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Beroepscollege Leystede 
Schoolgids 2022-2023 
 
Beroepscollege Leystede is een kleinschalig vmbo dat alle leerwegen van het vmbo 
aanbiedt. De school heeft een groot aanbod van maar liefst vijf  beroepsrichtingen en  
kenmerkt zich door sterke betrokkenheid  en veel persoonlijke aandacht voor 
leerlingen. 
Het prachtige schoolgebouw staat aan de de Van Swietenstraat in Leiden. 
 

Onze sterke punten 
 
Gebouw 
We hebben een prachtig schoolgebouw waarbij veel aandacht is voor duurzaamheid. 
Een motiverende omgeving voor leerlingen. Het is goed bereikbaar met het openbaar 
vervoer en de fiets.  
 
Kleine klassen, goede begeleiding 
We werken met kleine klassen. Op elke brugklas staan twee coaches/mentoren. 
Hiermee bieden we onze leerlingen hele goed ondersteuning met veel persoonlijk 
contact.  
Als er nog meer ondersteuning nodig is, hebben we een professioneel 
ondersteuningsteam dat waar nodig onderwijs en begeleiding op maat kan verzorgen.  
 
Overzichtelijke gemeenschap 
We zijn een kleine school.  We hebben ruim 500 leerlingen. En dat heeft voordeel dat 
leerlingen en docenten elkaar goed leren kennen.  
 
Vijf profielen, veel keuze 
We hebben maar liefst vijf mooie beroepsrichtingen op onze school. Er valt dus veel te 
kiezen.  
 
Oog op de toekomst 
We helpen leerlingen zicht te krijgen op hun toekomst. We hebben een speciaal 
programma voor beroepsoriëntatie. En korte en langere stages voor buitenschools 
leren.   
 
Uitstekende examenresultaten 
Van alle leerlingen is afgelopen jaar 98% procent geslaagd voor een vmbo-diploma. 
Veel leerlingen doen bovendien een of meer vakken op een hoger niveau. 
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Onderwijsaanbod 
 
Leerwegen 
Leystede is een middelbare school waar leerlingen een opleiding doen in het 
voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo). Vmbo is de verzamelnaam voor 
vier leerwegen: 
• basisberoepsgerichte leerweg (bl) 
• kaderberoepsgerichte leerweg (kl) 
• theoretische leerweg (tl) 
• gemende leerweg (gl) 
 
Verschil tussen leerwegen 
Alle opleidingen in het vmbo duren vier jaar. Het verschil tussen de leerwegen is er op 
drie punten: 
• de moeilijkheidsgraad 
• het aantal vakken 
• wel of geen beroepsgericht vak  
 

Leerjaar 1 en 2 
De eerste twee jaar doen alle leerlingen op Leystede vooral de gebruikelijke 
schoolvakken, zoals Nederlands, Engels, wiskunde. Een dagdeel per week doen ze 
proeflessen bij de vijf beroepsrichtingen van onze school. In de lessentabel staat per 
leerjaar hoeveel uur elke vak gegeven wordt.  
 
Combinatieklassen 
In het eerste en tweede leerjaar zitten de meeste leerlingen in combinatieklassen 
waarin twee onderwijsniveaus worden aangeboden. Dit is afhankelijk van het advies 
van de basisschool.  
• basis (lwoo) 
• basis/kader (bl/kl)  
• kader/theoretisch (kl/tl)  
 
Het onderwijs en de toetsing in een combinatieklas 
is op twee niveaus. Leerlingen krijgen voor elke 
toets twee cijfers en ook het rapport bestaat dus uit 
twee lijsten.  
In de loop van leerjaar twee wordt meestal duidelijk 
in welke leerweg een leerling het beste tot zijn 
recht komt. In leerjaren drie en vier vervolgt een 
leerling de opleiding in een van de leerwegen.  
 
Een uitzondering hierop zijn de leerlingen die een 
enkelvoudig advies vmbo-bl hebben gekregen. 
Deze leerlingen volgen in klas 1 en 2 onderwijs op 
een niveau.  
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Leerjaar 3 en 4 
In het derde en vierde leerjaar doen de leerlingen in vmbo bl, vmbo kl en vmbo gl het 
beroepsgericht vak dat ze hebben gekozen en daarnaast vier of vijf theorievakken. 
Deze leerlingen doen eindexamen in het beroepsgericht vak en in de theorievakken. 
Leerlingen die vmbo tl doen, kiezen zes of zeven theorievakken en doen daarin 
eindexamen. Ze doen  geen beroepsgericht vak.  
 
Basisberoepsgerichte leerweg 
In leerjaren drie en vier van de basisberoepsgerichte leerweg werken leerlingen toe 
om centraal examen te doen in één beroepsgericht vak en minimaal vier 
theorievakken.  
Er is mogelijkheid om een extra examenvak te kiezen. Ook kan een leerling voor een 
bepaald vak examen doen in de kaderberoepsgerichte leerweg. 
 
Kaderberoepsgerichte leerweg 
In leerjaren drie en vier van de kaderberoepsgerichte leerweg werken leerlingen toe 
om centraal examen te doen in één beroepsgericht vak en minimaal vier 
theorievakken.  
Er is mogelijkheid om een extra examenvak te kiezen. Ook kan een leerling voor een 
bepaald vak examen doen in de theoretische leerweg. 
 
Theoretische leerweg 
In leerjaar drie en vier van de theoretische leerweg werken leerlingen toe naar het 
centraal examen in minimaal zes theoretische vakken.  
Op Leystede kunnen leerlingen kiezen om in zeven of zelfs acht vakken centraal 
examen te doen. Vooral voor de aansluiting naar de havo biedt dat voordelen in de 
aansluiting.  
 
Gemengde leerweg 
De gemengde leerweg kan gezien worden als een variant van de theoretische 
leerweg. Het onderwijsniveau in de gemengde leerweg en de theoretische leerweg is 
namelijk gelijk. Het verschil is dat leerlingen in de gemengde leerweg niet alleen 
theorievakken doen, maar ook een beroepsgericht vak.  
Het gemengde leerwegdiploma is dus ook gelijkwaardig aan het diploma voor de 
theoretische leerweg. Voor de vervolgopleiding op het mbo is het gelijkgesteld. 
 
Doorleren  
Al onze leerlingen doen na het behalen van hun vmbo-diploma ten minste nog één 
vervolgopleiding. Zoals de naam zegt, bereiden we leerlingen in principe voor op het 
middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Een deel van de vmbo tl leerlingen gaat door 
naar de havo. 
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Profielen 
Alle leerlingen kiezen in leerjaar 3 en 4 een profiel of vakkenpakket waarin ze examen 
doen.  
 
Beroepsgerichte profielen 
Leerlingen in vmbo bl, vmbo kl en vmbo gl kiezen uit een van de vijf beroepsgerichte 
profielen. 

• Economie en Ondernemen 
• Horeca, Bakkerij en Recreatie 
• Zorg en Welzijn 
• Bouwen, Wonen en Interieur 
• Produceren, Installeren en Energie 

 
Theoretische profielen 
Leerlingen in vmbo tl kiezen een van de drie 
theoretische profielen. 

• Economie 
• Techniek 
• Zorg 

 
Produceren, Installeren en Energie (PIE) 
Techniek is super belangrijk om onze wereld en het 
leven van mensen steeds beter te maken. PIE is de 
opleiding voor toekomstige technische experts in 
bijvoorbeeld duurzame energie, robots, domotica en 
computers.  
 
Bouwen, Wonen en Interieur (BWI) 
Een mooi en goed ingericht huis is waar mensen thuis willen komen en trots zijn om 
te wonen. BWI is dé opleiding voor een gouden toekomst als timmerman, metselaar, 
cad-tekenaar, meubelmaker of interieurdesigner.  
 
Zorg en Welzijn (Z&W) 
Gezondheid is een belangrijke basis voor elk mens en voor de hele samenleving. Z&W 
is een opleiding op het terrein van gezondheid, leefstijl en verzorging. Leerlingen met 
deze opleiding worden later bijvoorbeeld sportinstructeur, doktersassistent, 
verpleegkundige, kapper, schoonheidsspecialist of stewardess.  
 
Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR) 
Mensen maken graag tijd vrij om lekker te ontspannen en te genieten van het leven.  
HBR is een leuk specialisme voor leerlingen die ervan houden andere mensen in de 
watten te leggen. Ze gaan later aan de slag bijvoorbeeld als kok, barista, banketbakker, 
in de vrijetijdsindustrie bij festivals of in de reiswereld als reisbegeleider of stewardess.  
 
Economie en Ondernemen (E&O) 
Ondernemerschap zorgt voor nieuwe producten en diensten en stimuleert de 
economie en welvaart. Bij de E&O wordt geleerd wat er nodig is om in het 
bedrijfsleven tot bloei te komen. Leerlingen met deze opleiding gaan een 
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ondernemende toekomst tegemoet in: business, marketing, logistiek, secretaresse, 
webshop, winkel, accountmanager, ICT, officemanager.  
 
 

Passend Onderwijs 
 
De begeleiding van de leerlingen neemt een belangrijke plaats in. Het gaat erom dat 
elke leerling zich optimaal kan ontwikkelen, rekening houdend met de eigen 
capaciteiten, wensen en mogelijkheden. Daarnaast besteden we ook veel aandacht 
aan groepsprocessen. Iedere werknemer op Leystede erkent het belang van zowel de 
individuele ontwikkeling en de invloed van een gezond leer- en leefklimaat in de groep 
als basis voor deze optimale ontwikkeling. 
 
Vakdocent 
De vakdocent kan een leerling het beste helpen bij problemen met de leerstof of met 
de studiemethodiek voor het betreffende vak. 
 
Coach/mentor 
De coach/mentor is de centrale persoon in het schoolleven van de leerling. Hij of zij is 
het aanspreekpunt voor ouders, leerlingen en vakcollega’s. Dit is altijd één van de 
docenten van de klas of groep, waarin de leerling onderwijs volgt. De coach/mentor is 
het best op de hoogte van de resultaten en het functioneren.  
 
Teamleider 
De teamleider is verantwoordelijk voor het onderwijs, de leerlingen en de docenten 
behorend tot zijn/haar team. In gevallen en situaties waarbij de mentor niet direct 
bereikbaar is, is de teamleider de aan te spreken persoon. De teamleider is 
aanspreekpunt voor ouder(s) bij vragen over het onderwijs, de organisatie of bij 
meningsverschillen met mentoren en docenten, behorende tot het betreffende team. 
 
Decaan 
In de loop van zijn onderwijsloopbaan maakt een leerling verschillende keuzes: voor 
een schoolsoort, een afdeling, een leerweg, een profiel, of een vakkenpakket of een 
vervolgstudie. Deze keuzes zijn geen momentbeslissingen. De school streeft ernaar 
aan elke keuze een route vooraf te laten gaan waarin de leerling zich goed oriënteert 
op de mogelijkheden. Dit traject begeleidt de coach/mentor. De decaan is op de 
hoogte van de aspecten die bij het maken van een keuze van belang zijn en is 
deskundige op het gebied van doorstudeermogelijkheden en toelatingseisen. In 
sommige gevallen kan zij ook voor individuele vragen en problemen geconsulteerd 
worden. 
 
 
Ondersteuningsteam 
Het ondersteuningsteam draagt bij aan de ontwikkeling van elke leerling, rekening 
houdend met de eigen capaciteiten, wensen en mogelijkheden. Het 
ondersteuningsteam onderzoekt samen met de leerling op welke fronten deze extra 
ondersteuning nodig heeft. De motivatie van de leerling is voor ons leidend. Ouders 
worden hierbij nauw betrokken, hun kennis en ervaring is waardevol voor ons en zij 
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vertolken niet voor niets een belangrijke rol in de gouden driehoek: school-ouders-
leerling.  
De ondersteuning die we bieden aan de leerlingen op onze school, valt grofweg uiteen 
in twee soorten: basisondersteuning en extra ondersteuning.  Onder 
basisondersteuning verstaan we de ondersteuning die we binnen de muren van onze 
school bieden. Daarnaast kunnen we een beroep doen op extra ondersteuning als een 
leerling dat nodig heeft. Daarvoor werken wij samen met onze partners, die elk hun 
eigen expertise hebben.   
 
Vertrouwenspersoon 
Op Leystede zijn twee vertrouwenspersonen aanwezig. Wanneer leerlingen of 
medewerkers met klachten of vragen zitten die betrekking hebben op ongewenste 
omgangsvormen zoals pesten, intimidatie en discriminatie. Leerlingen kunnen ook 
met andere vertrouwelijke vragen en meldingen bij de vertrouwenspersoon terecht. In 
vertrouwen worden gesprekken gevoerd met degene die de melding doet, en wordt 
er besproken hoe met de bepaalde kwestie omgegaan zal worden. Dat kan leiden tot 
een interne oplossing, maar er staat ook een externe klachtenprocedure open. 
 
Jeugdgezondheidszorg op school 
De afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) begeleidt de groei en ontwikkeling van 
jeugdigen van 0 tot 19 jaar. Dat doen we op de scholen voor voortgezet onderwijs 
onder andere door alle leerlingen van klas 1, 2 en 3 te onderzoeken. U en uw kind 
kunnen ook zelf contact opnemen als er vragen of zorgen zijn over de gezondheid, 
ontwikkeling of opvoeding. Indien nodig overlegt de jeugdarts of 
jeugdverpleegkundige met de docent, huisarts of andere instanties. 
 

Zorg voor leerlingen 
Leerlingen kunnen bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige terecht met vragen over 
hun lichamelijke gezondheid en over andere dingen die hen bezighouden, zoals 
vriendschap, seksualiteit, pesten, alcohol, drugs, etc. 
Sommige scholen hebben hiervoor een spreekuur.  
 
Een gezond schoolleven 
De afdeling JGZ geeft de school adviezen over veiligheid, 
infectieziekten, omgaan met elkaar, pesten, voeding en 
beweging, genotmiddelen, seksualiteit en dergelijke. De 
GGD steunt de school bij het uitvoeren van 
gezondheidsprojecten. 
 
Schoolverpleegkundige 
Namens de GGD is er een schoolverpleegkundige op onze 
school. Zij houdt gemiddeld een keer per maand 
spreekuur. Zij doet het gezondheidsperiodiek onderzoek 
(GPO) bij de leerlingen uit klas 1 en klas 3. 
 

Vertrouwelijk 
Alle gesprekken met de jeugdarts of 
jeugdverpleegkundige zijn vertrouwelijk. Er wordt met 
niemand anders over gesproken zonder dat de jongere 
het zelf weet. 
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Meer informatie: 

• www.ggdhm.nl 
• www.hoezitdat.info is een site voor jongeren met de mogelijkheid online vragen 

te stellen. 
 
Centrum voor Jeugd en Gezin 
Ouders, verzorgers, kinderen en jongeren kunnen bij het Centrum voor Jeugd en 
Gezin (CJG) terecht met alle soorten vragen over opvoeden en opgroeien. CJG denkt 
mee en biedt waar nodig ondersteuning. In het CJG werken verschillende 
professionals samen, zoals jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, jeugd- en 
gezinswerkers en pedagogen. Iedere medewerker heeft eigen specifieke 
deskundigheid ter ondersteuning van u en uw kinderen. Ook professionals of andere 
betrokkenen zijn welkom met hun vragen. 
 
Meer informatie: 

• www.cjghollandsmidden.nl  
• 088 – 254 23 84 

 
Meldcode kindermishandeling 
De school kent een meldcode voor de aanpak van (vermoedens van) 
kindermishandeling. In de meldcode staan richtlijnen voor het handelen van 
personeelsleden wanneer zij tijdens hun werk geconfronteerd worden met situaties 
van (vermoedens van) kindermishandeling. De meldcode is opgesteld in 
samenwerking met diverse instanties uit de regio Zuid-Holland Noord op basis van 
landelijke criteria.  
 
Meer info:  

• https://www.scoleiden.nl/onze-organisatie/regelingen-en-protocollen/ 
 
 
  

http://www.ggdhm.nl/
http://www.hoezitdat.info/
http://www.cjghollandsmidden.nl/
https://www.scoleiden.nl/onze-organisatie/regelingen-en-protocollen/
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Schoolzaken 
 
Communicatie 
We hechten veel waarde aan een goede communicatie tussen school en ouders. De 
begeleiding is alleen dan optimaal, wanneer ouders en medewerkers goed op de 
hoogte zijn van belangrijke zaken en met elkaar samenwerken. 
 
Nieuwsbrief 
De school stuurt nieuwsbrieven aan ouders met informatie over de komende periode. 
De nieuwsbrieven worden verstuurd per e-mail.  
 
Magister 
Magister is een ons leerlingadministratiesysteem. Alle leerlingen en ouders kunnen 
hierop inloggen via de computer of app. In Magister zijn rooster, huiswerk, cijfers en 
verzuim in te zien.  
 
E-mail 
Voor een op een contact met een medewerker is de e-mail het handigste. Ook 
leerlingen kunnen via school gebruik maken van de school e-mail via Office365.  
 
Contactmomenten 
Regelmatig zijn er momenten voor ouders op school. Dat begint al in september met 
een kennismakingsavond voor de ouders. Zij maken dan kennis met de coach/mentor. 
Verder wordt het een en ander uitgelegd over het schooljaar en de school. Daarnaast 
zijn er gedurende het schooljaar meerdere momenten waarbij ouders, leerling en 
coach/mentor met elkaar spreken over hoe het gaat op school.   
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Faciliteiten 
 
Leerlingenpas 
Aan het begin van het schooljaar krijgen alle leerlingen een leerlingenpasje. Daarmee 
kunnen ze aantonen leerling te zijn van Leystede. De leerlingenpas fungeert als borg 
bij o.a. het lenen van laptops en boeken. Ook kunnen ze er mee kopiëren. En ze 
kunnen het gebruiken voor het openen van de locker. Een leerling hoort deze pas 
elke schooldag bij zich te hebben. 
 
Bibliotheek 
Beroepscollege Leystede heeft kleine bibliotheek. Leerlingen kunnen daar op vertoon 
van schoolpas gratis boeken lenen. Wanneer boeken niet of beschadigd 
teruggebracht worden, wordt een bedrag in rekening gebracht. 
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Spelregels 
 
Respect 
• We respecteren de mensen om ons heen, zoals ze zijn.  
• We luisteren en laten anderen uitpraten. 
• We praten op een normale, positieve manier met anderen, ook op social media. 
 
Veiligheid 
• We zijn zuinig op elkaars spullen en onze schoolspullen.  
• We houden de school netjes en schoon.  
• We zijn een gezonde school, we zeggen dus nee tegen energy-drank, sigaretten, alcohol 

en drugs.  
 
Verantwoordelijkheid 
• We komen goed voorbereid en op tijd de les in. 
• Tijdens de lesdag blijf je op het schoolterrein (binnen de hekken), tenzij je onderwijs 

volgt op een externe locatie. 
• We gebruiken onze mobiele telefoon alleen tijdens de les, als de docent hier om vraagt. 

In alle andere gevallen is de telefoon uitgeschakeld of in stille modus opgeborgen in de 
telefoontas. 

• Op school filmen, foto’s en geluidsopnames maken doen we alleen met toestemming 
van een medewerker van school. 

• Het onderling delen & via social media van deze opnames is alleen toegestaan met 
toestemming van de schoolleiding. 

 
Maar heb vooral ook veel plezier met elkaar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


