/m 20 jaar bij 
ons onderwijs volgen. De leerlingen stromen uit 
naar dagactiviteitencentrum Arbeidsgericht of 
Activerend.

Kiem Montessori

Vier ochtenden starten met sport. Biologie in de 
tuin. Geen huiswerk. Een gezonde school. Geen 
mobiele telefoon. Leren kan in alle houdingen. 
Een dynamische leeromgeving. Uitproberen, 
experimenteren, fouten maken en opnieuw 
proberen. De focus ligt op leerdoelen waar je 
punten voor kunt halen. We werken niet met 
toetsweken en cijfers. Al het werk doe je tijdens 
schooltijd in afwisselende en actieve lessen.

Schoolsoorten
vmbo-t, havo

Adres
Tweede Oosterparkstraat 33
1091 HV Amsterdam

Stadsdeel
Oost

Aantal leerlingen
233

Aanvang eerste lesuur
08.30 uur

Lesduur
50 en 60 min.

Vragen?
Linda Westera
l.westera@msa.nl
020 597 98 04

Website
kiemmontessori.nl

Kleine klassen op niveau

Aanbod NGT en NmG

Cognitieve en praktijkvakken

Interne en externe stages

Divers cultuuraanbod

Biologie in de tuin

Geen huiswerk

Vier ochtenden sport

Een gezonde school

Fouten maken & opnieuw 
proberen

“Doordat ik geen schoolwerk thuis hoef te maken, 
heb ik meer tijd voor mezelf.”

Extra ondersteuning
VSO

Adres
Herman de Manstraat 1
1064 BX Amsterdam

Stadsdeel
Nieuw-West

Aantal leerlingen
15

Aanvang eerste lesuur
08.30 uur

Lesduur
30-45 min.

Vragen?
Lea Ligthart
l.kuilman@kentalis.nl
06 82 13 93 61

Website
kentalis.nl

Let op! Deze school doet niet mee aan de loting en matching. 
Bekijk de website van de school voor meer informatie.

Let op!
Op deze school is een voorrangsregel 
van toepassing.

mailto:l.westera%40msa.nl?subject=
http://kiemmontessori.nl
mailto:l.kuilman%40kentalis.nl?subject=
http://kentalis.nl
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Kolom praktijkcollege De Atlant
De Atlant is een school die altijd probeert 
mee te bewegen met de ontwikkelingen in de 
maatschappij en de vraag op de arbeidsmarkt. 
Ook hebben wij oog voor leerlingen die door 
willen leren. De school is gelegen in een rustige 
groene wijk in Buitenveldert.

Schoolsoorten
praktijkonderwijs

Adres
Teilingen 4
1082 JS Amsterdam

Stadsdeel
Zuid

Aantal leerlingen
157

Aanvang eerste lesuur
08.55 uur

Lesduur
50 min.

Vragen?
R. van Staverden
r.vanstaverden@kolom.net
020 644 72 90

Website
de-atlant.nl

Kleine klassen

Veilig en rustig

Veel praktijklessen

Modern

Goede samenwerking met 
ouders

“Op de Atlant leer je veel en kun je altijd bij de 
docenten terecht.”

Let op!
Deze school doet niet mee aan de loting 
en matching. Bekijk de website van de 
school voor meer informatie.

Kolom praktijkcollege De Dreef

Praktijkcollege De Dreef is een 
overzichtelijke kleine school die zich richt op 
talentontwikkeling: wie ben ik, waar ben ik goed 
in en wat vind ik leuk. Wij hebben een uitgebreid 
ondersteuningsaanbod. Je leert bij ons op 
school door te doen. We bieden o.a. de vakken 
zorg en welzijn en techniek. In de onderbouw 
richten wij ons op zelfredzaamheid. Vanaf het 
derde leerjaar ga je stages lopen en krijg je 
veel praktijklessen. Daarnaast doen wij ook 
veel activiteiten buiten de lessen om met kunst, 
cultuur en sport. We zorgen dat je voldoende 
bent voorbereid op de volgende stap in je leven.

Schoolsoorten
praktijkonderwijs

Adres
Alexander Dumaslaan 7
1102 WS Amsterdam

Stadsdeel
Zuidoost

Aantal leerlingen
134

Aanvang eerste lesuur
08.30 uur

Lesduur
50 min.

Vragen?
De heer E. van der Hooft
admin.dreef@kolom.net
020 519 50 70

Website
dedreef.net Kleine klassen

Talentontwikkeling

Uitgebreid ondersteuningsaanbod

Kunst en cultuur 

Sport

....“Ik vind het hier leuk en we maken altijd hele 
lekkere dingen, zoals koekjes!”

Let op!
Deze school doet niet mee aan de loting 
en matching. Bekijk de website van de 
school voor meer informatie.

mailto:r.vanstaverden%40kolom.net?subject=
http://de-atlant.nl
mailto:admin.dreef%40kolom.net?subject=
http://dedreef.net
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Kolom praktijkcollege Noord

Kolom praktijkcollege Noord is een klein-
schalige school waar de leerling zich in een 
prettige en veilige sfeer kan ontwikkelen. Er is 
veel aandacht voor de praktijkontwikkeling van 
de leerling op het gebied van wonen, werken, 
vrije tijd en burgerschap. In de onderbouw 
zijn er praktijkvakken, zoals techniek, koken, 
onderhoud terreinen en gebouwen, beeldende 
vorming, drama, facilitaire dienstverlening en 
verzorging. Daarnaast lopen leerlingen interne 
en externe stages in school en bedrijfsleven. 
De begeleiding van leerlingen is direct en 
mentorgericht. De belangrijkste opdracht van 
onze school is om leerlingen na onze school een 
passend vervolg te bieden: verder leren en/of 
werken.

Schoolsoorten
praktijkonderwijs

Adres
Oostzanerdijk 139
1035 EX Amsterdam

Stadsdeel
Noord

Aantal leerlingen
180

Aanvang eerste lesuur
08.30 uur

Lesduur
45 min.

Vragen?
Sjaak de Ridder
administratie@kpcn.nl
020 630 11 99

Website
kpcn.nl Kleine klassen

Veilige omgeving

Praktijkgericht

Extra ondersteuning

Samenwerking met het ROC

“De school is een tweede thuis.”

Let op!
Deze school doet niet mee aan de loting 
en matching. Bekijk de website van de 
school voor meer informatie.

Kolom praktijkcollege Het Plein
Het Plein is een school voor Praktijkonderwijs in 
Amsterdam Nieuw-West. Leerlingen krijgen bij 
ons het onderwijs dat zij nodig hebben om zelf-
standig te kunnen functioneren in onze maat-
schappij. Zowel in het werk als in het dagelijkse 
leven. Onze school begeleidt de leerlingen 
geleidelijk van een schoolsituatie naar een 
zelfstandig leven. Dit doen we door naast een 
theoretische basis de leerlingen veel praktische 
vaardigheden te leren. Met onze individuele 
scholings- en leertrajecten willen we leerlingen 
ondersteunen een goede baan te vinden en te 
behouden in de sectoren zorg & dienstverle-
ning, handel & logistiek, algemene techniek en 
mobiliteitstechniek en consumptieve techniek.

Schoolsoorten
praktijkonderwijs

Adres
Jan de Louterpad 5
1063 ME Amsterdam

Stadsdeel
Nieuw-West

Aantal leerlingen
190

Aanvang eerste lesuur
08.30 uur

Lesduur
90 min.

Vragen?
Pauline van der Pijl
p.vanderpijl@kolom.net
020 480 10 48

Website
het-plein.net Kleine klassen

Positieve benadering

Veilige omgeving

Professioneel

Innovatief

“Op Het Plein voel ik me veilig. Ik kan zijn 
wie ik wil zijn!”

Let op!
Deze school doet niet mee aan de loting 
en matching. Bekijk de website van de 
school voor meer informatie.

mailto:administratie%40kpcn.nl?subject=
http://kpcn.nl
mailto:p.vanderpijl%40kolom.net?subject=
http://het-plein.net
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Kolom VSO Alphons Laudy
De Alphons Laudy biedt een compleet 
onderwijsaanbod voor leerlingen van 12 t/m 
maximaal 20 jaar (leerlingen kunnen eerder 
uitstromen wanneer dit passend is) met 
verschillende ontwikkelingsmogelijkheden. 
Leerlingen op de Alphons Laudy zijn zeer 
moeilijk lerend en hebben extra zorg en 
aandacht nodig.De leerlingen krijgen naast 
de ‘leer’-vakken, zoals taal en rekenen, ook 
veel expressievakken en praktijkgerichte 
vakken aangeboden. Tijdens deze vaklessen 
werken ze, naast de praktische vaardigheden, 
aan sociale/communicatieve vaardigheden 
en werknemersvaardigheden (plannen, 
samenwerking en werkhouding). School hecht 
hier veel waarde aan, want deze vaardigheden 
bepalen voor een groot deel het succes in 
toekomstige werk-, woon- en vrijetijdssituaties.

Goed pedagogisch klimaat

Breed kunst- en cultuuraanbod

Groot aanbod vaklessen

Ouderbetrokkenheid

Excellente school

“Ik wil graag leren en heb veel zin in 
stage. Schoolkamp en uitstapjes zijn 

leuk: samen met je vrienden!”

Extra ondersteuning
VSO

Adres
Van Nijenrodeweg 648
1082 HZ Amsterdam

Stadsdeel
Zuid

Aantal leerlingen
147

Aanvang eerste lesuur
08.45 uur

Lesduur
40 min.

Vragen?
Dasja Tuin
d.tuin@kolom.net
020 644 56 84

Website
nijenrode.alphonslaudy.nl

Let op! Deze school doet niet mee aan de loting en 
matching. Bekijk de website van de school 
voor meer informatie.

Kolom VSO De Heldring

Wij bieden specialistisch onderwijs aan 
leerlingen met een verstandelijke beperking 
van 12 tot 20 jaar. Via verschillende leerroutes 
en uitstroomniveaus wordt een passende 
vervolgplek voor iedere leerling gerealiseerd. 
Het ontwikkelen van sociale competenties is 
een belangrijk leerdoel en draagt bij aan actief 
burgerschap. De Heldring werkt met plezier 
professioneel aan het perspectief van de 
leerling.

Plezier Professioneel Perspectief

Onderwijs op maat

Arbeidstoeleiding

Creativiteit en theater

Positief pedagogisch klimaat

“Door de theaterlessen durf ik in het 
echt veel meer!”

Extra ondersteuning
VSO

Adres
Burgemeester Eliasstraat 20
1063 EW Amsterdam

Stadsdeel
Nieuw-West

Aantal leerlingen
165

Aanvang eerste lesuur
08.30 uur

Lesduur
50 min.

Vragen?
Tarik Simsek
t.simsek@kolom.net
020 447 35 83

Website
vsodeheldring.nl

Let op!
Deze school doet niet mee aan de loting 
en matching. Bekijk de website van de 
school voor meer informatie.

mailto:d.tuin%40kolom.net?subject=
http://nijenrode.alphonslaudy.nl
mailto:t.simsek%40kolom.net?subject=
http://vsodeheldring.nl
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Kopklas

De Kopklas is voor gemotiveerde, theoretisch 
ingestelde, meestal in Nederland geboren 
leerlingen die graag hóger, goed voorbereid 
en vol zelfvertrouwen willen doorstromen naar 
mavo/vmbo-t, havo of vwo. Om dit te bereiken 
kun je in de Kopklas een jaar hard werken 
om beter te worden in de Nederlandse taal. 
Motivatie, slim zijn, goed kunnen rekenen, een 
goede basishouding en zin hebben om een jaar 
in jezelf te investeren zijn belangrijke criteria om 
toegelaten te worden. Ben jij gemotiveerd en 
wil je deze unieke kans grijpen? Ga dan snel in 
gesprek met jouw leerkracht/IB’er en vraag of je 
aangemeld kunt worden. Aanmelden kan alleen 
via de basisschool tot uiterlijk 10 februari 2023.

LUCA Praktijkschool

Het LUCA is een kleine school voor 
praktijkonderwijs. Er is veel aandacht voor 
elke leerling. We volgen jouw interesses en 
mogelijkheden. Het gaat om wat je kunt. 
Wij bieden veel praktijkvakken aan, zoals 
koken, techniek, Dienstverlening & Welzijn 
en hospitality. Je leert werken in een team, 
veilig en milieubewust werken, problemen 
oplossen en voor jezelf opkomen. Bij de vakken 
Nederlands en rekenen werk je op leerpleinen. 
Met een eigen lesrooster op je eigen niveau. 
Je krijgt daarvoor een laptop. Na 10.30 
uur worden er alleen nog praktijkvakken 
aangeboden.

Ontwikkelen in een gemotiveerde 
groep

Leer veel (van) Nederland(s)

Een investering in jezelf

Groeien naar grote hoogte

Een unieke kans!

Een veilig, positief leerklimaat

Gericht op talenten van leerlingen

Meer praktijklessen dan theorielessen

Ontdek je richting na interne 
en externe stages

Schakelklas vmbo en 
internationale schakelklas (ISK)

“De kopklas was het leukste schooljaar van 
allemaal! En ik ga nu met een voorsprong het 

Voortgezet Onderwijs in.”

“Het gaat hier niet om wat je niet kunt. Je gaat 
hier juist dingen doen waar je goed in bent.”

Adres
Diverse locaties,
zie website.

Stadsdeel
Diverse

Aantal leerlingen
120

Aanvang eerste lesuur
Verschilt per locatie

Lesduur
Hele dag

Vragen?
Martine Keuning
info@kopklasamsterdam.nl
06 20 95 67 77

Website
kopklasamsterdam.nl

Schoolsoorten
praktijkonderwijs

Adres
Javaplantsoen 24
1095 CS Amsterdam

Stadsdeel
Oost

Aantal leerlingen
162

Aanvang eerste lesuur
08.30 uur

Lesduur
30-60 min.

Vragen?
Mw. A. Joosen
info@lucapraktijkschool.vova.nl
020 579 71 50

Website
lucapraktijkschool.nl

Let op!
Deze school doet niet mee aan de loting 
en matching. Bekijk de website van de 
school voor meer informatie.

Let op!
De Kopklas doet niet mee aan de loting en 
matching. Voldoe je aan de criteria en denk 
je dat de Kopklas iets voor je is? Kijk dan op 
kopklasamsterdam.nl voor meer informatie.

mailto:info%40kopklasamsterdam.nl?subject=
http://kopklasamsterdam.nl
mailto:info%40lucapraktijkschool.vova.nl?subject=
http://lucapraktijkschool.nl
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Lumion
Lumion vindt een mooi diploma én jouw 
persoonlijke ontwikkeling belangrijk. We 
begeleiden je bij het maken van keuzes en 
het nemen van verantwoordelijkheid. We 
maken je nieuwsgierig, inspireren je en dagen 
je uit om doelen te stellen, samen te werken 
en zelfstandig te zijn. Wij geloven dat elk 
kind uniek is en het recht heeft om gezien en 
gehoord te worden. 
Je krijgt een persoonlijke coach die jou 
begeleidt. Lumion biedt gepersonaliseerd 
onderwijs, dat zie je in onze manier van 
lesgeven. Je krijgt les in sessies verdeeld over 
dagdelen, zodat je op je eigen tempo en niveau 
kan werken.

Schoolsoorten
vmbo-t, havo, vwo

Adres
Vlaardingenlaan 25
1062 HM Amsterdam

Stadsdeel
Nieuw-West

Aantal leerlingen
1521

Aanvang eerste lesuur
08.40 uur

Lesduur
Dagdeel

Vragen?
Mick Leenman
m.leenman@lumion.
amsterdam
020 790 17 77

Website
lumion.amsterdam

Eigen leerroute voor iedere leerling

Persoonlijke coach

Gepersonaliseerd leren

Onderbouw-nestje met eigen 
docententeam

Les in dagdelen

“Heb je ambities? Dan zit je goed op Lumion.”

Marcanti College

Het Marcanti College biedt kans op meer! 
Het vroegtijdig selecteren op niveau door de 
basisschool en het VO stellen wij uit met een 
brede en langdurige brugklas. Leerlingen 
krijgen alle ruimte om te groeien met hoge 
verwachtingen van docenten. We investeren 
in het ‘leren leren’ en geven daarom geen 
cijfers in de brugklasperiode. Door middel van 
directe feedback op het leerproces helpen 
wij leerlingen hun doelen te bereiken. Ons 
docententeam concentreert zich niet alleen op 
het heden, maar bereidt leerlingen voor op hun 
toekomst door middel van uitdagende lessen. 
Ons doel is dat leerlingen uitstromen op het 
hoogst haalbare niveau! 

Kleine klassen in onderbouw

Samen werken aan leerdoelen

Veel ondersteuning

Warm en betrokken

Toekomstgericht

....“Op het Marcanti College kan ik op een hoger 
niveau leren en krijg ik goede begeleiding.”

Schoolsoorten
vmbo-b, vmbo-k, vmbo-t, havo

Extra ondersteuning
Leerwegondersteuning vmbo

Adres
Jan van Galenstraat 31
1051 KM Amsterdam

Stadsdeel
West

Aantal leerlingen
500

Aanvang eerste lesuur
08.30 uur

Lesduur
60 min.

Vragen?
Ruud Willemsen
info@marcanti.espritscholen.nl
020 606 90 00

Website
marcanti.espritscholen.nl

“Heb je ambities? Dan zit je goed op Lumion.”

mailto:m.leenman%40lumion.amsterdam?subject=
mailto:m.leenman%40lumion.amsterdam?subject=
http://lumion.amsterdam
mailto:info%40marcanti.espritscholen.nl?subject=
http://marcanti.espritscholen.nl
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Mediacollege Amsterdam
Het Mediacollege Amsterdam is een 
kleine school die uw kind de kans geeft om 
op een veilige en prettige manier goede 
schoolresultaten te behalen. Het Mediacollege 
Amsterdam is een vakschool voor Media, 
Vormgeving & ICT. In het vmbo houden we ons 
bezig met film, video, internet, multimedia, 
reclame ontwerpen en programmeren. Ons 
vmbo is een goede voorbereiding op de mbo-
opleidingen van het Mediacollege Amsterdam. 
In onze tweejarige brugperiode gaan we 
samen met uw kind op zoek naar zijn/haar 
creativiteit tijdens de praktijkvakken.

Metis Montessori Lyceum

Wil je op school meer leren dan alleen 
schoolvakken? Wil je onderzoekend leren, 
samen leren en het beste uit jezelf halen? 
Dan is het Metis Montessori Lyceum een school 
die bij jou past! Je kiest een van de profielen: 
Coderclass, Technasium of Kunst&Co. Het 
vak Wereldburgerschap krijg je in de brugklas 
en komt terug in andere vakken, projecten 
en reizen. Binnen het montessorionderwijs 
vinden we samenwerken, plannen en binnen 
en buiten leren heel belangrijk. Naast boeken 
heeft iedereen een eigen laptop. Op het 
Metis ontwikkel je je tot een zelfstandige 
wereldburger en we helpen je het zelf te doen.

Vakschool voor media

Kleine, veilige school

Ondersteuning waar nodig

Uitdaging waar mogelijk

Technisch creatief

Wereldburgerschap

Innovatief leren

Eigentijds montessorionderwijs

Jij kiest!

Coderclass, Kunst&Co., 
Technasium

“Het is een leuke, gezellige school. Je wordt 
geholpen met dingen die je moeilijk vindt. We doen 

veel creatieve dingen.”

“Het leukst aan het Metis is de goede sfeer. 
En het gebouw is ook echt heel mooi.”

Schoolsoorten
vmbo-b, vmbo-k, vmbo-t

Extra ondersteuning
Leerwegondersteuning vmbo

Adres
Dintelstraat 15
1078 VN Amsterdam

Stadsdeel
Zuid

Aantal leerlingen
320

Aanvang eerste lesuur
08.30 uur

Lesduur
50 min.

Vragen?
Monique Burger 
m.burger@ma-web.nl
020 850 96 90

Website
ma-web.nl

Schoolsoorten
havo, vwo

Extra ondersteuning
Tussenvoorziening

Adres
Mauritskade 58
1092 AD Amsterdam

Stadsdeel
Oost

Aantal leerlingen
1043

Aanvang eerste lesuur
08.30 uur

Lesduur
50 min.

Vragen?
Naomi van Beek
n.beek@msa.nl
020 597 93 00

Website
hetmml.nl

Let op!
Op deze school is een voorrangsregel 
van toepassing.

Let op!
Voor deze school moet je eerst een intake 
doen. Bekijk de website van de school 
voor meer informatie.

mailto:m.burger%40ma-web.nl?subject=
http://ma-web.nl
mailto:n.beek%40msa.nl?subject=
http://hetmml.nl
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Metropolis Lyceum
Op het nieuwe Metropolis Lyceum volg je 
innovatief daltononderwijs op vwo-, havo- of 
mavoniveau. De school is helemaal afgestemd 
op leerlingen van nu. Je krijgt les in zeven 
‘thematische zones’. Vakken worden hier 
deels gecombineerd waardoor de stof meer 
betekenis krijgt en de lessen interessanter en 
aantrekkelijker zijn. Je leert op drie manieren: 
docenten behandelen de stof in korte lessen en 
daarna ga je er in groepjes en zelfstandig mee 
aan de slag. Metropolis werkt veel samen met 
bedrijven en maatschappelijke organisaties. 
Zij geven opdrachten, verzorgen presentaties 
en bieden stages aan. Zo leer je de dynamische 
wereld om je heen goed kennen.

Schoolsoorten
vmbo-t, havo, vwo

Adres
Meeuwenlaan 132
1022 AM Amsterdam

Stadsdeel
Noord

Aanvang eerste lesuur
08.30 uur

Lesduur
45 min.

Vragen?
Mw. T. Jegen
info@metropolislyceum.vova.nl
020 579 71 11

Website
metropolislyceum.nl

Nieuwe school voor innovatief 
daltononderwijs

Inspirerende lessen in zeven 
thematische zones

Actief leren op drie manieren

Nauwe samenwerking met 
organisaties 

Aandacht voor zelfvertrouwen, 
plannen, reflecteren

Montessori Lyceum Amsterdam (MLA)

Wij werken vanuit de montessorigedachte: 
‘Help mij het zelf te doen’. In een omgeving 
met vertrouwen als grondhouding, leer je wat 
verantwoordelijkheid is en hoe je hiermee 
omgaat. Hoe meer verantwoordelijkheid je leert 
nemen, hoe meer vrijheid en ruimte je krijgt. 
We zijn een cultuurprofielschool en hebben 
een uitgebreid aanbod aan cultuurvakken. 
Daarnaast bieden we verdiepingsonderwijs 
aan. Op de havo/vwo: bètaklas, kunstklas 
beeldend, kunstklas muzisch, multimediaklas, 
ontwerpklas, filosofieklas, sportklas en op de 
mavo/havo: filmklas, sportklas, ontwerpklas. 
In de bovenbouw bieden wij versterkt 
talenonderwijs aan. Bijzondere examen-
vakken zijn drama, filosofie, maatschappij-
wetenschappen, tekenen en wiskunde D.

Schoolsoorten
vmbo-t, havo, vwo

Adres
C. van Eesterenlaan 50 (vmbo/havo)
1019 JK Amsterdam

Van Ostadestraat 103  (havo/vwo)
1072 ST Amsterdam

Stadsdeel
Zuid

Aanvang eerste lesuur
08.30 uur

Lesduur
55 min.

Vragen?
Sandra Schouten
info.mla@msa.nl
020 676 78 55

Website
hetmla.nl Jezelf mogen zijn

Hoofd, hart, handen

Ruimte voor persoonlijke groei

Bevorderen van 
maatschappelijk bewustzijn

Samen leren

“Op het MLA voelen leerlingen zich gezien en 
gehoord.”

Let op!
Op deze school is een voorrangsregel 
van toepassing.

mailto:info%40metropolislyceum.vova.nl?subject=
http://metropolislyceum.nl
mailto:info.mla%40msa.nl?subject=
http://hetmla.nl
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Montessori Lyceum Oostpoort
Wij zijn een brede montessorischool voor 
alle niveaus vmbo, havo en vwo. Ons motto 
is denken en doen! Leren doe je niet alleen 
met je hoofd, maar ook met je handen. Een 
combinatie van theoretische vakken en 
samenwerken in vakoverstijgende projecten. 
Naast de reguliere schoolvakken, hebben 
wij ook projectweken en na schooltijd 
bieden wij workshops en extra lessen aan. 
Je kunt je aanmelden voor Makerspace en 
leren programmeren. Leve de afwisseling! 
Werken met de nieuwste technieken in mooie 
praktijklokalen. Leren doe je niet alleen op 
school, maar ook buiten de school. Leerzame 
excursies zijn ook onderdeel van ons curriculum.

Kleine klassen

Goede begeleiding

Vertrouwensband tussen school 
en thuis

Structuur en zelfstandigheid

Brede keuzemogelijkheden

“Ik vind de docenten en leerlingen leuk! 
Je kunt veel van ze leren. Als er iets is, 

dan helpen ze je altijd.”

Schoolsoorten
vmbo-b, vmbo-k, vmbo-t,
havo, vwo

Extra ondersteuning
Leerwegondersteuning vmbo

Adres
Polderweg 3
1093 KL Amsterdam

Stadsdeel
Oost

Aantal leerlingen
1300

Aanvang eerste lesuur
08.30 uur (vmbo) 09.20 uur (havo/vwo)

Lesduur
50 min.

Vragen?
Bart Steur (vmbo)
b.steur@msa.nl
020 597 98 77
Anita Alsemgeest (havo/vwo)
a.alsemgeest@msa.nl
020 597 98 17

Website
oostpoort.nl

Let op!
Op deze school is een voorrangsregel 
van toepassing.

Montessori Lyceum Amsterdam #2 (MLA#2)
Binnen onze hechte montessorigemeenschap 
word je je bewust van je talenten en ontwikkel je 
sociale, emotionele en cognitieve vaardigheden 
waarmee je zelfstandig leert werken en 
denken. We werken in vier leergebieden: 
Mens en Natuur, Mens en Maatschappij, 
Kunstlab en Moderne vreemde talen. Naast 
de leergebieden krijgen de leerlingen ook 
les in Nederlands, wiskunde en LO. Er zijn 
drie focusuren per week, waarin de focus 
ligt op de groep, het schoolwerk en jezelf. 
Daarnaast bieden we ieder blok een keuze uit 
verschillende masters aan, zoals debatteren, 
een theatervoorstelling maken, films maken, 
sporten en sterrenkunde.

Schoolsoorten
vmbo-t, havo, vwo

Adres
C. van Eesterenlaan 50
1019 JK Amsterdam 

Stadsdeel
Oost

Aanvang eerste lesuur
09.15 uur

Lesduur
75 of 150 min.

Vragen?
Sandra Schouten
info.mla@msa.nl
020 676 78 55

Website
hetmla.nl

Jezelf mogen zijn

Gemeenschap

Ontwikkelingsgericht leren

Autonomie en zelfsturing

Betekenisvol onderwijs

“Op het MLA#2 krijg ik feedback in plaats van 
cijfers, dat zorgt voor veel minder druk.”

Let op!
Op deze school is een voorrangsregel 
van toepassing.

mailto:b.steur%40msa.nl?subject=
mailto:a.alsemgeest%40msa.nl?subject=
http://oostpoort.nl
mailto:info.mla%40msa.nl?subject=
http://hetmla.nl
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Mundus College
Naast uitstekend onderwijs, leren wij onze 
leerlingen de juiste mentaliteit, houding, en goed 
gedrag te ontwikkelen. Een schoolcultuur waarbij 
Gastvrijheid, Respect, Aandacht en Steun voorop 
staan. Op deze school maak je vrienden in een 
veilige leeromgeving. Wij vinden het belangrijk 
dat onze leerlingen hun talenten ontdekken. 
Dit leren ze in de lessen Talentontwikkeling 
en in het naschoolse programma Mundus & 
More. We helpen de leerlingen vertrouwen te 
krijgen in wat ze kunnen. Doordat we een brede 
scholengemeenschap zijn, kunnen de leerlingen 
doorgroeien naar een ander niveau. Samen 
bouwen we aan een fundament voor het leven en 
het hoogst haalbare resultaat.

Talentontwikkeling: leer jezelf kennen

Mumo: aanvullend naschools 
programma

Grenzeloos leren: kansen krijgen

‘Peer 2 Peer’: samen leren

Wereldburger: leren in diversiteit

“Op het Mundus leer je met veel culturen samen-
werken.” - Maria (oud-leerling)

Schoolsoorten
praktijkonderwijs,
vmbo-b, vmbo-k, vmbo-t

Extra ondersteuning
Leerwegondersteuning vmbo

Adres
Burgemeester Hogguerstraat 2
1064 EB Amsterdam

Aantal leerlingen
1000

Stadsdeel
Nieuw-West

Aanvang eerste lesuur
08.30 uur

Lesduur
50 min.

Vragen?
Heleen Filius
h.filius@mundus.espritscholen.nl
020 585 48 54

Website
mundus.espritscholen.nl

Let op!
Mundus College heeft ook praktijkonder-
wijs; voor deze richting geldt de loting en 
matching niet. Bekijk de website van de 
school voor meer informatie.

Open Schoolgemeenschap Bijlmer

OSB is een uitdagende school waar betrokken 
docenten en mentoren in je geloven en je helpen 
om te ontdekken en groeien. Of dat nu op 
een hoger niveau is, tijdens onze naschoolse 
activiteiten of op een bijzondere stage. 
Willen = kunnen, dat is het motto op OSB. Wij 
bereiden je voor op je toekomst. Niet alleen met 
kennisvakken, ook met levenslessen. Wij zien de 
school als mini-maatschappij waar je leert over 
jezelf en over elkaar. In de eerste en tweede 
klas zit je samen met leeftijdgenoten van alle 
niveaus in de klas. Daar heb je je hele leven 
voordeel van.

Schoolsoorten
vmbo-b, vmbo-k, vmbo-t,
havo, vwo

Adres
Gulden Kruis 5
1103 BE Amsterdam

Stadsdeel
Zuidoost

Aantal leerlingen
1500

Aanvang eerste lesuur
08.30 uur

Lesduur
60 min.

Vragen?
Katja van der Wal
info@osbijlmer.nl
020 690 90 50

Website
osbijlmer.nl Brede brugklas; alle niveaus samen

Breed aanbod (cognitief en creatief)

Week van de Ambitie

Eigen onderbouwkantine

Versterkt mentoraat

“Ik vind het mooi dat wij betrokken worden bij 
belangrijke beslissingen van de school. Er wordt 

echt naar mij geluisterd.”

Let op!
Alle niveaus zijn welkom op OSB! Heb je 
vmbo-b- of vmbo-b/k-advies? Dan moet 
je je bij de school aanmelden tussen 6 en 
13 februari. Kijk op de website van de 
school hoe dit moet.

mailto:h.filius%40mundus.espritscholen.nl?subject=
http://mundus.espritscholen.nl
mailto:info%40osbijlmer.nl?subject=
http://osbijlmer.nl
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Orion College Amstel
Het Orion College Amstel is een voortgezet 
speciaal onderwijs voor leerlingen 
tussen 12 en 18 jaar die vanwege een 
ondersteuningsbehoefte op het gebied van 
gedrag geen regulier onderwijs kunnen volgen. 
Het Orion College Amstel biedt onderwijs op 
praktijkniveau en pre-mbo aan leerlingen met 
gedragsproblematiek en/of psychiatrische 
problematiek. In de onderbouw krijgen de 
leerlingen het volledige vmbo-curriculum, zodat 
er nog een mogelijkheid is om aan het einde van 
de onderbouw uit te stromen naar een vmbo-
school. De bovenbouw richt zich op toeleiding 
tot mbo. In samenwerking met het ROC biedt 
het Orion College Amstel mbo entree Verkoop/
Retail en Dienstverlening/Zorg aan.

Traumasensitief onderwijs

Gepersonaliseerd onderwijs

Persoons- & talentontwikkeling

Persoonlijke benadering

Eigenaarschap en betrokkenheid

....“Ik heb vertrouwen dat de school mij helpt naar 
een kansrijke toekomst.”

Schoolsoorten
praktijkonderwijs, vmbo-b

Extra ondersteuning
VSO

Adres
Wibautstraat 220-222
1097 DN Amsterdam

Stadsdeel
Oost

Aantal leerlingen
143

Aanvang eerste lesuur
08.30 uur

Lesduur
50 min.

Vragen?
Martje Bakker
m.bakker@orion.nl
06 83 00 03 44

Website
orioncollegeamstel.nl

Let op!
Deze school doet niet mee aan de loting 
en matching. Bekijk de website van de 
school voor meer informatie.

Orion College Drostenburg

Orion College Drostenburg is een school voor 
langdurig zieke leerlingen, leerlingen met 
een lichamelijke beperking en leerlingen met 
internaliserende gedragsproblemen. Wij bieden 
onderwijs op praktijk-, vmbo- en/of havoniveau. 
Op de praktijkafdeling gaan leerlingen vanaf 
leerjaar 3 stagelopen. Op de afdeling vmbo BB 
en KB bieden wij de profielen Zorg & Welzijn en 
Economie & Ondernemen aan. Op de opleiding 
vmbo TL zijn 4 profielen, te weten: Techniek, 
Zorg & Welzijn, Economie en Landbouw. Op 
de havo-opleiding zijn de profielen: Natuur en 
techniek, Natuur en gezondheid, Economie en 
maatschappij en Cultuur en maatschappij. Alle 
opleidingen zijn diplomagericht.

Verantwoordelijkheid

Respect

Veiligheid

Maatwerk

Plezier

“Een goede school met leuke leraren en goed 
onderwijs.”

Schoolsoorten
praktijkonderwijs, vmbo-b,
vmbo-k, vmbo-t, havo

Extra ondersteuning
VSO

Adres
Drostenburg 5B
1102 AM Amsterdam

Stadsdeel
Zuidoost

Aantal leerlingen
290

Aanvang eerste lesuur
08.30 uur

Lesduur
50 min.

Vragen?
Zie ‘Aanmelden’ op onze site
aanmeldingen.ocdrostenburg@orion.nl
020 611 12 13

Website
orioncollegedrostenburg.nl

Let op!
Deze school doet niet mee aan de loting 
en matching. Bekijk de website van de 
school voor meer informatie.

mailto:m.bakker%40orion.nl?subject=
http://orioncollegeamstel.nl
mailto:aanmeldingen.ocdrostenburg%40orion.nl?subject=
http://orioncollegedrostenburg.nl
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Orion College Noord
Orion College Noord bereidt leerlingen in de 
leeftijd van 12 tot 20 jaar voor op de toekomst. 
Wij richten ons op de persoonlijke ontwikkeling 
van de leerlingen. Verder organiseren wij 
activiteiten om de maatschappelijke en 
culturele verworvenheden over te dragen, 
zodat de leerlingen op de juiste wijze kunnen 
participeren in de samenleving. Ons onderwijs is 
praktijkgericht waarbij wij ons met name richten 
op de gebieden: wonen, werken en vrije tijd.

Traumasensitief onderwijs

Onderwijs op maat

Praktijkgericht leren

Talentontwikkeling

Verlengde schooldagen

“Hier voel ik me welkom, hier kom ik tot leren.”

Extra ondersteuning
VSO

Adres
Beijerlandstraat 2
1025 NN Amsterdam

Stadsdeel
Noord

Aantal leerlingen
122

Aanvang eerste lesuur
08.30 uur 

Lesduur
60 min.

Vragen?
Margo Van Els
m.vanels@orion.nl
06 83 94 56 18

Website
orioncollegenoord.nl

Let op!

Deze school doet niet mee aan de loting 
en matching. Bekijk de website van de 
school voor meer informatie.

Orion College Zuidoost

Orion College Zuidoost is een school voor 
voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen 
met ondersteuningsbehoeften op het gebied 
van leren en gedrag. Wij bieden onderwijs aan 
jongeren tussen 12 en 20 jaar binnen de 
uitstroomprofielen dagbesteding, arbeid en 
vervolgonderwijs (mbo-1). Op Orion College 
Zuidoost krijgen leerlingen vertrouwen en leren 
we ze om samen op zoek te gaan naar wie ze 
zijn. De school kent een grote culturele diversiteit 
waarbij wij inspelen op de creativiteit en talenten 
van de leerlingen. De school streeft ernaar 
om alle leerlingen zich zo zelfstandig mogelijk 
te laten ontplooien op het gebied van wonen, 
werken en welzijn.

Kleine groepen

Praktijkleren

Traumasensitief schoolklimaat

Betekenisvol onderwijs

Eigenaarschap en 
verantwoordelijkheid

“Proberen is leren. Ik wil ‘het leven leren’.”

Let op! Deze school doet niet mee aan de loting en matching. 
Bekijk de website van de school voor meer informatie.

Extra ondersteuning
VSO

Adres
Bijlmerdreef 1289
1103 TV Amsterdam

Stadsdeel
Zuidoost

Aantal leerlingen
89

Aanvang eerste lesuur
08.30 uur

Lesduur
50 min.

Vragen?
Musa Can Gül
m.cangul@orion.nl
06 18 87 65 37

Website
orioncollegezuidoost.nl

mailto:m.vanels%40orion.nl?subject=
http://orioncollegenoord.nl
mailto:m.cangul%40orion.nl?subject=
http://orioncollegezuidoost.nl


Ambitieus, hoog niveau onderwĳs

Ambitieus, hoog niveau onderwĳs

Meer weten? 
Check de site!

Profiel

Meer weten? 
Check de site!

Profiel

Meer weten? 
Check de site!

Profiel

1

2

3

4

5
Meer weten? 
Check de site!

Profiel

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

56

Over-Y College
Op onze kleinschalige school word je elke 
ochtend welkom geheten bij de deur. Wij vinden 
het belangrijk dat jij je thuis voelt en graag bij 
ons op school bent. Het is mogelijk om buiten je 
lessen jouw huiswerk op school te maken, extra 
bijles te volgen of mee te doen aan andere 
leuke activiteiten. Naast de bekende vakken 
van vmbo-t en havo volg je bij ons de profklas. 
Hierbij wordt praktisch en theoretisch leren 
gecombineerd in een prachtig, nieuw ingericht 
praktijklokaal. Ben je graag actief bezig en wil 
jij kennismaken met verschillende sporten?
Kies dan voor onze sportklas.

Schoolsoorten
vmbo-t, havo

Extra ondersteuning
Leerwegondersteuning vmbo

Adres
Floraweg 170
1032 ZG Amsterdam

Stadsdeel
Noord

Aantal leerlingen
414

Aanvang eerste lesuur
08.25 uur

Lesduur
45 min. (40 min. op dinsdag)

Vragen?
E. Groenewoud
info@over-y.nl
020 435 09 99

Website
over-y.nl

Elke leerling wordt gezien

Kleinschalige school in Noord

Profklas: onderzoeken, ontwikkelen, 
samenwerken

Kennismaken met bijzondere 
sporten

Ruim aanbod extra begeleiding

“De docenten zijn begripvol en willen je altijd 
helpen.” - Goodi, leerjaar 3

Panta Rhei (Amstelveen)

Panta Rhei biedt vmbo-basis, vmbo-kader, 
mavo en ISK op een kleinschalige locatie 
met een fijne sfeer in Amstelveen. Doordat 
leerlingen veel persoonlijke aandacht en 
goede begeleiding krijgen, komt het vaak 
voor dat zij naar een hoger niveau groeien. 
In de onderbouw volgen leerlingen een 
plusprofiel naar keuze: sport, expressie, game 
& technologie of koken. We werken veel met 
‘echte’ opdrachten van buiten de school, denk 
aan het vak Technologie & Toepassing, een 
ondernemersproject, de jongerenrechtbank en 
de examenprogramma’s. Wij zijn trots op de 
resultaten van onze eindexamenleerlingen: over 
de laatste drie jaar is gemiddeld 98,9 procent 
geslaagd!

Fijne sfeer, kleinere groepen

Leren door doen

Veel kansen op groei

Veel keuzemogelijkheden

Goede mavo-opleiding

“Op Panta Rhei maak je zeker vrienden. 
De docenten zijn aardig en je kan naar een hoger 

niveau gaan.”

Schoolsoorten
vmbo-b, vmbo-k, vmbo-t

Extra ondersteuning
Leerwegondersteuning vmbo

Adres
Pandora 1-2
1183 KK Amstelveen

Stadsdeel
Zuid

Aantal leerlingen
600

Aanvang eerste lesuur
08.30 uur

Lesduur
50 min.

Vragen?
Leerlingenadministratie
leerlingadmin@sgpantarhei.nl
020 503 21 24

Website
sgpantarhei.nl

mailto:info%40over-y.nl?subject=
http://over-y.nl
mailto:leerlingadmin%40sgpantarhei.nl?subject=
http://sgpantarhei.nl
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Pieter Nieuwland College
Op het Pieter Nieuwland College willen we dat 
iedereen gezien wordt! In ons overzichtelijke 
schoolgebouw bieden we een breed aanbod 
van lesprogramma’s aan, de lessen zijn  
gestructureerd en de sfeer is fijn. We hebben 
een havo- en een vwo-afdeling, en voor 
iedereen die wat extra uitdaging wil is er de 
vwo-plus profielklas, waar alles draait om 
onderzoekend leren. Verder bieden we de 
vakken Fast Lane English en Film & Media, 
en in de bovenbouw extra programma’s 
in samenwerking met de Vrije Universiteit. 
Bovendien hebben we naast de lessen allerlei 
sport- en kunstactiviteiten!

Breed aanbod

Gestructureerde lessen

Extra uitdaging op vwo-plus

Iedereen wordt gezien

Overzichtelijke school

“Ik heb mijn beste vrienden leren kennen, heb de 
fijnste docenten en het is altijd duidelijk wat ik ga 

leren!”

Schoolsoorten
havo, vwo

Adres
Nobelweg 6
1097 AR Amsterdam

Stadsdeel
Oost

Aantal leerlingen
860

Aanvang eerste lesuur
08.25 uur

Lesduur
50 min.

Vragen?
Hidde Roorda
h.roorda@pieternieuwland.nl
020 665 47 30

Website
pieternieuwland.nl

Spinoza20first

Spinoza20first bereidt voor op de maatschappij 
van de toekomst. Met deze missie werken wij 
aan het beste onderwijs voor onze leerlingen. 
We hechten veel belang aan vaardigheden 
die nu en in de toekomst nodig zijn, ook voor 
een vervolgopleiding op het mbo, het hbo 
of de universiteit. De daltonvaardigheden 
en 21e-eeuwse vaardigheden zijn de pijlers 
van ons onderwijs. Daarbij gaat het ook om 
de rol die je nu en in de toekomst hebt in de 
maatschappij.

Schoolsoorten
vmbo-t, havo, vwo

Adres
H.J.E. Wenckebachweg 40-44
1096 AN Amsterdam

Stadsdeel
Oost

Aantal leerlingen
900

Aanvang eerste lesuur
08.30 uur

Lesduur
60 min.

Vragen?
Open Dagen Coördinator
opendagen@spinoza20first.nl
020 790 03 00

Website
spinoza20first.nl Dalton

Brede onderbouw

Onderzoekend & Ontwerpend leren

Vakoverstijgend Onderwijs

Persoonlijke Ontwikkeling

“Op Spinoza20first werk je veel samen, 
waardoor je leert hoe je met elkaar omgaat.” 

Febe, leerjaar 2

Let op!
Op deze school is een voorrangsregel 
van toepassing.

mailto:h.roorda%40pieternieuwland.nl?subject=
http://pieternieuwland.nl
mailto:opendagen%40spinoza20first.nl?subject=
http://spinoza20first.nl
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Spinoza Lyceum
Het Spinoza Lyceum is een brede 
daltonscholengemeenschap voor mavo, havo, 
vwo en een sterke gymnasiumafdeling. 
Leerlingen voelen zich snel thuis op onze school 
en je wordt hier uitgedaagd. Bij daltononderwijs 
staat jouw ontwikkeling centraal op het gebied 
van zelfstandigheid, verantwoordelijkheidsge-
voel en samenwerken. Wij gebruiken boeken 
en digitale leermiddelen. Naast het reguliere 
lesprogramma biedt het Spinoza vele extra’s, 
zoals muziekplus voor getalenteerde leerlingen 
op havo en vwo, een techniek- en decorteam, en 
je kunt op alle niveaus eindexamen doen in kunst 
en muziek. Maar ook voor science, techniek, 
robotica, Cambridge Engels en Spaans ben je 
bij ons aan het juiste adres!

Schoolsoorten
vmbo-t, havo, vwo

Adres
Peter van Anrooystraat 8
1076 BH Amsterdam

Stadsdeel
Zuid

Aantal leerlingen
1314

Aanvang eerste lesuur
08.30 uur

Lesduur
50 min.

Vragen?
P. de Ridder & H. Brinkman
brugklas@spinozalyceum.nl
020 577 74 44

Website
spinozalyceum.nl

Daltononderwijs: keuzevrijheid, 
zelfstandigheid & samenwerken

Volwaardig Gymnasium

Internationalisering diverse 
uitwisselingsprojecten

Bèta & Science programma

Muziekplus

....Jaheim: “Het Spinozalyceum is een leuke school. 
De andere leerlingen helpen je. Je kunt goed leren.” 

Let op!
Op deze school is een voorrangsregel 
van toepassing.

Spring High
Spring High is een leergemeenschap waarin 
bewegen centraal staat. De leerlingen leren 
niet alleen voor hun diploma, maar ook over 
zichzelf en onze samenleving. Ons onderwijs is 
projectmatig en thematisch. Wij zijn een kleine 
school waarin iedereen elkaar kent en waar wij 
veel met elkaar optrekken en ondernemen.

Schoolsoorten
vmbo-t, havo, vwo

Adres
Herman Poortstraat 17
1064 BR Amsterdam

Stadsdeel
Nieuw-West

Aantal leerlingen
325

Aanvang eerste lesuur
09.00 uur

Vragen?
Dirk-Jan van Dijk
d.vandijk@springhigh.nl
020 589 30 38

Website
springhigh.nl

Leerpleinen met alle niveaus

Dagelijks Sport, Levenslust & 
Bewegen

Klein prachtig schoolgebouw

Onderwijs vanuit leerdoelen

Leren buiten de schoolmuren

“Spring High is een fijne school om van de 
docenten en elkaar te leren.” - Pelle (4 vwo)

mailto:brugklas%40spinozalyceum.nl?subject=
http://spinozalyceum.nl
mailto:d.vandijk%40springhigh.nl?subject=
http://springhigh.nl
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St. Nicolaaslyceum

Op het Nicolaas leggen we een stevige 
basis voor jouw toekomst. Bij ons op school 
ontwikkel jij je tot een sociaal betrokken, 
verantwoordelijke en zelfstandige 
wereldburger. Bij ons is er veel te kiezen! 
Voor de leerlingen die de wereld willen gaan 
ontdekken, hebben we onze tweetalige 
klassen, zowel op havo als vwo. Daarnaast 
hebben we een sportklas in de onderbouw, 
maar ook Spaans, BSM (bewegen, sport en 
maatschappij) en informatica in de bovenbouw. 
Ons open schoolgebouw aan het Beatrixpark 
geeft meteen een vertrouwd gevoel. Kom je 
bij ons langs op een Open Dag? We willen je 
graag ontmoeten!

Schoolsoorten
havo, vwo

Adres
Beethovenplein 2
1077 WM Amsterdam

Stadsdeel
Zuid

Aantal leerlingen
1200

Aanvang eerste lesuur
08.30 uur

Lesduur
50 min.

Vragen?
Renske Dahlhaus
aanmelden@nicolaas.nl
020 644 51 51

Website
nicolaas.nl Tweetalig Onderwijs

Sociaal betrokken

Ambitieus

Oog voor elkaar

Toekomstgericht

“Alles was spannend, maar de mentor en junior-
mentoren helpen heel goed, net als de wendagen en 

de soos!”

St. Ignatiusgymnasium
Ben je nieuwsgierig en heb je plezier in leren? 
Dan voel je je vast thuis op het Ignatius. We 
zijn een kleinschalig gymnasium met ca. 800 
leerlingen. De sfeer is goed en er is een sterke 
band tussen leerlingen en docenten. We helpen 
je om het maximale uit jezelf te halen en geven 
veel ruimte om zelf te kiezen welke kant je op 
wilt. Ons lesprogramma is breed en zit vol 
uitdagingen en extra’s!

Schoolsoorten
vwo

Adres
Jan van Eijckstraat 47
1077 LH Amsterdam

Stadsdeel
Zuid

Aantal leerlingen
800

Aanvang eerste lesuur
08.30 uur

Lesduur
70 min.

Vragen?
Ellen van Warmerdam
ellen.vanwarmerdam
@ignatius.nl
020 676 38 68

Website
ig.nl

Samenwerken en samen leren

70 minutenrooster

Verschillen mogen er zijn

Ieder jaar een excursie

Open en licht gebouw

....“Op het Ignatius kan je jezelf zijn en maak je 
vrienden voor het leven!”

mailto:aanmelden%40nicolaas.nl?subject=
http://nicolaas.nl
mailto:ellen.vanwarmerdam%40ignatius.nl?subject=
mailto:ellen.vanwarmerdam%40ignatius.nl?subject=
http://ig.nl
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SvPO Amsterdam
Op SvPO Amsterdam hebben de onderbouw-
klassen maximaal 16 leerlingen en duren de 
lessen 85 minuten. Docenten hebben daarom 
veel tijd en aandacht voor elke leerling. Ook is 
er voldoende tijd om het huiswerk al op school 
te doen. Elk jaar is er plek voor tachtig nieuwe 
leerlingen. Dat aantal leerlingen per jaarlaag 
zorgt voor een prettige sociale sfeer waar 
iedereen elkaar kent. Het onderlinge contact 
tussen leerlingen en docenten is erg goed en 
wordt zelfs versterkt door de vele taalreizen die 
we samen maken.

Sweelinck College

Het Sweelinck College is dé school voor vmbo-t 
en havo in Zuid. Wij zijn een kleine school in 
een mooi gebouw, waar je gezien en gehoord 
wordt. Leerlingen vertellen dat zij zich snel thuis 
voelen door onze speciale introductieweek. 
Onze docenten zorgen voor structuur en helpen 
jou om zelfstandig jouw doelen te bereiken. 
Het Sweelinck College werkt samen met het 
Gerrit van der Veen College en het Zuiderlicht 
College. Dit betekent voor jou dat je onderwijs 
volgt dat past bij jouw niveau, interesses en 
talenten. In de toekomst gaan deze scholen 
ook intensief samenwerken met bedrijven en 
organisaties in Amsterdam.

Schoolsoorten
havo, vwo

Adres
Meeuwenlaan 136
1022 AM Amsterdam

Stadsdeel
Noord

Aantal leerlingen
333

Aanvang eerste lesuur
08.50 uur

Lesduur
85 min.

Vragen?
Petra Kok
p.kok@persoonlijkvo.nl
020 238 69 85

Website
svpo.nl

Schoolsoorten
vmbo-t, havo

Extra ondersteuning
Leerwegondersteuning vmbo

Adres
Moreelsestraat 21
1071 BJ Amsterdam

Stadsdeel
Zuid

Aantal leerlingen
340

Aanvang eerste lesuur
08.30 uur

Lesduur
50 min.

Vragen?
Annelien Jonkman
a.jonkman@sweelinckcollege.nl
020 572 11 50

Website
sweelinckcollege.nl Klein, gezellig en overzichtelijk

Betrokken docenten geven structuur

Veel kansen, goede 
doorstroommogelijkheden

Veel excursies

Echt Amsterdam

Kleine klassen

Vierdaagse schoolweek

Persoonlijke aandacht

Huiswerkarm

Taalreizen

“Iedereen kent elkaar hier, er zijn geen leerlingen 
die er helemaal buiten vallen. Iedereen vindt wel z’n 

plek op school.”

“Ik had direct al nieuwe vrienden. Docenten geven 
goede lessen en ze snappen hoe ik in elkaar zit.”

Let op!
Deze school doet niet mee aan de loting 
en matching. Bekijk de website van de 
school voor meer informatie.

mailto:p.kok%40persoonlijkvo.nl?subject=
http://svpo.nl
mailto:a.jonkman%40sweelinckcollege.nl?subject=
http://sweelinckcollege.nl
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TASC (Technical Amsterdam School Community)

Deze nieuwe vmbo-school bereidt leerlingen 
voor op een loopbaan in techniek en 
technologie. Leerlingen leren door te doen 
en te werken met levensechte projecten, met 
echte techbedrijven als partner. We gebruiken 
de modernste machines en materialen. 
Vanaf leerjaar 1 krijgen leerlingen een brede 
oriëntatie op de wereld van techniek. Een 
gekwalificeerd docententeam begeleidt elke 
leerling in het ontdekken en ontwikkelen van 
zijn/haar specifieke interesses en talenten. De 
leerlingen van TASC kunnen via een verkorte 
route hun mbo-diploma behalen. 
De bedrijven hebben een grote behoefte aan 
goed opgeleide jongeren. Onze leerlingen 
hebben een mooi toekomstperspectief.

Tobiasschool

De Tobiasschool is een kleine vrije school. Wij 
zijn een school voor leerlingen met een extra 
zorgvraag op internaliserend gebied. Wij 
geven lessen in kleine groepen van maximaal 
zestien leerlingen. Iedereen kent elkaar. Dat 
geeft een veilig gevoel en een prettige sfeer. 
Naast theorievakken, krijg je op een vrije 
school praktijkgerichte vakken en kunstzinnige 
vorming. Denk aan geologie en sterrenkunde, 
geschiedenis en moderne kunst. Ook werk je 
veel met je handen, zoals bij beeldende vorming, 
grafische technieken, koken, textiele werkvormen 
en hout- en metaalbewerking. Jouw eigen 
ontwikkeling staat centraal. 

Plezier, ontdekken en zelf-
ontwikkeling staan centraal

Examen op eigen niveau

Veel samenwerken met 
bedrijven

Doorlopende leerlijn met mbo

Leren door te doen

Vrije school: individuele 
ontwikkeling staat centraal

Leerwegondersteuning vmbo 
+ extra zorgvraag

Les in kleine groepen

Prachtig schoolgebouw

Zowel basis- als voortgezet 
onderwijs

“Met mijn diploma vind ik met gemak een 
goedbetaalde technische baan en als vakmens 

doe ik er toe.”

“Ik kan mijzelf zijn op deze school, het maakt 
niemand uit of ik anders ben. Iedereen is hier 

zichzelf en anders!”

Schoolsoorten
vmbo-b, vmbo-k

Extra ondersteuning
Leerwegondersteuning vmbo

Adres
Darlingstraat 2
1102 MX Amsterdam

Stadsdeel
Zuidoost

Aantal leerlingen
60

Aanvang eerste lesuur
09.00 uur

Vragen?
Odilon Romero
info@tasc.espritscholen.nl 
020 572 12 80

Website
tasc.espritscholen.nl

Let op! Deze school doet niet mee aan de 
loting en matching. Bekijk de website 
van de school voor meer informatie. 

Schoolsoorten
vmbo-b, vmbo-k

Extra ondersteuning
Leerwegondersteuning vmbo
Tussenvoorziening

Adres
Rietwijkerstraat 55
1059 VX Amsterdam

Stadsdeel
Zuid

Aantal leerlingen
188

Aanvang eerste lesuur
08.45 uur

Lesduur
50 min.

Vragen?
Mw. A. Dekker
info@tobiasschool.vova.nl
020 579 72 95

Website
tobiasschool.nl

mailto:info%40tasc.espritscholen.nl%20?subject=
http://tasc.espritscholen.nl
mailto:info%40tobiasschool.vova.nl?subject=
http://tobiasschool.nl
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Vechtstede College
Het Vechtstede College is een sprankelende en 
goed georganiseerde school met uitstekende 
resultaten en onderwijs op mavo-, havo-, vwo- 
en tweetalig vwo-niveau. Een warm maar ook 
duidelijk pedagogisch klimaat vormt de basis 
van ons onderwijs. Wij doen er alles aan om een 
krachtige leeromgeving te creëren. Wij willen 
kinderen een waardevol diploma laten halen 
zodat zij een goede startkwalificatie hebben 
om verder te studeren. We zien het ook als 
onze taak om veel aandacht te besteden aan 
burgerschapsonderwijs en persoonsvorming. Wij 
hebben de volgende brugklassen: mavo/havo, 
havo/vwo of een enkelvoudige (t)vwo-klas.

VierTaal College Amsterdam

Het VierTaal College is een openbare school 
voor voortgezet speciaal onderwijs aan 
leerlingen met een auditieve en/of 
communicatieve beperking. Het VCA biedt 
praktijkonderwijs, vmbo en havo, met 
reguliere leerstromen in een aangepaste 
onderwijsomgeving. Wij staan voor onderwijs 
op maat voor alle leerlingen van de doelgroep 
in Amsterdam en omgeving.  Dat sluit aan 
op ons motto: Gelijke kansen door verschil te 
maken. Wij streven naar een zo groot mogelijke 
communicatieve en sociale zelfstandigheid 
van de leerling door zinvol en toekomstgericht 
onderwijs. Leerlingen kunnen naar wens en 
aanleg een opleiding volgen en zo hun plaats in 
de maatschappij vinden.

Schoolsoorten
vmbo-t, havo, vwo

Adres
Amstellandlaan 1a
1382 CD Weesp

Stadsdeel
Weesp

Aantal leerlingen
1400

Aanvang eerste lesuur
08.30 uur

Lesduur
45 min.

Vragen?
Mw. R. Spoelder
rspoelder@gsf.nl
0294 805 250

Website
vechtstedecollege.nl

Schoolsoorten
praktijkonderwijs, vmbo-b,
vmbo-k, vmbo-t, havo

Extra ondersteuning
VSO

Adres
Zekeringstraat 45
1014 BP Amsterdam

Stadsdeel
Nieuw-West

Aantal leerlingen
258

Aanvang eerste lesuur
08.30 uur

Lesduur
50 min.

Vragen?
Mw. Marinda Kleverlaan
m.kleverlaan@viertaal.nl
020 411 90 48

Website
viertaalcollege-amsterdam.nl

Kleine klassen

Expertise

Individuele aandacht

Al jarenlang uitstekende resultaten

Onderwijs met Chromebook

Tweetalig vwo

Mooi gebouw, moderne 
faciliteiten

Gevarieerd cultuuraanbod

Lisa:  “Ik heb het heel erg naar mijn zin hier. Leuke 
klas, docenten okay én een mooie school.”

....“Het VCA vind ik een geweldige school. Het is 
precies wat ik hoopte te krijgen: veel hulp, aardige 

docenten en geen pesters.”

Let op!
Deze school doet niet mee aan de loting 
en matching. Bekijk de website van de 
school voor meer informatie.

Let op!
Deze school doet niet mee aan de loting 
en matching. Bekijk de website van de 
school voor meer informatie.

mailto:rspoelder%40gsf.nl?subject=
http://vechtstedecollege.nl
mailto:m.kleverlaan%40viertaal.nl?subject=
http://viertaalcollege-amsterdam.nl
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Vinse School
De Vinse School wil een school zijn waar iedere 
leerling zich thuis voelt. Je schooltijd op de 
Vinse zit vol met kunst en cultuur en in het eerste 
jaar maak je kennis met de kunstvakken dans, 
drama, muziek, audiovisueel en beeldende 
vorming. In de eerste drie jaar zitten vmbo, 
havo en vwo samen in één klas. Op deze 
manier heb je de tijd om te ontdekken wat 
het best bij jou past. De Vinse School baseert 
zich op inzichten uit het Finse onderwijs, zoals 
het belang van vakkundige docenten en niet 
te lange schooldagen. Wij begrijpen dat niet 
iedere leerling hetzelfde is!

Visio Onderwijs Amsterdam

Visio Amsterdam: school voor leerlingen met 
een visuele (en meervoudige) beperking.

Schoolsoorten
vmbo-t, havo, vwo

Adres
Haarlemmerstraat 132-136
1013 EX Amsterdam

Stadsdeel
Centrum

Aantal leerlingen
375

Aanvang eerste lesuur
09.00 uur

Lesduur
40 of 80 min.

Vragen?
A. Thoolen
a.thoolen@vinseschool.nl
020 303 10 20

Website
vinseschool.nl

Gemengde klassen (m/h/v)

Kunst en wetenschap

Differentiatie

Fijne sfeer

Excursies in ieder leerjaar

Persoonlijke aandacht

Kleine klassen

Met laptop en ICT-middelen

Praktijkvakken 

Ondersteunende vakken

“De Vinse voelt vaak meer als een huiskamer dan 
als een echte school.”

“Bij Visio lukte het wel!”

Schoolsoorten
vmbo-b, vmbo-k, vmbo-t, havo

Extra ondersteuning
VSO

Adres
Burgemeester Eliasstraat 76
1063 EX Amsterdam

Stadsdeel
Nieuw-West

Aantal leerlingen
50

Aanvang eerste lesuur
08.45 uur

Lesduur
45 min.

Vragen?
Administratie
onderwijsamsterdam@visio.org
088 585 600 0

Website
visio.org

Let op!
Deze school doet niet mee aan de loting 
en matching. Bekijk de website van de 
school voor meer informatie.

mailto:a.thoolen%40vinseschool.nl?subject=
http://vinseschool.nl
mailto:onderwijsamsterdam%40visio.org?subject=
http://visio.org


Ambitieus, hoog niveau onderwĳs

Ambitieus, hoog niveau onderwĳs

Meer weten? 
Check de site!

Profiel

Meer weten? 
Check de site!

Profiel

Meer weten? 
Check de site!

Profiel

1

2

3

4

5
Meer weten? 
Check de site!

Profiel

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

64

Vossius Gymnasium

Het Vossius is een klein, levendig en hecht 
Amsterdams gymnasium. De school is zowel 
traditioneel als eigentijds en kijkt met een open 
blik naar de veranderende samenleving. Wij 
willen leerlingen boven zichzelf uit laten stijgen. 
Ze in verwondering brengen. Autonoom leren 
denken. Op het Vossius mag je zijn wie je bent 
en maak je vrienden voor het leven. Wij zijn er 
voor nieuwsgierige en leergierige leerlingen 
met een vwo-advies. Onze leerlingen willen hier 
graag hun diploma behalen, dus daar zorgen 
we samen voor. Op het Vossius vinden we dat 
niemand ooit is uitgeleerd – ook medewerkers 
niet.

Schoolsoorten
vwo

Adres
Messchaertstraat 1
1077 WS Amsterdam

Stadsdeel
Zuid

Aantal leerlingen
847

Aanvang eerste lesuur
08.30 uur

Lesduur
45 min.

Vragen?
Olaf Koster 
okoster@vossius.nl
020 662 09 34

Website
vossius.nl Inspirerende en bevlogen docenten

Goede sfeer

Breed aanbod van vakken

Ondersteunen, 
verdiepen en excelleren

Goede begeleiding van
leerlingen

“Op het Vossius kan iedereen zichzelf zijn en 
vinden we leren leuk.”

VONK
VONK (Clusius College) is een sfeervolle, veilige 
en kleinschalige vmbo-school. De persoonlijke 
en talentontwikkeling van de leerlingen staat 
bij ons voorop. We hebben veel aandacht 
voor begeleiding en ondersteuning  en het is 
mogelijk om vakken op verschillende niveaus 
te volgen. Ook bieden we speciale sport-, 
infomedia- en kookklassen aan. We besteden  
veel tijd aan duurzaamheid en het leren van 
verantwoordelijkheid nemen. Gedurende alle  
leerjaren is er voldoende afwisseling tussen 
praktijk- en theorielessen. Het volgen van extra 
vakken is ook mogelijk. Bij VONK leer je in een 
groene omgeving en haal je een volwaardig 
diploma waarmee je alle richtingen op kunt.

Positief schoolklimaat

Talentontwikkeling

Groen onderwijs

Maatwerk

Kleinschalig

“Het is fijn om naast de theorielessen ook veel 
praktijkvakken te hebben. Bij horeca mag je alles 
opeten wat je maakt. Meestal is dat erg lekker.”

Schoolsoorten
vmbo-b, vmbo-k, vmbo-t

Extra ondersteuning
Leerwegondersteuning vmbo

Adres
Rode Kruisstraat 40
1025 KN Amsterdam

Stadsdeel
Noord

Aantal leerlingen
358

Aanvang eerste lesuur
08.30 uur

Lesduur
45 min.

Vragen?
Wouter Bol
w.bol@clusius.nl
020 636 36 36

Website
vonknh.nl

mailto:okoster%40vossius.nl?subject=
http://vossius.nl
mailto:w.bol%40clusius.nl?subject=
http://vonknh.nl
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Yuverta vmbo en pro Amsterdam-Oost 

We zijn een kleine, overzichtelijke school voor 
vmbo en praktijkonderwijs waar je ontdekt wat 
je leuk vindt en waar je goed in bent. Je krijgt 
techniek, je leert koken, je werkt met planten 
en je leert dieren verzorgen. Ook je talenten 
in de ‘gewone’ schoolvakken zijn van belang. 
We bereiden je voor op de juiste keuzes voor je 
vervolgopleiding. Wij hebben een kansklas voor 
leerlingen die tussen praktijkonderwijs en vmbo 
in zitten. Na deze school kun je op een ROC 
alle kanten op. In de onderbouw ligt de nadruk 
op persoonlijke vorming: je leert om actief en 
zelfstandig te leren.

Xplore-Agora Amsterdam
Xplore is een school waar volgens het Agora-
concept wordt gewerkt. Agora-leerlingen doen 
onderzoek naar de wereld om hen heen. In 
plaats van schoolvakken met huiswerk, toetsen 
en methodes, maakt ieder kind zijn/haar 
persoonlijke leerroute door het uitvoeren van 
zelf bedachte ‘challenges’. Dit gebeurt vanuit 
eigen nieuwsgierigheid, vragen en interesses. 
Leerlingen werken en leren in gemixte 
groepen qua leeftijd, basisschooladvies en 
culturele achtergrond. De docenten hebben 
een begeleidende rol en noemen we daarom 
coaches. Zij begeleiden de leerlingen bij hun 
challenges.

Schoolsoorten
vmbo-t, havo, vwo

Adres
Schoenerstraat 7
1034 XZ Amsterdam

Stadsdeel
Noord

Aantal leerlingen
194

Aanvang eerste lesuur
09.00 uur

Vragen?
Rachèl van Rooijen
welkom@xplore.nl
020 811 00 13

Website
xplore.nl Gepersonaliseerde leerroutes

Leren vanuit eigen interesses

Werken met challenges

Leren samen met anderen

Geen onderscheid in niveaus

Jij doet ertoe!

Kansen en keuzes

Leren door te doen

Oog voor de groene wereld

In ontwikkeling

Pjotr: “We mogen zelf een plek kiezen om te 
werken, want het idee is dat je het beste kan 

werken op een plek die je zelf hebt uitgekozen.”

“Een school waar iedereen je kent en je veel 
vrienden maakt.”

Schoolsoorten
praktijkonderwijs, vmbo-b, vmbo-k

Extra ondersteuning
Leerwegondersteuning vmbo

Adres
Archimedesplantsoen 87
1098 JZ Amsterdam

Stadsdeel
Oost

Aantal leerlingen
300

Aanvang eerste lesuur
08.25 uur

Lesduur
50 min.

Vragen?
S. Tuenter 
vmbo-pro.amsterdam.oost@yuverta.nl
020 692 90 60

Website
yuverta.nl/vmboamsterdamoost

Let op!
Leerlingen met het advies praktijkonderwijs 
doen voor deze school niet mee met de 
loting en matching. Bekijk de website van 
de school voor meer informatie. 

mailto:welkom%40xplore.nl?subject=
http://xplore.nl
mailto:vmbo-pro.amsterdam.oost%40yuverta.nl?subject=
http://yuverta.nl/vmboamsterdamoost
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Zuiderlicht College

Wij zijn een kleine vmbo Zorg en Welzijn school. 
We hebben een superleuk team dat jou helpt 
het beste uit jezelf te halen. Wij vinden het 
belangrijk dat iedereen zich op onze school 
thuis en veilig voelt. Bij ons mag iedereen er zijn! 
Natuurlijk krijg je algemene vakken, maar er is 
ook ruimte voor jouw (top)talent. Bijvoorbeeld 
in de Talent Carrousel, met vakken zoals kunst, 
sport, dans, koken en uiterlijke verzorging. Je 
gaat op brugklaskamp en we werken samen 
met het Gerrit van der Veen College en het 
Sweelinck College bij onderwijsprojecten in, 
met en voor de stad.

Schoolsoorten
vmbo-b, vmbo-k, vmbo-t

Extra ondersteuning 
Leerwegondersteuning vmbo

Adres
Karel du Jardinstraat 54
1073 TC Amsterdam

Stadsdeel
Zuid

Aantal leerlingen
424

Aanvang eerste lesuur
08.30 uur

Lesduur
50 min.

Vragen?
Elvira Beers
e.beers@zuiderlicht.org
020 662 00 11

Website
zuiderlicht.org

Ons superteam

Persoonlijke begeleiding en zorg

Kansen en maatwerk

Breed en creatief aanbod

Aandacht voor (top)talent

“Nu heb ik eindelijk geleerd dat ik veel meer kan 
dan ik gedacht had!”

Yuverta vmbo Amsterdam-West
Yuverta vmbo Amsterdam-West is een 
kleine school met ongeveer 300 leerlingen 
met veel persoonlijke aandacht. We vinden 
het belangrijk dat jij je snel thuis voelt. Jouw 
ontwikkeling staat voorop! Samen proberen we 
het beste resultaat te halen.

Loopbaanbegeleiding

Groene duurzame school

Sterk antipestbeleid (M5)

Betrokkenheid (OR en LR)

Huiswerkbegeleiding

“Een kleine groene school waar iedereen elkaar 
kent! Meer dan 50 nationaliteiten die samen 

werken, spelen en leren.”

Schoolsoorten
vmbo-b, vmbo-k, vmbo-t

Extra ondersteuning 
Leerwegondersteuning vmbo

Adres
Jan van Zutphenstraat 60
1069 RS Amsterdam

Stadsdeel
Nieuw-West

Aantal leerlingen
320

Aanvang eerste lesuur
08.30 uur

Lesduur
45 min.

Vragen?
Amira Tanouti 
a.tanouti@yuverta.nl
Josette Scheeper
j.scheeper@yuverta.nl
020 619 02 55 / 06 57 07 36 47

Website
yuverta.nl/vmboamsterdamwest

mailto:e.beers%40zuiderlicht.org?subject=
http://zuiderlicht.org
mailto:a.tanouti%40yuverta.nl?subject=
mailto:j.scheeper%40yuverta.nl?subject=
http://yuverta.nl/vmboamsterdamwest
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De antwoorden op jouw vragenDe antwoorden op jouw vragenDe antwoorden op jouw vragen
Veelgestelde vragen

Antwoorden op de meestgestelde vragen over de overstap naar de middelbare school 
vind je hieronder. Staat je vraag er niet bij? Op de website schoolkeuze020.nl vind je meer 
vragen, antwoorden en aanvullende informatie. 

03
Hoe en wanneer komt het 
basisschooladvies tot stand?
In groep 7 krijg je een voorlopig advies. 
Als er punten waren die je nog kon 
verbeteren heb je hier misschien nog hard 
aan gewerkt. Het voorlopig advies staat 
daarom niet vast. In groep 8 krijg je het 
definitieve advies. De basisschool legt jou 
en je ouders/verzorgers in een persoonlijk 
gesprek uit waarom zij jou dat advies 
geven. Daarbij krijgen jullie ook een 
kopie van het oki-doc (onderwijskundig 
informatiedocument) met je cijfers, 
scores, gedrag en werkhouding. 

04
Wat kunnen mijn ouders/ver-
zorgers doen als ze het niet eens 
zijn met het basisschooladvies?
Jouw ouders/verzorgers kunnen een 
gesprek aanvragen bij je leerkracht en/
of de directie van de basisschool. De 
basisschool geeft dan meer uitleg over 
het basisschooladvies. Als de school en 
jouw ouders/verzorgers er niet uitko-
men neemt de school in het oki-doc op 
dat jouw ouders/verzorgers het niet 
eens zijn met het advies. Ook kunnen 
jouw ouders/verzorgers een bezwaar 
of klacht indienen bij het bestuur van je 
basisschool.

01
Hoe vrij ben ik om een 
middelbare school te kiezen?
Het basisschooladvies is bindend. 
Dit betekent dat je alleen middelbare 
scholen kunt kiezen die de schoolsoort 
aanbieden die past bij je advies. 

02
Hoe werkt de loting en matching?

Begin april 2023 krijgt elke leerling 
een lotnummer toegewezen door de 
computer. Hierbij is een notaris aanwezig. 
In volgorde van het lotnummer worden 
alle leerlingen geplaatst. Dus als jouw 
lotnummer aan de beurt is wordt er 
gekeken of de middelbare school, die 
bovenaan je voorkeurslijst staat, plek 
heeft. Is die middelbare school al vol, dan 
wordt gekeken naar je tweede voorkeur, 
en als die vol is naar je derde voorkeur 
enzovoort.
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08
Wat is een profielklas?

Sommige middelbare scholen hebben 
klassen met extra aandacht voor een 
speciaal thema of profiel: de profielklassen. 
Bijvoorbeeld voor sportonderwijs of 
tweetalig onderwijs. Bij veel van deze 
profielklassen is het nodig dat je geschikt 
bent om hier te kunnen beginnen. Als door 
de loting en matching een plaats voor 
je is gereserveerd in een profielklas van 
een middelbare school, bekijkt de school 
daarna of het profiel bij je past.

05
Welke scholen doen niet mee 
aan de loting en matching (van 
Amsterdam)?

Een aantal scholen doen niet mee met 
de loting en matching. Als een school 
niet meedoet aan de loting en matching 
staat dit aangegeven op de pagina 
van de school in deze Keuzegids. Bekijk 
vervolgens de website van de betreffende 
school voor meer informatie. 

07
Wat is de hardheidsclausule?

Een middelbare school mag een klein 
aantal leerlingen direct plaatsen op 
grond van zwaarwegende persoonlijke 
kenmerken, een gezondheidssituatie 
en/of de thuissituatie. Dit is de 
zogenoemde hardheidsclausule. Als jij, 
je ouders/verzorgers of de basisschool 
denken dat je daarvoor in aanmerking 
komt, moeten je ouders dit vóór aanvang 
van de aanmeldingsperiode, uiterlijk 
20 februari 2023, bespreken met de 
middelbare school. Uiterlijk 22 februari 
2023 wordt de uitslag door de school aan 
jou en je ouders bekendgemaakt.

06
Hoeveel middelbare scholen zet ik 
op mijn voorkeurslijst?

De Amsterdamse middelbare scholen 
hebben afgesproken dat leerlingen die zich 
aan de voorgeschreven lijstlengtes houden, 
zeker geplaatst worden op een middelbare 
school van hun voorkeurslijst.
• Leerlingen met een vmbo-b-,        
 vmbo-b/k- of vmbo-k-advies: 
 vier middelbare scholen.
• Leerlingen met een vmbo-t- of
  vmbo-t/havo-advies: zes   
 middelbare scholen.
• Leerlingen met een havo-, havo/  
 vwo- of vwo-advies: twaalf   
 middelbare scholen.

Je kunt ook een profielklas op je 
voorkeurslijst zetten. Als je naast de 
middelbare school ook een profielklas 
van dezelfde middelbare school op je 
voorkeurslijst opneemt, telt dat samen 
als één schoolvoorkeur. Je lijst moet dan 
langer worden als je zeker wilt zijn van een 
plaatsingsaanbod op 6 april.
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09
Ik heb een opgehoogd advies, 
wat nu?

De basisschool zal de uitslag van de 
eindtoets met jou en je ouders/verzorgers 
bespreken. Heb je de toets slecht gemaakt? 
Dat is jammer, maar het maakt voor je 
advies en plaatsing niet uit. Heb je de 
eindtoets juist heel goed gemaakt? Dan 
kijkt de school of het basisschooladvies 
dat je eerder hebt gehad wel juist was of 
misschien veranderd moet worden. Dat 
noemen we een opgehoogd advies.
Als je basisschooladvies naar boven wordt 
bijgesteld, bespreekt de basisschool met de 
middelbare school van plaatsing of jij daar 
geplaatst kan blijven. Kan dit niet, of wil je 
dat niet, dan oriënteer je je op de scholen 
in Amsterdam die beschikbare plekken 
hebben voor het nieuwe basisschooladvies. 
Je ouders/verzorgers melden je uiterlijk 
woensdag 8 juni 2023 aan op de andere 
school. Dat doen ze direct via de school 
zelf. Op 13 juni communiceert de school 
de plaatsing direct aan jou en je ouders/
verzorgers. Je ontvangt de dag erna ook 
een welkomstbrief per post. Indien je bent 
uitgeloot, kun je op de eerdere school van 
plaatsing blijven of nog een andere school 
met beschikbare plekken benaderen na 13 
juni. Nadat je bent geplaatst op de nieuwe 
school van voorkeur melden je ouders/
verzorgers dit aan de school van eerdere 
plaatsing en maken zij je inschrijving op de 
nieuwe school rond.

10
Ik zit op een basisschool buiten 
Amsterdam en ik wil mij aanmelden 
op een middelbare school in 
Amsterdam. Wat moet ik doen?
Zit je niet op een Amsterdamse basisschool 
en wil je wel naar een Amsterdamse 
middelbare school? Dan ben je een 
zogenoemde ‘buitenleerling’. Heb je een 
basisschooladvies? Dan kun je je digitaal 
aanmelden door contact op te nemen met 
servicedesk.ouders@elkadam.nl.

11
Wanneer en hoe hoor ik op welke 
middelbare school ik ben geplaatst 
(uitslag van de loting en matching)?

Op donderdag 6 april om 15.30 uur wordt 
de uitslag van de loting en matching 
bekendgemaakt. Als je ouders/verzorgers 
je aanmelden moeten ze een e-mailadres 
opgeven. Begin april ontvangen ze 
op dit e-mailadres een link naar het 
ouderportaal waarin de uitslag staat. Is de 
e-mail niet ontvangen, bekijk dan de map 
met ongewenste e-mails. Als de e-mail 
daar ook niet te vinden is, dan kunnen je 
ouders/verzorgers vanaf 4 april 2023 op 
werkdagen tussen 9.00 uur en 17.00 uur 
bellen naar de Servicedesk (020-8119944) 
met het ELK-nummer (de gebruikersnaam). 
Dit ELK-nummer is te vinden in de e-mail 
die je ouders/verzorgers ontvangen eind 
februari/begin maart om je aan te melden.
Je basisschool vindt de uitslag 6 april in het 
registratiesysteem ELK. De middelbare 
scholen verzenden op deze dag ook een 
welkomstbrief naar leerlingen die bij hen 
zijn geplaatst.
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13
Wat zijn voorrangsregels? 

Sommige leerlingen hebben recht op 
voorrang, omdat ze van een basisschool 
met een bepaald onderwijsconcept 
komen en naar een middelbare school 
met hetzelfde concept willen, zoals 
dalton, montessori of vrije school. 
Leerlingen die recht hebben op 
voorrang, kunnen hier alleen gebruik 
van maken door de middelbare school 
waar ze voorrang hebben op de eerste 
plek van hun voorkeurslijst te plaatsen. 
Wanneer de middelbare scholen alle 
aanmeldingen behandelen, kijken ze 
ook of de leerling terecht gebruik wil 
maken van een voorrangsregel.

12
Ik ben niet geplaatst of niet 
tevreden met mijn plaatsing. 
Wat nu?
Er zijn twee rondes. Tijdens de eerste 
ronde kun je geplaatst zijn op een 
school die laag op je voorkeurslijst 
staat. Je kunt dan besluiten je terug te 
trekken om mee te doen aan de tweede 
ronde. In de tweede ronde doen de 
middelbare scholen mee waar op dat 
moment nog plaats is. In deze ronde 
doen ook leerlingen mee die in de eerste 
ronde niet geplaatst werden vanwege 
een te late aanmelding. Je blijft op 
de reservelijst staan voor de scholen 
uit de eerste ronde als je je aanmeldt 
voor de tweede ronde. Om een plek 
aangeboden te krijgen, moeten je 
ouders/verzorgers een aantal stappen 
nemen, deze staan uitgelegd op de 
website schoolkeuze020.nl.
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14
Waar kunnen mijn ouders/
verzorgers met een vraag 
terecht?
Via servicedesk.ouders@elkadam.nl 
of door te bellen naar 020-8119944. 
Hier kunnen je ouders/verzorgers van 
6 april tot drie weken erna terecht. 
Het is handig als je ouders/verzorgers 
het ELK-leerlingnummer bij de hand 
hebben of vermelden in hun mail. 
Dit ELK-nummer staat vermeld in de 
e-mail van eind februari/begin maart 
voor de aanmelding.

Kijk voor meer antwoorden op jouw 
veelgestelde vragen op de website. 





Stap Stap

Stap Stap

Stap

MAAK EEN ACCOUNT AAN

SCHOLENOVERZICHT VUL HET AANMELDINGSFORMULIER IN

CONTROLEER EN BEVESTIG

CONTROLEER DE GEGEVENS

Belangrijke informatie voor 
ouders/verzorgers
Belangrijke informatie voor Belangrijke informatie voor 
ouders/verzorgersouders/verzorgers

Hoe werkt het online aanmelden?

Begin maart 2023 ontvangt u een 
e-mail van noreply@elkadam.nl met 
uw inloggegevens voor het ELK ouder-
portaal. 

Na het inloggen ziet u de gegevens 
van uw kind en daarna de contact-
gegevens. Controleer of de gegevens 
kloppen. 

Op de invulhulp in het ouderportaal 
ziet u tijdens het online aanmelden 
een scholenoverzicht; daar staan de 
scholen die passen bij het schooladvies 
van uw kind. Afhankelijk van het ad-
vies moet u vier, zes of twaalf scholen 
invullen.

Als u inlogt op het ouderportaal komt u bij 
het aanmeldingsformulier. Geef aan naar 
welke scholen uw kind wil gaan. Doe dit in 
de volgorde van voorkeur. Ga door totdat 
het aanmeldingsformulier volledig inge-
vuld is met het aantal scholen behorend bij 
het basisschooladvies van uw kind. 

Controleer of het aanmeldingsfor-
mulier met scholen klopt.
Bevestig de aanmelding.
Let op! Na de definitieve aanmel-
ding kunt u niets meer wijzigen. 

Is er een voorrangsregel? 
Vink deze dan aan. 
Is er een dubbeladvies? 
Vink aan of uw kind op het hoogste 
niveau geplaatst wil worden.

Uw kind gaat naar de middelbare school, maar eerst moet u hem of haar aanmelden. 
Dat is soms best een lastige klus. Hier leest u hoe de aanmelding verloopt.*

* Digitaal aanmelden geldt niet voor de kopklas, voortgezet speciaal onderwijs, tussenvoorziening, 
praktijkonderwijs en internationale schakelklassen. Dit verloopt via de school waar uw kind naartoe gaat. 
Bij vragen kunt u terecht bij de basisschool van uw kind.

>> Hulp nodig bij het aanmelden?
Lukt het niet om uw kind digitaal aan te 
melden? Vraag dan de leraar van groep 8 
om hulp.

Keuzegids  - Op naar de middelbare74



Ieder jaar stappen er in Amsterdam ruim achtduizend leerlingen van de basisschool over 
naar het voortgezet onderwijs. Ze komen van bijna driehonderd basisscholen en vinden 
een plek op ruim tachtig middelbare scholen.
Het is belangrijk dat de overstap van al die leerlingen goed verloopt. Daarom hebben de 
Amsterdamse basisscholen, de middelbare scholen en de gemeente hier met elkaar af-
spraken over gemaakt.

Afspraken over de overstap
Elk jaar zijn er middelbare scholen die niet genoeg plaats hebben voor alle leerlingen die 
zich bij hen aanmelden. Daarom hebben we in Amsterdam een systeem van loting en 
matching ingevoerd. In de Kernprocedure, die te vinden is op de website verenigingosvo.nl, 
staat precies hoe het in zijn werk gaat.

De Amsterdamse KernprocedureDe Amsterdamse Kernprocedure





Check de websiteCheck de websiteCheck de website
Op onze website schoolkeuze020.nl vind je aanvullende informatie op deze gids. 
Daarnaast vind je op de website meer antwoorden op veelgestelde vragen, aanvullende 
informatie over de open dagen en nieuws over de overstap. Met deze schoolkeuzegids op 
zak en de extra informatie die op schoolkeuze020.nl te vinden is heb je alles bij de hand 
om te ontdekken welke school het beste bij je past. Veel succes en veel plezier! 

Op welke 
scholen je voorrang 

kunt krijgen.
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Bezoek de website www.schoolkeuze020.nl of scan de QR-code 
als je meer wilt weten over bovengenoemde thema’s.

Check de website

Wat je moet 
doen met een 
dubbeladvies.

Welke extra 
hulp aanwezig 

is op school.
Als je buiten 

Amsterdam op 
school zit.

Als je meer wilt weten 
over het betalen van 

schoolgeld.



Bijna alle leerlingen gaan naar een middelbare school die betaald wordt door de overheid. 
Maar je kunt ook naar een middelbare school die niet door de overheid wordt betaald: een 
particuliere school. Het onderwijs op deze scholen is voor je ouders wel veel duurder dan 
op andere scholen. Sommige particuliere middelbare scholen geven een versnelde oplei-
ding of zijn gespecialiseerd in het begeleiden van leerlingen met leerproblemen. 

Amsterdam heeft vijf particuliere middelbare scholen en vijf particuliere internationale 
scholen. Deze scholen nemen niet deel aan de loting en matching. 

De Amsterdamsche School
vmbo-t, havo, vwo
Speerstraat 6
1076 XN Amsterdam
020 625 46 90
info@amsterdamseschool.nl
amsterdamseschool.nl

 
Infinity College
Vmbo-t, havo, vwo
Dalsteindreef 141
1112 XJ Diemen
0320 22 99 26
info@infinitycollege.nl
infinitycollege.nl

Luzac Lyceum Amsterdam 
Vmbo-t, havo, vwo
Uiterwaardenstraat 263
1079 CR Amsterdam
020 671 40 041
yceumamsterdam@luzac.nl
luzac.nl

Stichting de Nieuwe School 
Alleen staatsexamen
Vmbo-t, havo, vwo
Herengracht 274
1016 BW Amsterdam
020 623 48 09
info@denieuweschool.
amsterdam
denieuweschool.amsterdam

Winford
Vmbo-t, havo, vwo
Speerstraat 6
1076 XN Amsterdam
020 773 60 20
info@winford.nl
winford.nl
 

Particuliere 
middelbare 
scholen

Particuliere
internationale
scholen

Amity International School
Amsterdam
Amsterdamseweg 204
1182 HL Amstelveen
020 345 44 81
amityschool.nl

Amsterdam International
Community School
(3 vestigingen)
Prinses Irenestraat 59
1077 WV Amsterdam
020 577 12 40
aics.espritscholen.nl

British VO-school of 
Amsterdam
Fred. Roeskestraat 94a
1076 ED Amsterdam
020 679 01 83
britams.nl

Franse VO-school
Rustenburgerstraat 246
1073 GK Amsterdam
020 644 65 07
lfvvg.com

Japanese VO-school of 
Amsterdam
Karel Klinkenbergstraat 137
1061 AL Amsterdam
020 611 81 36
amsterdam@jsa.nl
jsa.nl
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Amsterdamse 
schoolbesturen
Amsterdamse Amsterdamse 
schoolbesturenschoolbesturen

Het Amsterdams Lyceum 
020 574 77 44 
amsterdamslyceum.nl
– Het Amsterdams Lyceum  

Kentalis Onderwijs 
0800 53 68 25 47 
kentalis.nl
– Kentalis Signis  

Onderwijsstichting Esprit 
020 585 48 11 
espritscholen.nl
– Alasca  
– Amsterdam International           
   Community VO-school  
– Berlage Lyceum  
– Cartesius Lyceum  
– DENISE  
– Het 4e Gymnasium  
– Marcanti College  
– Mundus College  
– Spring High  

Gooise Scholen Federatie
035 6926700
gsf.nl
– Casparus College
– Vechtstede College

Onderwijsstichting 
Zelfstandige Gymnasia 
023 551 71 47 
oszg.nl
– Barlaeus Gymnasium  
– Vossius Gymnasium 

Open Schoolgemeenschap 
Bijlmer 
020 690 90 50 
openschoolgemeenschapbijl-
mer.nl
– Open Schoolgemeenschap 
   Bijlmer Openbare Stichting 

Openbare Stichting
 Ir. Lely Lyceum
020 563 30 50 
lelylyceum.nl
– Ir. Lely Lyceum 

Stichting Altra 
020 555 83 33 
altra.nl
– Altra College Bleichrodt  
– Altra College Centrum  
– Altra College Zuidoost 

Stichting Amos 
(basisonderwijs) 
020 410 68 10 
amosonderwijs.nl
– Kopklas  

Stichting Ceder Groep 
020 545 69 10 
cedergroep.nl 
– CSB 
– Hervormd Lyceum West 
   (HLW)  
– Hervormd Lyceum Zuid
   (HLZ)   

Stichting De Amsterdamse 
MAVO 
06 16 29 32 15 
deamsterdamsemavo.nl 
– De Amsterdamse MAVO  

Stichting Joodse Kinder-
gemeenschap Cheider 
Amsterdam 
020 646 55 64 
cheider.nl
– Cheider   

Stichting Joodse Scholenge-
meenschap JBO 
020 644 41 91 
jbo.nl
– Joodse Scholengemeen-  
   schap Maimonides  

Stichting Kolom 
020 514 80 80 
stichtingkolom.nl
– Kolom praktijkcollege De 
   Atlant  
– Kolom praktijkcollege De 
   Dreef  
– Kolom praktijkcollege Noord 
– Kolom praktijkcollege Het   
   Plein  
– Kolom VSO Alphons Laudy  
– Kolom VSO De Heldring   

Stichting Media Amsterdam 
020 850 95 00 
ma-web.nl
– Mediacollege Amsterdam 
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Stichting Montessori Scholen-
gemeenschap Amsterdam 
020 597 98 88 
msa.nl
– IVKO  
– Kiem Montessori 
– Metis Montessori Lyceum  
– Montessori Lyceum 
   Amsterdam 
– Montessori Lyceum Oostpoort  

Stichting Openbaar Voort-
gezet Onderwijs Progresso 
(SOVOP) 
020 667 53 53
sovop.nl
– Calandlyceum  
– Lumion  

Stichting Orion 
020 346 03 40 
orion.nl
– Orion College Amstel 
– Orion College Noord  
– Orion College West  
– Orion College Zuidoost   

Stichting Samenwerkings-
school voor Algemeen 
Bijzonder Voortgezet Onder-
wijs IJburg (SSvABVOIJ) 
020 344 30 00 
ijburgcollege.nl
– IJburg College   

Stichting Spinozalyceum 
Amsterdam 
020 577 74 44 
spinozalyceum.nl
– Spinoza Lyceum  
– Spinoza20first 

Stichting Viertaal 
020 669 81 94 
viertaal.nl
– VierTaal College Amsterdam 

Stichting voor Persoonlijk 
Onderwijs 
020 2386985
svpo.nl
- SvPO Amsterdam

Stichting Voortgezet Onder-
wijs Amstelveen 
020 503 21 21 
sgpantarhei.nl
– Panta Rhei  

Stichting Voortgezet Onder-
wijs Amsterdam Zuid 
020 676 38 68 
svoaz.nl
– Fons Vitae Lyceum  
– St. Ignatiusgymnasium  
– St. Nicolaaslyceum  Stichting 

Vrije VO-scholen Voortgezet 
Onderwijs Noord-Holland 
020 574 58 30 
ggca.nl
– Geert Groote College 
   Amsterdam   

Yuverta 
030 634 51 00 
yuverta.nl
– Yuverta vmbo Amsterdam-   
   West 
– Yuverta vmbo Amsterdam-
   Oost
– Yuverta praktijkonderwijs 
   Amsterdam-Oost
 

Stichting ZAAM 
020 705 96 00 
zaam.nl
– Amsterdams Beroepscollege 
   Noorderlicht  
– De Apollo  
– Bindelmeer College  
– Calvijn College  
– College De Meer  
– Comenius Lyceum 
   Amsterdam  
– Cygnus Gymnasium  
– Damstede Lyceum  
– Gerrit van der Veen College  
– Havo De Hof  
– Hogelant  
– Huygens College  
– Iedersland College  
– Over-Y College 
– De Vinse School
– Pieter Nieuwland College
– Sweelinck College
– Xplore Agora Amsterdam
– Zuiderlicht College

VONK 
020 636 36 36
vonknh.nl
– Vonk Amsterdam 
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Handige websitesHandige websitesHandige websites
Hieronder staat een overzicht van websites die je kunnen helpen bij het kiezen van een 
middelbare school. 

schoolkeuze020.nl

Dit is de website van de Amsterdamse 
Kernprocedure. Daar kun je deze Keuzegids 
(digitaal) vinden, een tijdpad met belangrijke data en 
veelgestelde vragen. Je kunt op deze website een lijst 
maken met je favoriete scholen en de open dagen die 
je wilt bezoeken. 

schoolwijzer.amsterdam.nl/nl/vo 

Deze website is van de gemeente en hier vind je 
alle Amsterdamse middelbare scholen. Ook is er 
een zoekfunctie op de kaart en kun je zien wat de 
Onderwijsinspectie van de school vindt. Op de 
website kun je de afstand in kilometers zien van de 
middelbare school naar je huis. Je kunt je favoriete 
scholen selecteren en een lijst maken. 

onderwijsconsument.nl

De Onderwijs Consumenten Organisatie (OCO) is 
een onafhankelijke organisatie die ouders en leer-
lingen informatie en advies geeft over het 
Amsterdamse onderwijs. Ook heeft OCO een 
scholenzoeker met uitgebreide informatie over 
middelbare scholen. Iedere middelbare school heeft 
een webpagina die door de onafhankelijke redactie 
van OCO is ingevuld. De website bevat informatie 
over rechten en plichten van ouders en leerlingen. 
De helpdesk beantwoordt telefonisch vragen. 

swvadam.nl 

Het Samenwerkingsverband voortgezet 
onderwijs Amsterdam-Diemen stuurt en helpt 
middelbare scholen bij het organiseren van goede 
ondersteuning voor iedere leerling. Hier vind je 
informatie over leerlingenzorg in het Amsterdamse 
voortgezet onderwijs, het praktijkonderwijs, 
leerwegondersteuning (vmbo), speciaal onderwijs, 
en informatie voor leerlingen met een extra 
ondersteuningsbehoefte. 

verenigingosvo.nl 

OSVO is de vereniging van Amsterdamse school-
besturen in het voortgezet onderwijs. OSVO maakt 
samen met de schoolbesturen in het basisonderwijs, 
de samenwerkingsverbanden primair en voortgezet 
onderwijs, stichting ELK en de gemeente Amsterdam 
elk jaar afspraken over het proces van de overstap 
van groep 8 naar de middelbare school. Zij leggen 
deze afspraken vast in de Amsterdamse Kern-
procedure. Die kun je terugvinden op deze website. 

scholenopdekaart.nl 

Deze landelijke website helpt ouders en leerlingen uit 
groep 8 bij het zoeken naar een middelbare school. 
De informatie gaat uit van de gegevens van de 
Rijksoverheid en informatie van de scholen zelf. 
Je kunt op deze website middelbare scholen met 
elkaar vergelijken. 

stichtingvsa.nl

Stichting Vrije Schoolkeuze Amsterdam (VSA) biedt 
een website met een actief ouderforum waarop 
ouders met elkaar van gedachten kunnen wisselen. 
Ouders die zich zorgen maken over de aansluiting 
tussen vraag en aanbod van het onderwijs in 
Amsterdam kunnen hier terecht. 

oudersonderwijs.nl

Ouders & Onderwijs zet zich landelijk in voor de 
belangen van ouders. Telefonisch en via de website 
kunnen ouders om advies vragen. 

vanponaarvo.nl

Op deze website kun je meer lezen over de regels 
rond de overgang van leerlingen van basisonderwijs 
naar voortgezet onderwijs. Je vindt er bijvoorbeeld 
informatie over het basisschooladvies en de eind-
toets.

minocw.nl

Dit is de website van het ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap. Hier is de wet- en regel-
geving over het onderwijs te vinden, met informatie 
speciaal voor ouders.

Keuzegids  - Op naar de middelbare82





ColofonColofonColofon
Uitgave
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Druk
Damen drukkers

Deze uitgave is tot stand gekomen in 
samenwerking met de Amsterdamse scholen 
voor voortgezet onderwijs.

Druk- en zetfouten voorbehouden.

Keuzegids  - Op naar de middelbare84



Voor meer informatie kun je kijken op 
www.schoolkeuze020.nl, of scan de QR-code:

Check de websiteCheck de website



www.schoolkeuze020.nl


