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Hoi!
Hoe kies je nou een middelbare school? Weet je al precies wat je wilt?
Of ben je nog aan het zoeken? In beide gevallen is het vmbo iets voor jou.
Je maakt er kennis met verschillende beroepen. En je zit niet alleen in de
boeken, maar bent ook bezig in de praktijk. Na 4 jaar heb jij een diploma
op zak. Daarmee zet je de volgende stap, naar het mbo of de havo.
Of misschien wel naar een bedrijf waar je verder leert, terwijl je ook
lekker geld verdient. Met het vmbo kun je alle kanten op!
UDO of UGO? 2 in 1!
Ga jij naar het vmbo, dan kies je voor ons! In Apeldoorn
hebben we twee samenwerkende scholen. De eerste
twee jaar zijn voor beide scholen gelijk. Vanaf het
derde leerjaar focus je bij UDO op Techniek of Zorg &
Welzijn. Bij UGO kies je voor Dienstverlening &
Producten, waarbij je kennis maakt met allerlei
beroepen en werkvelden. En je kunt combineren,
zodat je je opleiding helemaal naar eigen wens invult.

Beide scholen besteden veel aandacht aan
levensbeschouwelijke zaken en sociale vorming.
UDO doet dat vanuit een christelijke achtergrond
en UGO vanuit een openbare.
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Jouw leerroute
op het vmbo
Je meldt je aan voor het vmbo. Super! En dan? Je begint met een brugperiode van
twee jaar. Die is voor beide scholen precies hetzelfde. In de eerste twee leerjaren
maak je kennis met alle beroepsrichtingen van het vmbo.
Vanaf het derde leerjaar kies je een profiel. Op UDO heb je de keuze uit Techniek en
Zorg & Welzijn. UGO biedt het profiel Dienstverlening & Producten. Zo ontdek je in
allerlei beroepsrichtingen wat je leuk vindt en wat bij je past. Je ontwikkelt jezelf
optimaal en na vier jaar haal je je diploma.

Basis, kader, mavo,
of een combinatie
Basis, kader, mavo; bij ons zijn alle niveaus mogelijk. Je stroomt in op het niveau
waarvoor je advies hebt gekregen. Maar vind je bijvoorbeeld wiskunde echt
makkelijk? Dan doe je dat op een hoger niveau. Samen halen we het beste in jou
naar boven. We dagen je uit om je talenten te ontdekken en organiseren dat voor je.
Zo wordt leren steeds leuker. Je komt in een gemengde brugklas, waarin je les krijgt
op het niveau van je advies. Je komt bijvoorbeeld in een basis-kader brugklas en
krijgt les op basis niveau, als dat je advies is.
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“Ik kende in het begin
bijna niemand maar dat is
helemaal niet erg. Ik vind
het leuk om nieuwe mensen
te leren kennen.”
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Leren met boeken
èn handen
Bij UDO en UGO leer je theorie en praktijk. Of je nou basis, kader of mavo doet, je krijgt
algemene vakken als Nederlands, wiskunde, biologie en aardrijkskunde. Daarnaast maak je in
de eerste en tweede klas ook kennis met praktijkvakken zoals zorg, techniek, groen, multimedia.
En van lekker bezig zijn, leer je het meest. Daarom krijg je regelmatig les buiten de school.
Bijvoorbeeld bij een bedrijf of een maatschappelijke organisatie. Je leert meteen hoe het is
om ergens aan het werk te zijn. Een leuke en leerzame ervaring.

Projectweken
Om de vier à vijf weken heb je een projectweek. Dan ga je aan de slag met wat je
geleerd hebt, samen met andere leerlingen. Elke keer staat één onderwerp centraal.
De eerste projectweek is dat natuurlijk ‘kennismaking’. Dus dat wordt kamp!
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Tips van
je voorgangers
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Weet je iets niet?
Hulp nodig? Vraag het
gewoon aan je coach!
Blijf jezelf. Er zijn al
genoeg anderen.
Niet te bang zijn, joh.
Het is echt heel erg leuk.

Talenturen

Je eerste schooldag… Leuk!

Na 4 jaar loop jij de deur uit met een vmbo-diploma
op zak. Lekker! En je krijgt bij ons de kans om dat
diploma nog net een beetje waardevoller te maken.
Hoe? Met vakken die je zó leuk vindt, dat je er meer
tijd en energie in hebt gestoken. Daar krijg je iedere
week twee extra lesuren voor, dus naast de normale
lessen. We noemen ze ‘talenturen’. Bijvoorbeeld
voor fotografie, musical, schaken of model tekenen.
Zo haal je nog meer uit je vmbo-opleiding.

Je eerste dag op de middelbare school! Misschien
kijk je er al naar uit. Misschien zie je er juist een
beetje tegenop. Heel logisch. We zorgen ervoor dat
je je snel thuis voelt. Je begint met kennismaken.
Met je klasgenoten, je coach, het lesrooster en de
school. Want het gebouw is waarschijnlijk een stuk
groter dan je gewend bent.

“In de eerste en
tweede krijg je
beroepsoriëntatie
om je te helpen bij
je proﬁelkeuze.
Bijvoorbeeld een
techniekles, toen
moesten we een
elektriciteitssnoer
verlengen.”
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“Ik zit bij elk vak naast
iemand anders. Dat is
leuk. Je mag zelf kiezen.
Het is druk op een dag,
maar wel leuk-druk.”

Je eigen coach
Vanaf de eerste lesdag krijg je je eigen coach.
Een docent die je helpt met jouw leerproces.
Elke week heb je 4 vaste tijden om met je coach
te overleggen. Dus loop je ergens tegenaan
waardoor het leren niet lukt? Vind je het moeilijk
om te plannen? Of is er iets anders waardoor je
niet verder kunt? Samen met je coach ga je
ermee aan de slag.

Er zijn ook kinderen die wat meer moeite met
leren hebben door zoiets als dyslexie of
dyscalculie, ADHD of concentratieproblemen.
Herken je dat? Geen nood. Onze specialisten
staan klaar om je te helpen. Niet alleen met
extra begeleiding, maar bijvoorbeeld ook met
aanpassingen in het leertempo of het inzetten
van hulpmiddelen. Dat scheelt.

Je ouders
De coach let ook op je loopbaan. Dat betekent:
ontdekken wat bij je past. Wat vind je leuk?
Waar ben je goed in? Welke mogelijkheden zijn
er allemaal? Welke beroepen passen bij jou?
Belangrijke vragen waarin we je goed begeleiden.

Je ouders willen natuurlijk graag weten hoe het
met je gaat op school. Wij vinden het contact
met jou en je ouders belangrijk. In het eerste
leerjaar komt de coach bij jou thuis op bezoek.
Daarnaast zijn er nog twee of drie driehoeksgesprekken in het jaar, met jou en je ouders.

Hulp nodig?
Gaat het soms even wat minder? Een vak
loopt niet lekker of thuis zit er iets dwars.
Kan gebeuren. En dan sta je er niet alleen
voor. Samen zoeken we een oplossing.
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Somtoday
We gebruiken het programma Somtoday voor
lesroosters, huiswerk en cijfers. Zo kunnen jij en
je ouders er altijd en overal bij. Superhandig!

Aanmelden
Heb je er helemaal zin in en meld je je bij ons aan?
Er is 1 aanmeldformulier voor beide scholen. Je vindt
deze op onze websites www.udo.nl en www.ugo.nl.
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Dit is UDO
De eerste twee jaar zien er op UDO precies hetzelfde uit als op UGO:
je maakt kennis met allerlei verschillende vakken, onderwerpen en
beroepen. Je gaat ontdekken wat je leuk vindt en wat bij je past.
Vanaf het derde leerjaar bereiden we je op UDO voor op een toekomst
in de zorg of de techniek. Je kiest dan een richting en de vakken die
daarbij horen.Daarmee kun je bijvoorbeeld automonteur worden,
in de bouw gaan werken, als kapper aan de slag of de verpleging in.
Ben je nog niet klaar voor een duidelijke keuze? Maak dan de overstap
naar UGO. Daar bieden we Dienstverlening & Producten aan,
een richting die je de mogelijkheid geeft ‘van alles wat’ te proeven
en daarmee te ontdekken wat bij je past. Wat je ook kiest,
na het vmbo ga je vol vertrouwen je toekomst tegemoet!
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“Op het vmbo krijg
je veel meer hulp dan
op de basisschool,
dat is echt ﬁjn.”
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De wereld
van Techniek
Wil jij altijd weten hoe iets werkt of in elkaar zit? Vind je het
leuk om dingen te repareren of te bouwen? Of met machines
iets maken? UDO heeft een techniektoren waar jij heel blij
van wordt. Je leert er alles wat je wilt.
Binnen techniek kies je uit de vakgebieden Produceren,
Installeren & Energie (PIE), Mobiliteit & Transport of Bouwen,
Wonen & Interieur. Moeilijke keuze? Geen probleem.
We helpen je ontdekken wat bij je past.
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Mobiliteit
& Transport
Zit jij liever onder de auto dan erin? Ben je geïnteresseerd
in alles op wielen? Dan is dit profiel echt iets voor jou.
Een fiets, een bus, een vrachtwagen: jij weet straks welke
techniek elk vervoermiddel laat rollen.

Produceren,
Installeren & Energie
Hier leer je alles over bijvoorbeeld elektrotechniek,
energiebesparing, het bewerken van materialen en
het bedienen van machines. Wat dacht je van lassen
met een robot, het installeren van zonnepanelen of
het aanleggen van leidingen in de badkamer?

Bouwen, Wonen
& Interieur
Kies je voor dit profiel, dan kies je voor stoere
vakken als metselen, voegen en timmeren. En voor
creatieve vakken als technisch tekenen, ontwerpen
en inrichten. Welke materialen en kleuren gebruik
je? Dat soort vragen. Misschien maak je straks je
eigen meubels!
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De wereld
van Zorg &
Welzijn
Vind je het ﬁjn om anderen te helpen of iets voor
mensen te betekenen? Op ons zorgplein leer je van alles
op het gebied van Zorg & Welzijn. Van uiterlijke verzorging
tot gezondheidzorg, van kraamverzorging tot facilitaire
dienstverlening. Het vakgebied is enorm veelzijdig!

Zorg
Tijdens de zorgvakken leer je hoe je
mensen verzorgt. Dat kan medisch zijn,
zoals verpleging en verzorging of EHBO.
Maar het kan ook cosmetisch zijn.
Dan hebben we het bijvoorbeeld over de
kapsalon en de schoonheidsverzorging.
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Dienstverlening
Kies je voor Zorg & Welzijn, dan leer je ook veel over
dienstverlening. Interieurverzorging, schoonmaak,
catering, voeding, beweging; dat soort zaken.
Misschien word je wel diëtist of ga je de receptie
runnen van een hotel? Er is van alles mogelijk.
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Dit is UGO
Weet jij al wat je later wilt worden? Grote kans dat het antwoord
‘nee’ is. En dat is logisch! Er is nog zoveel te ontdekken. Bij UGO
krijg je daar alle ruimte voor.
De eerste twee jaar zien er op UGO precies hetzelfde uit als op UDO:
je maakt kennis met allerlei verschillende vakken, onderwerpen en
beroepen. Je gaat ontdekken wat je leuk vindt en wat bij je past.
Je maakt kennis met veel beroepen en werkvelden. Welke? We noemen
er een paar: reclame, toerisme, vormgeving, natuurbeheer, vloggen,
horeca en bakken, elektrotechniek en handel. Maar er is nog veel meer!
Ontdek je aan het eind van het tweede leerjaar dat Techniek of Zorg
& Welzijn helemaal bij jou past? Dan stap je gewoon over naar UDO.
Net zo makkelijk. Maar wat je ook kiest; na het vmbo weet je wat je
leuk vindt en waar je goed in bent. Zo ga je vol vertrouwen je
toekomst tegemoet!
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De wereld van
Dienstverlening
& Producten
Diensten en producten, dat zijn enorm brede begrippen!
Daarom ga je lekker veel verschillende dingen doen
en ontdekken.
Je leert hoe je een dienst of product maakt, ontwikkelt,
presenteert, verzorgt, verkoopt of onderhoudt. Het leuke is:
deze vakken volg je in allerlei verschillende richtingen en
vakgebieden. Zo ontdek je wat je leuk vindt, waar je goed
in bent en wat bij je past.
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Groen & Natuur
Heb jij een hart voor de natuur en wil je graag meer
weten over natuurbeheer, groenonderhoud, mens en
dier? Kom het ontdekken! Misschien word je later wel
bloemist, boswachter of hovenier.

Kunst & Cultuur
Ben je graag creatief bezig? In de wereld van Kunst
& Cultuur kun je proeven van allerlei creatieve en
artistieke richtingen. Wat dacht je van tekenen,
kunstgeschiedenis, theater en muziek? Misschien
word je wel decorbouwer, ga je films regisseren of
in de muziekindustrie aan de slag.

Economie & Ondernemen
Misschien begin je later wel je eigen bedrijf?
Handig als je dan een beetje basiskennis hebt over
de wereld van Economie & Ondernemen. Je maakt
kennis met allerlei kanten van het bedrijfsleven.
Bijvoorbeeld boekhouden, handel, verkoop en meer.
Met een beetje verstand van economie &
ondernemen kun je alle kanten op.
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Multimedia & Vormgeving
Lijkt het je gaaf om websites te maken? Of je eigen
vlog? Bij multimedia en vormgeving zet je de eerste
stappen. Hier maak je kennis met grafisch ontwerpen,
apps bouwen en 3D vormgeving. Maar ook met
tekenen, schilderen en illustreren. Je bent dus
lekker digitaal én creatief bezig.

Sport & Recreatie
Hou jij van sporten en bewegen? Hier maak je kennis
met allerlei vormen van sport en recreatie, maar ook
met bijvoorbeeld toerisme. Je leert hoe het is om te
werken in sporthallen, fitnesscentra en zwembaden.

Voeding & Horeca
Sta jij graag in de keuken? Dan is onze horecaruimte
echt iets voor jou. Hier leer je alles op het gebied
van voeding en horeca. Van bakken en koken tot
bedienen. Je leert zelfs je eigen restaurant te openen.
Dus of je nou chefkok wil worden of in een hotel wil
werken, hier zet je de eerste stappen.
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“Ik werk graag met
mijn handen, ik ben
een doener!”
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Zorg & Welzijn
Vind je het fijn om andere mensen te helpen? Op UGO kun
je ontdekken of de zorg bij jou past. Je maakt kennis met
verschillende vakken op het gebied van zorg en welzijn.
Is het iets voor jou? Dan kun je na het tweede jaar de
richting Zorg & Welzijn op UDO gaan volgen.

Techniek
Ben je nieuwsgierig of techniek iets voor jou is? Maak kennis met
allerlei verschillende technische vakken, zoals elektrotechniek,
werken in de bouw, met auto’s of installaties. Techniek is enorm
breed! Is het iets voor jou? Dan kun je na het tweede jaar de
keuze voor UDO maken, waar je een techniekprofiel kiest.
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De wereld
van U, van
jou dus
Iedereen is anders. We hebben allemaal onze eigen
talenten en ons eigen tempo. Daarom laten we je de
eerste twee leerjaren zoveel mogelijk kennismaken
met alles wat het vmbo te bieden heeft. Dan kun je
in het derde leerjaar een goede keuze maken voor
de richting die je op wil.
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UDO & UGO
op de agenda
Doe-middagen

Open Dagen

Voorlichtingsavond

Kom een woensdagmiddag in

Kom langs en neem een kijkje

Heb je de Open Dag gemist

november bij ons op school

in de school! Tijdens een

of heb je nog vragen? Kom dan

meedoen met een leuke

rondleiding vertellen we je

samen met je ouders naar de

activiteit. Zo ervaar je hoe het is

alles over de school, je kunt

voorlichtingsavond op maandag

om bij ons op school te zitten.

een proeflesje volgen en we

31 januari. Volg een voorlichting

Meld je aan via onze website.

beantwoorden al je vragen!

naar keuze en stel je vragen aan
leerlingen of docenten.

2, 9, 16, 23 en
30 november

UDO: Dinsdag 31 januari
van 15.30 tot 20.30 uur

UDO: dinsdag 7 maart
19.30 uur

van 14.30 tot 16.30 uur

UGO: Dinsdag 7 februari
van 15.30 tot 20.30 uur

UGO: dinsdag 13 maart
19.30 uur

Meld je aan voor 3 april

Kennismakingsmiddag

Ben je enthousiast over onze school? Meld je dan

Heb jij je aangemeld? Dan nodigen wij je uit voor

aan voor 3 april. Download ons aanmeldingsformulier

een kennismakingsmiddag. Hier ontmoet je nieuwe

op onze website of vraag ernaar bij je leraar.

klasgenoten en docenten, zodat je ze alvast een
beetje leert kennen!
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Nieuwsgierig
naar hoe jouw
school eruitziet?
Kom naar
de Open Dagen!

UGO verkennend vmbo
055 5216377

info@ugo.nl
www.ugo.nl

UDO vakgericht vmbo
055 3575300

info@udo.nl
www.udo.nl

