
De overstap van PO naar VO
VAN GROEP 8 NAAR ‘GROEP 9’



PRO PRaktijkOnderwijs
VMBO Voorbereidend Middelbaar BeroepsOnderwijs
MAVO Middelbaar Algemeen Voortgezet Onderwijs
HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs
VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs
&
AGORA Leren vanuit je eigen interesses

Schoolsoorten



Mogelijkheden vervolgonderwijs

mbo hbo universiteit

mavo
mavo beroepsgericht

(4 jaar)

vmbo basis
vmbo kader

(4 jaar)

havo
(5 jaar)

vwo (atheneum)
vwo (gymnasium)

(6 jaar)



• Locatie Landeweer

• Algemene vakken

• Dienstverlening en 
Producten (D&P)

• Sportklas

Vmbo basis en vmbo kader

https://www.liemerscollege.nl/locaties/landeweer/


• Locaties Didam en Zonegge

• Didam: brede brugklas

• Zonegge: mavo en mavo-
beroepsgericht

• Profiel in de bovenbouw:

o Zorg & Welzijn

o Economie

o Techniek

o D&P (mavo beroepsgericht)

Mavo en mavo-beroepsgericht

https://www.liemerscollege.nl/locaties/locatie-didam/
https://www.liemerscollege.nl/locaties/locatie-zonegge/


• Locaties Didam en 
Heerenmäten

• Didam: brede brugklas

• Algemene vakken in de 
onderbouw

• Profiel in de bovenbouw:

o Cultuur en Maatschappij

o Economie en Maatschappij

o Natuur en Gezondheid

o Natuur en Techniek

Havo

https://www.liemerscollege.nl/locaties/locatie-didam/
https://www.liemerscollege.nl/locaties/heerenmaten/


• Locaties Didam en Heerenmäten

• Didam: onderbouw, brede 
brugklas

• Gymnasium op Heerenmäten

• Algemene vakken in de 
onderbouw

• Profiel in de bovenbouw:

o Cultuur en Maatschappij

o Economie en Maatschappij

o Natuur en Gezondheid

o Natuur en Techniek

Vwo (atheneum en 
gymnasium)

https://www.liemerscollege.nl/locaties/locatie-didam/
https://www.liemerscollege.nl/locaties/heerenmaten/


• Op locatie Heerenmäten

• Liemers Agora: regulier 
diploma via andere route

• Leren vanuit eigen 
interesses

• Challenges in plaats van 
vakken

• Mavo-, havo- en vwo-advies

Liemers Agora

www.liemerscollege.nl/agora


• Wie kiest er?

• Advies van de basisschool

• Een bepaald schooltype, 
bijvoorbeeld Agora of brede 
brugklas

• Waar kun je naar kijken?
o Afstand

o Aanbod

o Begeleiding

o Didactiek

o Mening van anderen

o Onderwijs (maatwerk, huiswerkbegeleiding)

o Prestaties (Inspectie)

o Sfeer

o …

Hoe kies je eigenlijk een school?



Locatie Didam
Dijksestraat 12
6942 GC Didam
adm.didam@liemerscollege.nl

Locatie Heerenmäten
Heerenmäten 6
6904 GZ Zevenaar
adm.heerenmaten@liemerscollege.nl

Locatie Zonegge
Zonegge 07-09
6903 EP Zevenaar
adm.zonegge@liemerscollege.nl

Locatie Landeweer
Stationspoort 36 
6902 KG Zevenaar
adm.landeweer@liemerscollege.nl

Agora Liemers
Heerenmäten 6
6904 GZ Zevenaar
agora@liemerscollege.nl

mailto:agora@liemerscollege.nl
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