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Leerjaar 2/3:
Ook in deze leerjaren starten we met de vaste 
aandachtspunten: introductieperiode, keuzewerktijd, dagstart 
en coachend mentoraat. In deze leerjaren wordt bepaald welk 
diploma de leerling gaat halen en in welke richting de leerling 
uitstroomt. In deze leerjaren krijgen onze leerlingen les van 
docenten die speciaal voor deze doelen gekozen hebben; zij 
kennen de onderbouw en de bovenbouw en weten deze goed 
met elkaar te verbinden. 

Niveaubepaling: op het eiland van leerjaar 2 en 3 blijft de 
gouden driehoek dagstart-KeuzeWerkTijd en coachend 
mentoraat vanzelfsprekend bestaan. Op dit eiland wordt 
gedurende deze 2 leerjaren het niveau bepaald waarop de 
leerlingen hun uiteindelijke eindexamen gaan doen. Dit kan 
na leerjaar 2 zijn maar het kan bij ons op school ook pas na 
leerjaar 3 zijn. Sommige kinderen hebben meer tijd nodig, zijn 
laatbloeiers en bij ons krijg je die tijd ook. Het is bijvoorbeeld 
ook mogelijk om je theorievakken op een ander niveau te doen 
dan je beroepspraktijk.

Na leerjaar 1



Profielkeuze: gedurende de 2 leerjaren op het 2-3 eiland maken 
we ook de keuze voor het uitstroomprofiel. Wij willen onze 
leerlingen de kans geven om deze keuze gedegen te maken. 
Dit hoeft bij ons dus ook niet in maart van leerjaar 2. Doordat 
wij in leerjaar 3 pas in de laatste 6 weken het eerste profielvak 
aanbieden, kun je in de 4 periodes daarvoor alle tijd nemen 
om via de keuzevakken je uiteindelijke uitstroomprofiel te 
kiezen. Net als bij de niveaubepaling willen we iedere leerling 
zoveel mogelijk tijd en aandacht geven voor we definitieve 
besluiten voor leerjaar 4 nemen. Als je al wel heel goed weet 
welk uitstroomprofiel je wilt kiezen, dan kun je hier vanaf start 
leerjaar 3 al mee aan de slag; je keuzevakken kies je dan alvast 
binnen je profiel.

Mobiliteit & Transport: voor leerlingen met een basisadvies is 
er de mogelijkheid om in 5 jaar, i.p.v. 6 jaar, een mbo2 niveau 
diploma Mobiliteit & Transport te halen. In samenwerking 
met het MboRijnland hebben we deze leerroute ontwikkeld. 
Je haalt onderweg gewoon nog je vmbo- basis diploma en 
schakelt daarna meteen door naar het mbo niveau.

Leerjaar 4:
Een leerjaar dat zich volledig richt op het behalen van het 
diploma. De keuzes voor het niveau en het beroepsprofiel zijn 
gemaakt. Doelgericht, onder begeleiding van de coach werken 
we in 10 maanden naar het einde toe. Ook dit jaar start weer 
met een introductie; om meteen duidelijk te maken waar het 
om gaat. De meeste leerlingen stromen door naar het mbo. 
Het is echter ook mogelijk om, na het behaalde diploma, nog 
een jaar op school te blijven een het diploma van het volgende 
niveau in 1 jaar te halen. Dit noemen we profileren. Op deze 
manier vergroot je de kans op instroom in een hoger niveau op 
het mbo.

Diploma: Het belangrijkste in leerjaar 4 is vanzelfsprekend 
het behalen van het diploma om op die manier op het juiste 
niveau door te kunnen stromen naar het mbo. De dagstart 
en het coachend mentoraat staan vanzelfsprekend voor het 
grootste deel in het teken van dit doel. De resultaten van de 
theorievakken en de profielvakken worden door de coach met 
de leerling en ouders nauwlettend gevolgd.
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Doorstroom mbo: Het andere belangrijke doel is de 
doorstroom naar het mbo. De profielkeuze op onze school is 
gemaakt maar de beroepsrichting op het mbo nog niet. Soms 
sluit dit aan, soms kiezen leerlingen voor een heel andere 
beroepsrichting. Dit kan gewoon, een vmbo-diploma geeft 
toegang tot iedere beroepsrichting. De keuze voor deze 
richting wordt door ons begeleid in de dagstarts, leerlingen 
vullen hun portfolio en dit helpt ze uiteindelijk om een goede 
vervolgkeuze te maken.

Profileren: weet je je beroepsrichting nog niet, of wil je liever 
op een hoger niveau instromen op het mbo? Wij helpen je 
hierbij. Na je vmbo-basis diploma kun je een jaar langer bij 
ons op school blijven om je vmbo-kader diploma te halen. Ook 
als je je vmbo-kader diploma gehaald hebt, kun je met één 
extra jaar op Lammenschans je vmbo-t diploma halen. Door 
één jaar langer op Lammenschans te blijven verhoog je je 
instroomniveau met minimaal 1 niveau op het mbo wat je daar 
uiteindelijk studietijdverkorting oplevert.


