
Het Vecht-College is een particuliere middelbare 
school voor mavo, havo en vwo. Wij bieden 
kwalitatief hoogstaand onderwijs, gericht op de 
individuele behoeften en talenten van kinderen. 
De kracht van onze school is de kleinschaligheid, 
en daarmee de open, warme en vertrouwde sfeer. 

In kleine klassen kan niemand zich verstoppen 
en komt iedereen tot zijn recht. In klassen van 
gemiddeld zes leerlingen kan er veel tijd besteed 
worden aan uitleg en oefening. Daarnaast is er 
genoeg ruimte voor eigen inbreng, vragen over 
de stof en problemen waar de leerlingen tegenaan 
lopen. Geïnspireerde en betrokken vakdocenten 
geven persoonlijke aandacht en intensieve 
begeleiding. Hierdoor zijn de lijnen kort, zowel 
tussen leerlingen en docenten als tussen de 
school en de ouder(s)/verzorger(s). Wij vinden 
het belangrijk dat u als ouder/verzorger nauw 
betrokken bent bij de opleiding van uw kind.
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Over het Vecht-College



“Ieder kind verdient het om naar 
het Vecht-College te gaan.”
Hans Stam, oprichter Vecht-College
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Het Vecht-College is in 2005 opgericht door 
Hans Stam. In zijn jarenlange loopbaan als 
wiskundeleraar merkte hij dat het reguliere 
voortgezet onderwijs niet altijd goed kan 
aansluiten bij de bijzondere talenten en 
persoonlijke behoeften van leerlingen. Hij 
ontwikkelde zijn eigen ideeën over lesgeven. 
Zijn ideaal: onderwijs op maat dat recht doet 
aan de verschillen tussen leerlingen in een 
overzichtelijke en veilige omgeving waar 
leren leuk is. Zo werd hij rector van zijn 
eigen Vecht-College: een gewone school 
met bijzondere eigenschappen, voor gewone 
kinderen met bijzondere eigenschappen.
 

Vanaf augustus 2014 is Quintijn Schenkel 
de nieuwe rector van het Vecht-College. 
Ook de heer Schenkel heeft ruime ervaring 
als docent, bestuurder en onderwijsbegeleider.
Hij zet zich in voor succesvol leren en het 
behalen van de beste resultaten. Leerlingen 
moeten de kans krijgen om zichzelf te 
ontdekken, hun eigen talenten te benutten 
en hun unieke eigenschappen verder te 
ontwikkelen. In de woorden van Hans Stam: 
“Mijn opvolger Quintijn Schenkel is een 
gedreven man met jarenlange ervaring in 
het onderwijs die mij perfect kan aanvullen 
en mijn taken goed kan overnemen.”

Geschiedenis
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 Leerlingen moeten de kans krijgen om zichzelf te ontdekken, hun eigen talenten 
te benutten en hun unieke eigenschappen verder te ontwikkelen.



Ons doel is iedere leerling te laten ontdekken 
wie hij of zij is en te laten ervaren wat hij of 
zij kan. Wij motiveren leerlingen het beste 
uit zichzelf te halen door hen bewust te maken 
van hun eigen kunnen en hen zekerheid te 
geven. Door samen met de leerlingen te kijken 
wat hun sterke en zwakke punten zijn, leren
wij hen te vertrouwen op hun eigen talenten en 
realistisch hun eigen prestaties te beoordelen. 

Vanuit deze visie richten we ons op de 
ontwikkelbehoefte en de manier van leren 
van iedere leerling. Niet alle leerlingen zijn 
hetzelfde. Wij respecteren de onderlinge 
verschillen en benutten die juist om het 
beste resultaat te bereiken. Wij verbeteren 
niet alleen de vakkennis, maar ook de 
studievaardigheden van de leerling. Het is 
van belang dat leerlingen hun persoonlijke 
leerstijl ontdekken om goed zelfstandig en 
gestructureerd te werken. Wij helpen de 
leerlingen daarom structuur aan te brengen 
in hun schoolwerk, heldere doelen te stellen 
en die ook te behalen. Vakdocenten geven 
daarbij altijd zinvolle feedback; niet alleen 
op de resultaten van een toets, maar juist 
ook op het leerproces van iedere leerling. 

Onze visie 
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“Leerlingen, personeel en schoolleiding melden een sterk gevoel 
van verbondenheid, respect en veiligheid.”
Uit het rapport van de Onderwijsinspectie (2013)



Het Vecht-College is een uitdagende en stimulerende 
leeromgeving, waar kinderen zichzelf kunnen zijn en 
het beste uit zichzelf kunnen halen.

11

Goed en stimulerend onderwijs gaat niet 
alleen over de lesstof maar richt zich ook 
op de persoonlijke ontwikkeling van kinderen. 
Voor goede schoolprestaties is meer nodig dan 
plannen, structureren en leren. Om goed te 
kunnen functioneren moeten je hoofd, hart 
en lijf in balans te zijn. Je leefstijl is net zo 
belangrijk als je leerstijl, want wie goed in 
zijn vel zit, presteert vanzelfsprekend beter. 
Wij leren kinderen daarom voldoende te 
ontspannen en te bewegen om stress te 
voorkomen. Ook besteden wij aandacht 
aan het belang van een goede nachtrust 
en van gezond en regelmatig eten. 

Verder vinden wij het belangrijk dat 
leerlingen sociale vaardigheden leren, 
en verantwoordelijk en met respect met 
elkaar omgaan. Op het Vecht-College geven 
wij leerlingen naast hun schooldiploma ook 
het zelfvertrouwen en de capaciteiten mee 
waarmee ze als zelfstandige en mondige 
mensen in de samenleving kunnen 
functioneren. Het Vecht-College is een 
uitdagende en stimulerende leeromgeving, 
waar kinderen zichzelf kunnen zijn en
het beste uit zichzelf kunnen halen.

Persoonlijke ontwikkeling 



Actief
 
 Wij stimuleren een actieve werkhouding  
 door een persoonlijke leerstijl te
 ontwikkelen die precies bij de leerling past. 

 Iedere leerling krijgt de ruimte en 
 mogelijkheden zichzelf te ontdekken en 
 zich actief en bewust te ontwikkelen.

 Onze docenten zijn persoonlijk betrokken
 bij de leerling en bieden actieve en 
 intensieve begeleiding. 

Inhoud 
 
 Inhoudelijke kennis, helder begrip en 
 praktisch inzicht zijn de belangrijkste 
 uitkomsten van het leerproces.

 Op het Vecht-College wordt voldoende 
 tijd besteed aan de kernvakken maar 
 ook aan sport en creatieve vakken.

 Naast vakkennis is de persoonlijke leefstijl  
 en ontwikkeling van de leerling een 
 wezenlijk aspect in ons onderwijs.

Leren leren
 
 Op het Vecht-College ontdekt en ervaart  
 iedere leerling hoe hij of zij het beste 
 leert en werkt. 

 Wij stimuleren de leerling zelfstandig  
 en gestructureerd te werken op zijn 
 of haar eigen manier. 

 Wij bevorderen die vaardigheden en 
 capaciteiten waarmee de leerling het 
 beste uit zichzelf haalt.
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Werkwijze 
Wij werken samen met de leerlingen, hun ouder(s)/
verzorger(s) en de docenten aan het vergroten van 
motivatie, zelfvertrouwen en autonomie. De leerling 
staat centraal op het Vecht-College en wij gaan uit 
van zijn of haar individuele behoeften en talenten 
om tot het beste resultaat te komen. 

Wij respecteren de individuele verschillen en 
benutten die juist om het beste resultaat te bereiken.



 Volledig dagonderwijs van brugklas 
 tot en met het eindexamen.

 De mogelijkheid twee jaar in één 
 te doen met afsluitend examen; 

mavo 3/4, havo 4/5, vwo 5/6.

 Lesprogramma op maat.

Examens & ondersteuning

 Voorbereiden en afnemen reguliere 
 landelijke eindexamens;
 met een eigen Vecht-College-diploma.

 Voorbereiding op staatsexamens.

 Examentraining en (eind)examenbegeleiding.

 Het Lyceo Examenjaar.

Studiehulp

 Huiswerkbegeleiding.

 Bijles.

 Studiecoaching.

 Brugklasbegeleiding.

Overige diensten

 Basisschoolbegeleiding (Citotraining).

 Test en advies.

 Deelcertifi caten.

 Orthopedagogische hulp.

Onze diensten

“Op het Vecht-College kreeg ik mijn motivatie weer terug. De leraren hadden echt aandacht voor me en 
waardeerden me om wie ik ben. Ik voelde me een hecht team samen met de docenten, met hun hulp is 
het me zelfs gelukt vwo 5 en 6 in één jaar te doen! Ik heb meer zelfvertrouwen en meer zelfdiscipline 
gekregen op het Vecht-College en kan de school van harte aanbevelen!”
Maaike Heus, 18 jaar, oud-leerling Vecht-College
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Op het Vecht-College is het mogelijk versneld
een mavo-, havo- of vwo-diploma te halen 
door de laatste twee jaar in één te doen. 
In korte tijd worden de leerlingen opgeleid 
voor het eindexamen (CSE). Het diploma 
heeft precies dezelfde waarde als ieder ander 
mavo-, havo- of vwo-diploma. Leerlingen 
die een mavo(vmbo-tl)-diploma hebben 
gehaald en graag verder willen op havo-niveau 
moeten in het reguliere onderwijs nog twee 
jaar bovenbouw (4 en 5 havo) doorlopen. 
Op het Vecht-College hoeft dit niet. Leerlingen 
met een mavo(vmbo-tl)-diploma kunnen 
op het Vecht-College in één jaar hun havo-
diploma halen. Door het versnelde examenjaar 
kunnen zij 4 en 5 havo in één jaar doen. Dit 
geldt ook voor leerlingen die na de havo hun 
vwo-diploma willen halen. Door het versnelde 
examenjaar doen zij 5 en 6 vwo in één 
jaar – een heel schooljaar winst!

De tijdsdruk van het versnelde examenjaar 
vraagt om een gedegen aanpak en gemotiveerde 
leerlingen én docenten. Structuur, een 
goede planning en werkhouding en de
juiste studievaardigheden zijn onmisbaar. 
Gedurende het jaar vergroten onze leerlingen 
hun vermogen gedisciplineerd en efficiënt te 
werken en leren ze te vertrouwen op hun eigen 
capaciteiten – belangrijke eigenschappen die 
ook in het vervolgonderwijs en in de toekomst 
goed van pas komen.

Versneld examenjaar: 2 jaar in 1 jaar
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Versneld diploma behalen op 
het Vecht-College

 In korte tijd een diploma op zak.

 3 en 4 mavo (vmbo-tl), 4 en 5 havo, 
 of 5 en 6 vwo in één jaar.

 Lesprogramma op maat.

 Intensieve begeleiding door betrokken   
 vakdocenten en persoonlijke studiecoach.

 Extra bijles en/of examentraining mogelijk.

 Extra ondersteuning mogelijk in de 
 vorm van het Lyceo Examenjaar; 
 op maat gemaakt begeleidingstraject.
 
Om te kunnen deelnemen aan het versnelde 
examenjaar moet de leerling in het bezit 
zijn van één van de volgende documenten:

 Een overgangsbewijs van minimaal mavo  
 2 naar mavo 3 g om te kunnen starten 
 met het versnelde mavo-examenjaar 
 (vmbo-tl).

 Een mavo-diploma (vmbo-tl) of een 
 overgangsbewijs van minimaal havo 3 
 naar havo 4 g om te kunnen starten 
 met het versnelde havo-examenjaar.

 Een havo-diploma of een overgangsbewijs  
 van minimaal vwo 4 naar vwo 5 g om 
 te kunnen starten met het versnelde 
 vwo-examenjaar.

 Instroom gedurende het jaar is mogelijk; 
 leerlingen die een verkeerde keuze hebben  
 gemaakt, kunnen in september of oktober 
 nog instromen en toch een diploma halen.

Het Vecht-College hanteert geen cijfernorm 
om te kunnen beginnen aan het versnelde 
examenjaar. Daarnaast biedt het Vecht-College 
de mogelijkheid deelcertificaten voor afzonderlijke 
vakken te halen, vanzelfsprekend onder 
intensieve en persoonlijke begeleiding.



Intensieve begeleiding
Het Vecht-College kenmerkt zich door 
kwalitatief hoogstaand onderwijs – het 
team van geïnspireerde, ervaren en vakkundige 
docenten is zeer betrokken en bereid maatwerk 
te leveren. Daarnaast is een orthopedagoog 
beschikbaar om leerlingen extra ondersteuning 
te geven als dat nodig is. Door de kleinschaligheid 
van de school is de begeleiding door docenten 
en mentoren zeer intensief en gebaseerd op 
vertrouwen en verbondenheid. Desgewenst 
kan de begeleiding nog uitgebreid worden 
met studiehulp, bijlessen, examentrainingen 
of een van onze andere diensten.

Lyceo
Het Vecht-College is kennispartner van Lyceo, 
de grootste examentrainer van Nederland. 
Lyceo organiseert sinds 2013 examentrainingen 
op het Vecht-College. Elk weekeinde tot aan de 
eindexamens en herexamens kunnen leerlingen 
op het Vecht-College terecht voor extra oefening 
en verdieping in de examenvakken.
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“De samenwerking met Lyceo geeft ons een geweldige kwaliteitsimpuls. 
De examentrainingen zijn een perfecte aanvulling op onze examenbegeleiding.”
Quintijn Schenkel, rector Vecht-College



  Gestart met 12 leerlingen in 2005, tegenwoordig 
 telt de school gemiddeld 70 leerlingen.

 Gemiddeld zes leerlingen per klas.

 1.400 lesuren.

 Instroom gedurende het hele jaar mogelijk.

 Terugkeer naar regulier onderwijs mogelijk.

 100% ging de laatste jaren over naar 
 het volgende leerjaar.

 10% gaat door op een hoger niveau.

 Gebruik van online leerlingvolgsysteem.

 Huiswerk- en roosterapp.

 Extra kwaliteitsimpuls door samenwerking 
 met kennispartner Lyceo.

De les in de praktijk

 Vakdocenten zijn bevoegd en betrokken, 
 geïnspireerd en ervaren.

 Gebruik van de gangbare lesmethodes.

 Met een positieve en activerende aanpak.

 Minimale lesuitval en geen tussenuren.

Aanmelden
Leerlingen kunnen op elk moment van het jaar 
instromen op het Vecht-College, in zowel de 
onderbouw als de bovenbouw. Daarnaast is het 
na ieder schooljaar mogelijk om terug te gaan 
naar het reguliere onderwijs. Uiteraard zijn 
er ook leerlingen die hun hele schoolcarrière 
doorlopen op het Vecht-College, van brugklas 
tot en met eindexamen. 

Voordat een leerling van start gaat op het 
Vecht-College vindt eerst een persoonlijk 
intakegesprek plaats met de leerling en zijn 
of haar ouder(s) en/of verzorger(s). Zo krijgen 
wij een helder beeld van uw verwachtingen en 
behoeften, en krijgt u inzicht in de kansen en 
mogelijkheden die wij bieden. 

Wilt u een intakegesprek aanvragen, of hebt 
u andere vragen over ons onderwijs, onze 
diensten of onze tarieven, neem dan gerust 
contact met ons op – wij informeren u graag.

Contact 
Vecht-College
Merwedeweg 4
3621 LR Breukelen

W vecht-college.nl 
E  info@vecht-college.nl
T  0346 – 25 24 40

Feiten en cijfers Informatie
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Een kleine school met 
grote voordelen:

 Kwalitatief hoogstaand onderwijs
 Lesprogramma op maat
  Kleinschaligheid
  Veilige en vertrouwde omgeving
 Kleine klassen
 Persoonlijke aandacht
 Intensieve begeleiding
 Betrokken docenten
 Samenwerking met kennispartner Lyceo


