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De leerlingen in groep 8 zijn bezig aan hun laatste jaar 
op de basisschool en dus moeten zij en hun ouders in de 
komende maanden op zoek naar een geschikte middel-
bare school. Het niveau dat de leerlingen in de brugklas 
gaan volgen, wordt bepaald door de basisschool. Staats-
secretaris Dekker van Onderwijs geeft duidelijk aan dat 
het advies van de basisschool leidend is. Terecht, want 
zij zijn de professionals die al acht jaar met de kinderen 
werken. Bij dit advies wordt soms ook aangegeven dat 
er wellicht méér in zit. Wat nu als uw kind een havoad-
vies krijgt met deze toevoeging? Alleen een vwo-advies 
geeft immers toegang tot een gymnasium of tot een 
atheneum-brugklas….
Het Vlietland College in Leiden heeft hier een uniek 
antwoord op. Met goede begeleiding en de focus op het 
einddoel van een vwo-diploma, worden leerlingen met 
een havo- of een havo/vwo-advies geplaatst in een uniek 
soort brugklas: de HAtheneumbrugklas. 
‘Nee’, corrigeert Peter Muires, afdelingsleider brug-
klassen van het VLC, ‘Leerlingen KUNNEN toegelaten 
worden tot ons HAtheneum. Niet alle leerlingen komen 
daarvoor in aanmerking, want we stellen wel eisen 

aan hun motivatie en inzet.’ ‘En we stellen ook eisen 
aan de betrokkenheid van hun ouders!’, voegt hij er 
meteen aan toe. ‘Onze visie sluit naadloos aan bij het 
artikel uit de Volkskrant van 18 juni 2015; de keus om op 
vwo-niveau les te krijgen, pakt gunstiger uit voor die 
leerlingen die (nog) niet in aanmerking komen voor een 
vwo-advies’. Met het HAtheneum biedt het Vlietland 
College kinderen de kans om zich op vwo-niveau verder 
te ontwikkelen met een vwo-diploma als ultiem doel; een 
aanbod waarmee de school zich op een unieke manier 
profi leert in de Leidse regio. ‘We hebben de afgelopen 
jaren goed geluisterd naar onze leerlingen die met een 
havoadvies binnen zijn gekomen en met een vwo-diplo-
ma het Vlietland College hebben verlaten’, vervolgt Peter 
Muires. ‘Kansen bieden, klinkt mij te vrijblijvend. Wij 
hebben het onderwijsprogramma van het HAtheneum 
zo vormgegeven dat we leerlingen de beste kans geven 
een vwo-diploma te halen. Dat doen we door extra lestijd 
in te zetten voor de kernvakken Nederlands, Engels en 
Wiskunde en een actieve begeleiding in (academische) 
vaardigheden.’
Het Vlietland College biedt komend schooljaar één 

brugklas HAtheneum aan en organiseert op woensdag 
11 november een informatieavond voor geïnteres-
seerde groep 8-leerlingen en hun ouders. De speciale 
HAtheneumavond begint om 20.00 uur in de aula aan de 
Apollolaan 262. Aanmelden voor deze avond is mogelijk 
via het daarvoor bestemde webformulier: 
www.vlietlandcollege.nl/groep_8/HAtheneum.

Met HAVO advies toch naar het VWO


