
 INSPECTIE: 
• DE SCHOOL IS GERICHT OP STIMULEREN   

VAN TALENT  
• DE SCHOOL IS GERICHT OP HET   

LEVEREN VAN (INTELLECTUELE) 
LEERPRESTATIES  

• DE SCHOOL WERKT DOELGERICHT AAN   
DE VERBETERING VAN HET   
ONDERWIJSPROCES  

TOPTRAJECT   
FLEVOLAND 

TOPTRAJECT IS   
AMBITIEUS  

VOOR ELKE VMBO TL LLN DIE WIL EN KAN   
EEN SUCCESVOLLE VMBO-MBO-HBO   

LEERROUTE REALISEREN  

HET TOPTRAJECT FLEVOLAND IS EEN SAMENWERKING   
VAN : BUITENHOUTCOLLEGE - RIETLANDEN - MBO   
ALMERE - MBO LELYSTAD - HBO WINDESHEIM ALMERE 

 BHC - SVOL-ROCVF- WINDESHEIM  



c. Toenemende verzwaring en verdieping in het kernvak   
Nederlands en Engels, waarbij gewerkt wordt naar een   
niveau dat boven 2F ligt. Van belang zijn de onderdelen   
begrijpend lezen, spelling, grammatica, woordenschat   
en lees- en schrijfvaardigheden.  
d. Verdieping en verzwaring in wiskunde en rekenen,   
waarbij bij rekenen toegewerkt wordt naar een niveau   
dat boven2F ligt.  
Dit betekent dat er op 5 onderdelen ontwikkeltaken   
liggen waar VMBO-MBO-HBO samen de bouwstenen en   
de uitstroombeschrijving voor  de VO scholen zullen   
ontwikkelen in docentontwikkelteams.  

  

Het toptraject stelt zich ten doel getalenteerde en   
praktische ingestelde tl leerlingen een doorlopende   
leerroute aan te bieden die hen via mbo 4 naar het   
hbo leidt. Er  is daarbij gekozen voor een   
pedagogische en didaktische aanpak die er toe moet   
leiden dat leerlingen actief, zelfstandig en reflectief   
leren. Beide uitgangspunten brengen met zich mee dat   
leerlingen - naast vakspecifieke en vakoverstijgende   
kennis- zich competenties eigen zullen moeten maken   
waarmee zij succesvol kunnen functioneren in het mbo   
en tegelijkertijd een begin kunnen maken met het   
ontwikkelen van abstract denken zoals dat in het hbo   
van hen zal worden gevraagd. 

Dit betekent dat het 3e en 4e lj van de TL binnen het   
toptraject  systematisch aandacht zal schenken aan: 

a. Didaktisch pedagogisch klimaat waarbij een groter   
beroep wordt gedaan op zelfstandigheid van leerlingen   
en gericht gewerkt wordt aan generieke hbo-  
competenties ( zoals een toenemende complexiteit in de   
opdrachten, variatie van werkvormen, een groter beroep   
op zelfstandigheid, aanleren van planningsvaardigheden   
en studievaardigheden  
b. LOB: meerdere momenten manieren van kennismaking   
en orientatie op en samenwerking met  de   
beroepspraktijk als vervolgopleidingen in MBO/ HBO  

Elke VO school hanteert eenzelfde leerlingprofiel/ 
uitstroombeschrijving waaraan een 4tl leerling uit het   
toptraject moet voldoen. In dit leerlingprofiel is   
vastgelegd welke competenties de top traject leerling   
heeft ontwikkeld om succesvol verder te gaan op het   
MBO. De toptrajectleerlingen zullen erkend worden in   
hun inzet binnen het MBO en HBO.  

EEN AANTREKKELIJK EN UITDAGEND EN   
OPTIMAAL AFGESTEMD   

OPLEIDINGSTRAJECT VOOR TALENTVOLLE   
VMBO - ERS, DIE VIA HET MBO NAAR HET   

HBO WILLEN EN KUNNEN GAAN 

”COMMITMENT, VERTROUWEN,   
VISIE ZIJN DE BOUWSTENEN   

VOOR HET TOPTRAJECT ” 

BINNEN DE KETEN HET ONDERWIJS   
STEEDS WEER VERBETEREN  


