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Een aantal weken geleden begon je met een bijzonder schooljaar, jouw laatste schooljaar 
op de basisschool. Wij hopen dat het een geweldig jaar voor je wordt. Volgend schooljaar 
start je in de brugklas van het voortgezet onderwijs (VO). In dit schooljaar maak je samen 
met jouw ouders een keuze voor een VO-school. 

In Hoogeveen zijn er twee VO-scholen: het Roelof van Echten College (RvEC) en 
RSG Wolfsbos. Om je te helpen bij jouw schoolkeuze, heeft het RvEC dit boekje voor je 
gemaakt. Natuurlijk laten we hierin onze school zien, maar we vertellen je ook graag iets 
over het VO in het algemeen. Zo leer je niet alleen onze school al een beetje kennen, 
maar ontdek je ook wat er bij de overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet 
onderwijs komt kijken. 

We hopen jou en je ouders binnenkort op het RvEC te zien tijdens onze kennismakings-
activiteiten. We leren jou graag kennen! 

 WELKOM IN HET VO! 

 Hey groep 8-leerling, 

“Wij helpen je graag  
om een goede plek voor jou 

te vinden!”
 Jouw reisleiders 

 Marjanne Deuzeman, locatie Voltastraat 

 Pidi Reitsma, locatie Bentinckspark 



 EXTRA HULPBRONNEN 

 Speciaal voor je ouders 
 
Een VO-school en onderwijsvorm kiezen, kan best lastig zijn. Ongetwijfeld kijkt uw 
kind vooral uit naar het bezoeken van de scholen om daar sfeer te proeven. Als ouder 
wilt u waarschijnlijk meer weten over de scholen. Dat kan onder andere via de website, 
de Schoolwiki (digitale schoolgids) en social media. In de door de onderwijsinspectie 
opgestelde toezichtkaart op www.owinsp.nl leest u over de examenresultaten, zitten-
blijvers, de overgang en meer. Wilt u scholen vergelijken? Dat kan op  
www.scholenopdekaart.nl.

 OP NAAR HET VO 

 Beetje spannend, maar vooral leuk 
 
Heb je al zin in het brugklasleven? Of vind je het spannend om naar de middelbare 
school te gaan? Dat is niet erg, we doen het samen! Dat betekent dat we samen met jou, 
je ouders en je basisschool gaan ontdekken welke plek het beste bij jou past. Op onze 
school hebben we klassen voor praktijkonderwijs, leerwegondersteunend onderwijs, 
vmbo, mavo, havo, vwo (atheneum) en gymnasium. Deze verschillende opleidingen zijn 
verspreid over de locaties Bentinckspark en Voltastraat. Kijk maar eens in onderstaand 
overzicht. 

Opleiding Locatie

Praktijkonderwijs Voltastraat

Leerwegondersteunend onderwijs Voltastraat 

Vmbo BB/KB/TL Voltastraat

Mavo Bentinckspark (klas 1)/Voltastraat (klas 2 t/m 4)

Havo Bentinckspark

Atheneum Bentinckspark

Gymnasium Bentinckspark

 Speciaal VO  RENN4 
 
Het speciaal voortgezet onderwijs wordt in Hoogeveen verzorgd door RENN4.  
RENN4 geeft specialistisch onderwijs aan leerlingen tot twintig jaar met specifieke 
behoeftes op het terrein van leren en gedrag. RENN4 is, net als het RvEC, gevestigd aan 
de Voltastraat 27 in Hoogeveen. 

Meer informatie: www.renn4.nl en www.passendonderwijs.nl.



 7 TIPS 

 Om de juiste school te kiezen 

1. Praat erover met je ouders 

2. Ook je meester of juf in groep 8 of de directeur van jouw basis-

school denkt graag mee

3. Heb je vrienden of vriendinnen die al naar het VO gaan?  

Vraag naar hun ervaringen

4. Meld je nu direct aan voor de Roelof Experience  

(voor jou en je ouders)  scan de QR-code

5. Bezoek het RvEC tijdens de open week in januari 

6. Volg het RvEC op Facebook of Twitter 

7. Kijk op onze website en in de Schoolwiki 

Wist je dat we een eigen Schoolwiki hebben? Daarin kun je alles opzoe-
ken wat je maar wilt weten. Bijvoorbeeld wanneer je vakantie hebt. 

Je vindt de Schoolwiki op onze website www.rvec.nl.



 HET VO: HOE ZIET DAT ERUIT? 

 Onderbouw 
 
De eerste twee of drie leerjaren van het VO noemen we de onderbouw. Je leert jezelf, je 
interesses en je talenten goed kennen. In verschillende vakken en projecten leer je van 
alles en werk je aan allerlei vaardigheden. Zo groei je op weg naar de bovenbouw én in 
jouw rol als mens en werknemer in de samenleving.

 Bovenbouw 
In het praktijkonderwijs, vmbo en mavo begint de bovenbouw in klas 3. Hierin zet 
je stappen die passen bij de opleiding en baan van jouw dromen. Leerlingen in het 
beroeps gerichte vmbo doen examen in vier theorievakken en een beroepsgericht profiel. 
Vmbo TL-leerlingen doen examen in zes theorievakken en voor mavo zijn er zeven 
examen vakken. 

Voor havo, atheneum en gymnasium begint de bovenbouw in klas 4. Je werkt steeds 
zelfstandiger en volgt één van de vier profielen:  
• Natuur & Techniek
• Natuur & Gezondheid
• Economie & Maatschappij 
• Cultuur & Maatschappij
 
Elk profiel bestaat uit een verplicht deel dat voor alle profielen gelijk is (zoals Engels en 
Nederlands), een deel dat bij het gekozen profiel hoort en een vrij deel.

 ZO GAAT HET OP HET VO 

 Relaxed op weg naar je eerste schooldag 
 

Grote kans dat je in de brugklas verder naar school moet fietsen dan naar jouw 

basisschool. Als je op school komt, zet je je fiets in de stalling naast de school. 

Er is een apart deel voor de eerste klas. Je jas (en je gymtas en waardevolle 

spullen) kun je in je eigen kluisje leggen. 

Oefen de weg 

naar je nieuwe 

school. Zo kun je 

relaxed beginnen
 aan jouw 

eerste schooldag
 in de 

brugklas. 



 Studiekosten 
Onderwijs kost geld. Denk aan studieboeken, sportkleding, excursies, werkweken en 
meer. De meeste scholen vragen een (vrijwillige) ouderbijdrage. Het RvEC probeert de 
schoolkosten zo laag mogelijk te houden. 

De financiële situatie van ouders mag nooit een belemmering zijn om kinderen naar 
school te laten gaan. Daarom is er vanuit de overheid een bijdrage beschikbaar als het 
inkomen onder een bepaald bedrag ligt. Ouders kunnen deze bijdrage zelf aanvragen via 
school of via DUO: www.duo.nl of bel 050 599 77 55. 

 PRAKTISCHE INFORMATIE 

 Stichting Leergeld 
Ook Stichting Leergeld ondersteunt kinderen uit gezinnen met minimale financiële 
middelen, zodat ze in of buiten de school kunnen meedoen met hun leeftijdsgenoten. 
In Hoogeveen kunt u voor meer informatie en aanmelden naar de website:  
www.leergeld.nl/hoogeveen. 

De gemeenten Coevorden en De Wolden hebben een eigen regeling. Ouders uit deze 
gemeenten kunnen een beroep doen op de regelingen in hun gemeente.

 ZO GAAT HET OP HET VO 

 Lesrooster en pauzes 
 

In de brugklas werk je met een lesrooster. Hierin staat precies wanneer, waar 

en van welke docent je een vak hebt. Natuurlijk staan er ook pauzes in. Alle 

leerlingen pauzeren in de aula of bij mooi weer buiten op het plein. Er zijn 

gescheiden pauzes: leerlingen uit de onderbouw hebben op andere tijden 

pauze dan bovenbouwleerlingen. 

Snap je je rooster even niet of kun je een lokaal niet vinden? Andere leerlingen, je mentor, docenten en andere RvEC’ers maken je graag wegwijs.



 ALLES OVER HET RVEC 

 Voor jou en jouw talent 

Op het Roelof van Echten College (RvEC) doen we er alles aan om ervoor te zorgen dat jij 
het onderwijs krijgt dat past bij jou. Of je nu heel goed kunt leren, graag met je handen 
werkt of extra ondersteuning nodig hebt; we helpen jou de beste plek te vinden. 

Het RvEC is een fijne, veilige en gezonde school waar je gewaardeerd en geaccepteerd 
wordt. In onze moderne schoolgebouwen Bentinckspark en Voltastraat werk je met 
‘gewone’ schoolboeken én een Chromebook. 

Goede eindresultaten, plezier in school en onderwijs dat past bij jouw talenten en 
interesses vinden we belangrijk. Daarom hebben we brugklassen van verschillende en 
gecombineerde niveaus en kan je overstappen naar een ander niveau als dat nodig is. 
Al in de brugklas zijn er keuzevakken en krijg je les in de richting die jij leuk vindt. 

Je leert binnen én buiten de school, want we werken veel samen met het mbo, het 
hbo, universiteiten en het bedrijfsleven. Blink jij uit in een sport, kunst of muziek? In ons 
top talentenprogramma kun jij je passie combineren met school. 

Wil jij extra uitdaging op het gebied van leren? Met ons Delta-programma, verdieping 
in talen (Cambridge English voor Engels, DELF voor Frans en Goethe voor Duits) en meer 
mogelijkheden komt dat wel goed. In het leerwerktraject combineren vmbo-boven-
bouwleerlingen school met stage in een bedrijf. Daar leer je veel van!

 ZO GAAT HET OP HET VO 

 RvEC = gezonde school 
 

Gezonde leerlingen presteren beter. Daarom dragen we bij aan een gezonde 

ontwikkeling en leefstijl van onze leerlingen. Je leert over het belang van 

beweging en gezond gedrag in nieuwe schoolgebouwen met moderne 

(praktijk)lokalen en goede ventilatie. Het schoolterrein is rookvrij. 

Neem een flesje 

mee naar school. 

Op beide locaties 

hebben we een watertap 

met gratis water en 

fruitwater.

http://www.rvec.nl


 ONZE MISSIE: 

 EEN SUCCESVOLLE  

 LEERLOOPBAAN  

 VOOR IEDER KIND 

 Vertrouwen in jou 
 
Onderwijs is meer dan een diploma. We vinden persoonlijke ontwikkeling minstens 
zo belangrijk. Dat betekent dat we er zijn voor jou. We helpen je om jezelf, je interesses en 
talenten te leren kennen. Samen met je ouders en jouw mentor werk je aan jouw groei als 
leerling én als mens. Je maakt bewust en zelfstandig keuzes voor jouw toekomst. 

Natuurlijk zorgen wij voor goede begeleiding, bijvoorbeeld in de vorm van tutoren, 
begeleidingsuren en talentoriëntatie op het lesrooster en een studiesteunpunt. We 
dagen je uit om het beste uit jezelf te halen. Dankzij onderwijsconcept Eduwiek – waarin 
we kennis en expertise hebben gebundeld met partners in het speciaal onderwijs – zijn 
unieke onderwijscombinaties en extra begeleiding mogelijk. Wat je ook tegenkomt, op 
het RvEC staan we altijd voor je klaar. 

 “Ik vind het fijn dat leraren mij kennen, 
weten waar ik goed in ben en wat het  

beste bij mij past.” 
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Ga je naar het praktijkonderwijs of vmbo, dan krijg je les in prachtige 
(praktijk)lokalen op locatie Voltastraat. Onderwijsconcept Eduwiek 
maakt unieke onderwijs combinaties mogelijk.

MAAK KENNIS MET ONZE LOCATIES 

 LOCATIE VOLTASTRAAT 

 “We leren veel door te doen.  
Dat vind ik erg leuk!” 

               praktijkonderwijs  

               vmbo  

               kaderplus  

               lwoo  

               mavo vanaf klas 2  

 Praktijkonderwijs 
Het praktijkonderwijs bereidt je voor op een passende vervolg opleiding en baan en een 
zelfstandige plek in de maatschappij. Het onderwijs past bij jou en jouw ontwikkeling, 
interesses en talenten. Samen maken we een individueel ontwikkelingsplan. Regelmatig 
praat je samen met je ouders en coach vanuit school hoe het gaat en wat je nodig hebt 
om jouw doelen te bereiken. 

 Dakpanklas 
 
In de dakpanklas volg je de praktijkvakken uit het praktijk onderwijs en de theorie-
vakken op vmbo BB-niveau. In dit schooljaar ontdek je of je het vmbo BB aankunt. Gaat 
dit goed, dan kun je in het tweede schooljaar overstappen naar een vmbo-klas.  

 Certificaten en diploma’s 
 
In de onderbouw volg je allerlei theorie- en praktijkvakken. Vanaf het derde leerjaar is er 
meer aandacht voor oriëntatie op stage en werk. Je volgt algemeen vormende vakken als 
rekenen/wiskunde, Nederlands en Engels. 

Ook volg je praktijkvakken die passen bij jouw toekomstdromen, zoals metaal bewerking, 
straten, groenvoorziening, horeca, hout bewerking, zorg & welzijn en detail. Vanaf het 
vierde leerjaar kun je landelijk erkende certificaten of een mbo-diploma niveau 1 
(Entree) behalen. Je schoolloopbaan wordt afgesloten met het landelijk erkende diploma 
voor praktijkonderwijs.



 Arbeidtrainingscentrum 
 
Vanaf leerjaar 2 ga je aan de slag in het arbeidtrainings centrum (ATC), een ‘echt’ bedrijf 
in de school. Hier werk je aan opdrachten voor bedrijven uit de regio en zo train je 
belangrijke arbeidsvaardigheden. Die vaardigheden mag je in leerjaar 4 of 5 in de 
praktijk brengen tijdens een stage. Aan het eind van jouw schooltijd helpen we jou met 
het vinden van werk of een vervolgopleiding. Via een uitstroomcoach of de avondschool 
kun je nog steeds op onze hulp rekenen. 

 Vmbo 
Werk je graag met je handen en droom je ervan een echte vakman of vakvrouw te wor-
den? In een beroepsgerichte vmbo-brugklas (vmbo BB, KB en KB/TL) zal je je zeker thuis 
voelen. Je krijgt korte instructies en bent vooral in de praktijk bezig. We werken vaak 
samen met mbo-scholen en bedrijven en doen veel buitenschoolse activiteiten.

 Jij mag kiezen 
 
Al vanaf de brugklas stel je een deel van je eigen lesrooster samen. In de keuze-uren volg 
je vakken die jij het leukste vindt, waar je extra hulp bij nodig hebt of waar je meer van 
wilt weten. Ook kan je kiezen voor het stilte-uur om huiswerk te maken. Als vmbo- 
leerling kies je wekelijks drie van deze uren. Je mentor helpt je met deze keuzes. Je ziet 
jouw mentor minimaal vijf keer per week. 

Iedere week volg je een blokuur talentoriëntatie. Hierin proef je van vier verschillende 
talentstromen: Kunst & Cultuur, Leefstijl & Bewegen, Technologie & Wetenschap en 
Ondernemen & Maatschappij. Door jouw interesses en talenten te prikkelen, ontdek je 
welk profiel in de bovenbouw, welke vervolgopleiding en welk beroep het beste bij jou 
passen. Na vier jaar heb je alle (praktische) kennis en vaardigheden om, met een prachtig 
beroepsgericht vmbo-diploma op zak, succesvol door te stromen naar het mbo. 

 “Het leuke aan keuzevakken is dat je extra 
veel bezig bent met je favoriete vak.” 



 Kaderplus (vmbo KB/TL) 
 
Kun jij meer uitdaging aan voor de theorievakken? Dan is onze kaderplus-klas iets voor 
jou. Vanaf de brugklas krijg je alle theorievakken op TL-niveau. Je haalt je KB-diploma 
en kunt enkele vakken op TL-niveau afsluiten. En misschien gaat het zelfs zo goed dat 
overstappen naar mavo mogelijk is.

 Lwoo: vmbo met leerwegondersteuning 
 
Het lwoo biedt leerlingen met bijvoorbeeld leerproblemen of sociaal-emotionele proble-
men extra ondersteuning op weg naar het vmbo-diploma. Dat kan in een vmbo-klas die 
het beste bij jou past: BB, KB of KB/TL. We kijken naar wat jij nodig hebt, zoals veel lessen 
van één docent, hulp bij huiswerk plannen en meer. Lwoo is dus geen aparte leerweg, 
maar gewoon vmbo met extra ondersteuning.

 Keuzes in de bovenbouw 
 
Wat wil jij later worden? Verpleegkundige, beveiliger, kapster of automonteur? In de 
bovenbouw kies je voor de leerroute Zorg & Welzijn, Dienstverlening & Producten of 
Mobiliteit & Transport. Kies je voor Mobiliteit & Transport, dan krijg je les in de werkplaats 
van KARgo!. Met jouw toekomstdromen in gedachten werken we veel samen met het 
mbo en het bedrijfsleven. Zo stroom je makkelijk door naar het vervolgonderwijs en de 
arbeidsmarkt. 

opleidingscentrum 
voertuigentechniek,
transport & logistiek 

http://www.kargo.nl/


Op locatie Bentinckspark zijn er brugklassen mavo-havo, havo-vwo, 
atheneum en gymnasium. In de dakpanklassen mavo-havo en havo-
vwo krijg je de kans om een jaar lang te ontdekken welke opleiding 
het beste bij jou en jouw talenten en interesses past. Je krijgt les op 
het juiste niveau (de docenten differentiëren) en krijgt cijfers op twee 
niveaus. 

 Mavo, havo en vwo 

MAAK KENNIS MET ONZE LOCATIES 

 LOCATIE BENTINCKSPARK 

 “Mijn mentor, docenten en tutoren 
zijn heel aardig. Ik ga met plezier 

naar school.” 

            mavo (brugklas)  

            havo  

            atheneum  

            gymnasium  

 Keuzes 

Al vanaf de brugklas krijg je extra les in de richting die jij leuk vindt. In de bovenbouw 
kun je hierin een examenvak volgen. Leuk en leerzaam, want het is een goede voor-
bereiding op jouw toekomst in het mbo, hbo of op de universiteit.
• Sport: je bent zelf veel aan het sporten en bewegen, maar je leert bijvoorbeeld ook 

om een toernooi te organiseren of op te treden als coach of hulpverlener. Soms krijg 
je les van experts of topsporters. 

• Kunst: naast de gewone lessen tekenen, handvaardigheid en muziek ben je in dit 
keuzevak lekker creatief bezig. Denk aan drama, toneelspelen, decor bouwen en film 
& fotografie.

• Technasium: het technasium is een onderwijsvorm voor havo en vwo. Heb je 
talent voor bèta en techniek en wil je dit verder ontwikkelen? In het technasium 
werk je samen met klasgenoten aan vraagstukken en praktijkopdrachten uit het 
bedrijfsleven. Je volgt de vakken Onderzoeken & Ontwerpen en Art & Technology en 
je komt samen met andere technasiumleerlingen in een klas. 

 “Je kunt zelf keuzevakken kiezen.  
Hoe leuk is dat?!” 

 Voel je thuis 
 
We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat je je snel thuis voelt. Je kunt altijd terecht 
bij je mentor en bij tutoren: bovenbouwleerlingen die met je meelopen in de brugklas. 
Als ervaringsdeskundigen weten zij precies hoe spannend de overstap naar het voort-
gezet onderwijs kan zijn. Ze helpen jou graag met alle kleine en grote vragen.



 Gymnasium 
 
Vind jij het leuk om te ontdekken hoe iets werkt en waarom het zo werkt? Voor leerlingen 
met een vwo-advies die een brede interesse hebben en vol ideeën zitten, hebben wij 
het gymnasium. Volg je het gymnasium, dan kies je in klas 1 ook gewoon een keuzevak. 
Het verschil met het atheneum is dat op het gymnasium veel aandacht wordt besteed 
aan de klassieke talen en oudheid. Zo staat vanaf de brugklas het vak Latijn op het 
rooster. In de tweede klas komt daar Grieks bij. 

 “Ga je mee op ontdekkingsreis 
naar de wereld van de Grieken en 

Romeinen?” 

 Mavo 
 
Als mavo-leerling doe je examen in zeven vakken, meer dan voor een vmbo TL- 
diploma gevraagd wordt. Haal je in de eerste klas van de mavo goede cijfers? En vinden 
je docenten dat je thuishoort op de havo? Dan is overstappen naar de havo al mogelijk 
na het eerste schooljaar. Zit je in het tweede jaar in een mavo-klas, dan krijg je les op 
locatie Voltastraat.  

 BOV-uren 
 
Leerlingen krijgen lessen van 45 minuten. Naast de algemene lesuren volg je BOV-uren. 
Dit zijn uren voor begeleiding, ondersteuning of verdieping. De BOV-uren zijn aan het 
begin of einde van een schooldag ingeroosterd. In overleg met jouw mentor kies je hoe 
jij deze uren wilt invullen. Je kunt en mag zelf keuzes maken. Dat is niet alleen leuk, maar 
ook belangrijk om te groeien in zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.



Een leuke, veilige en goede school waar je groeit als leerling én als mens.  

Onderwijs dat past bij jou en jouw toekomst dromen: keuzevakken en 
-uren, talentprogramma’s en unieke onderwijscombinaties dankzij 
onderwijsconcept Eduwiek. 

Meer dan een diploma: je maakt bewuste keuzes voor jouw persoonlijke en 
sociale ontwikkeling. 

Vertrouwen en verantwoordelijkheid: je bent eigenaar van jouw leerproces 
en krijgt hierin intensieve begeleiding. 

Onderwijs binnen én buiten de school: goede voorbereiding op 
vervolgopleiding en werk. 
 
Nieuwe schoolgebouwen met moderne (praktijk)lokalen  
en een Chromebook voor elke leerling. 

Samen werken aan een succesvolle leerloopbaan: met jou, je ouders en 
school.

KIES JE VOOR HET RvEC,  
DAN KIES JE VOOR:

 KEUZE GEMAAKT? 

 Meld je dan op tijd aan 
 
Samen met jouw ouders en in overleg met jouw juf, meester of directeur van de basis-
school maak je uiteindelijk een keuze voor een VO-school. Hebben jullie een keuze 
gemaakt? Dan meldt jouw school jou aan via een aanmeldingsformulier dat bestaat uit 
twee delen: het ouderformulier en het onderwijskundig rapport. Aanmelden kan tot en 
met 16 maart 2023.

Je wordt geplaatst in een brugklas die past bij het advies van de basisschool. In dit advies 
spelen jouw prestaties, interesses en motivatie een rol. 



 Kennismakingsdag 
 woensdag 21 juni 2023 

 Ѻ ’s Ochtends ontmoet je jouw nieuwe klasgenoten en mentor. 

 Ѻ ’s Avonds is er een informatieavond voor jouw ouders.

 Eerste schooldag 
 maandag 4 september 

 Ѻ Jouw brugklasleven gaat van start!

 Roelof Experience 
 7 t/m 9 november 2022 

 Ѻ Ontdek het RvEC en volg proeflesjes, samen met je ouders.

 Open week 
 16 t/m 20 januari 2023 

 Ѻ Leer onze school beter kennen tijdens Roelof Online  

 op 17 januari en de open dag op 20 januari.

 Roelof On Tour 
 6 t/m 10 februari 2023 

 Ѻ Wij komen naar jouw school toe om je vragen te beantwoorden.

 Vragenuurtje 
 donderdag 9 februari 2023 

 Ѻ Hebben jullie nog vragen? Stel ze tijdens het vragenuurtje  

 bij ons op school.

Meld je nu aan!

“Wij kijken ernaar uit jou te 
ontmoeten. Jij ook?!”

 MAAK KENNIS MET HET RvEC 



 Locatie Bentinckspark 
 
Sportveldenweg 20 
7902 NX Hoogeveen 
Contactpersoon:  
Pidi Reitsma, p.h.reitsma@rvec.nl

 Locatie Voltastraat 
 
Voltastraat 27 
7903 AA Hoogeveen 
Contactpersoon praktijkonderwijs:  
Eduard Franken, e.franken@rvec.nl 
Contactpersoon vmbo:  
Marjanne Deuzeman, m.deuzeman@rvec.nl

Kijk voor meer info op www.rvec.nl en volg ons op Facebook en Twitter

http://www.rvec.nl
https://www.facebook.com/RoelofVanEchtenCollege
http://twitter.com/#!/RvECactueel
http://www.rvec.nl

