
Na de havo kun je: 

- aan het werk 

- naar hbo 

- naar mbo 

- naar vwo 5 

VAKOPLEIDING  

(NIVEAU 3) 

(3 JAAR) 

SPECIALISTEN- 

OPLEIDING 

(1 JAAR) 

WETENSCHAPPELIJK 

ONDERWIJS 

3 JAAR Bachelor plus 1 

tot 2 jaar Master 

 

HAVO (5 JAAR) 

Alleen theorievakken 

en al veel zelfstandig 

werken. In het vierde 

jaar kies je uit de 

volgende richtingen:  

- natuur & techniek 

- natuur & gezondheid 

- economie & maat-

schappij 

- Cultuur & maat-

schappij 

VWO (6 JAAR) 

Theorievakken op het 

hoogste niveau en je 

leert zelfstandig 

werken en dingen 

uitzoeken. 

Je kiest atheneum of 

gymnasium. Op het 

gymnasium leer je 

twee talen extra: 

Grieks en Latijn. 

In de bovenbouw kun 

je uit dezelfde richtin-

gen kiezen als op de 

havo. 

Na vmbo-gl: 

stroom je door naar 

mbo niveau 3 of 4, of 

havo 4. 

Na vmbo-tl/mavo: 

stroom je door naar 

mbo niveau 3 of 4, of 

naar havo 4. 

HOGER ONDERWIJS 

 

Na het vwo kun je: 

- aan het werk 

- naar een universiteit 

- naar een hbo-

opleiding 

HOGER BEROEPS- 

ONDERWIJS (HBO) 

3 tot 4 jaar Bachelor 

Het Nederlandse onderwijsstelsel 

BASISBEROEPS- 

OPLEIDING  

(NIVEAU 2) 

(2 JAAR) 

MIDDENKADEROPLEIDING (NIVEAU 4) 

(3 OF 4 JAAR) 

MIDDELBAAR BEROEPS- 

ONDERWIJS 

VOORTGEZET 

ONDERWIJS 

VAKOPLEIDING  

(NIVEAU 3) 

(3 JAAR) 

SPECIALISTEN- 

OPLEIDING 

(1 JAAR) 

WETENSCHAPPELIJK 

ONDERWIJS 

3 JAAR Bachelor plus 1 

tot 2 jaar Master 

BASISBEROEPS- 

OPLEIDING  

(NIVEAU 2) 

(2 JAAR) 

MIDDENKADEROPLEIDING (NIVEAU 4) 

(3 OF 4 JAAR) 

VMBO GEMENGD 

4 uur per week praktijk-

les en 1 theorievak 

minder dan VMBO-T. 

VMBO-T 

Ook wel MAVO ge-

noemd. Alleen alge-

meen vormende 

theorievakken. 

LWOO—vmbo-scholen bieden vaak leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) voor leerlingen die extra hulp 

nodig hebben. De school beslist wie hiervoor in aanmerking komen. 

VMBO KADER 

12 uur per week praktijk-

les, maar ook theorie. 

Hierna kun je naar mbo-

opleiding niveau 3 of 4. 

VAKOPLEIDING  

(NIVEAU 3) 

(3 JAAR) 

SPECIALISTEN- 

OPLEIDING 

(1 JAAR) 

WETENSCHAPPELIJK 

ONDERWIJS 

3 JAAR Bachelor plus 1 

tot 2 jaar Master 

VMBO BASIS 

12 uur per week praktijkles, 

maar ook theorie. Hierna 

kun je naar mbo-opleiding 

niveau 2. 

VMBO (4 JAAR) 

Na vmbo-kader: 

stroom je door naar 

mbo niveau 3 of 4. 

Na vmbo-basis: 

stroom je door naar 

mbo niveau 2. 

BASISBEROEPS- 

OPLEIDING  

(NIVEAU 2) 

(2 JAAR) 

MIDDENKADEROPLEIDING (NIVEAU 4) 

(3 OF 4 JAAR) 
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