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De Regionale scholengemeenschap 
Goeree-Overflakkee (RGO) is gevestigd 
op twee locaties in Middelharnis. 

RGO Beroepscampus is gevestigd aan 
de Langeweg 111. 
Op het vmbo worden hier de volgende 
onderwijssoorten aangeboden: 

• gemengde leerweg vmbo
• kaderberoepsgerichte leerweg 

vmbo
• basisberoepsgerichte leerweg 

vmbo
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BEN JIJ ONZE NIEUWE BRUGKLASSER?

In deze brochure vind je veel informatie over 
onze school.
Heb jij of hebben je ouders nog vragen?
Aarzel dan niet met ons contact op te nemen. 

Ben jij op zoek naar een uitstekende,  moderne 
en fijne school in de regio? Je bent bij ons van 
harte welkom en we hopen dat je over een paar 
jaar zult zeggen: 

Vanaf de eerste dag dat je op school zit, volg 
je naast theorievakken ook praktijkvakken. Je 
krijgt les in de prachtige, moderne Beroeps-
campus. Hier werken verschillende onderwijs-
partijen samen. Voor het vo zijn dat de RGO 
en CSG Prins Maurits. Voor het mbo zijn dat: 
Albeda, Bouwmensen Zuid-West, Techniek 
College Rotterdam en Lentiz MBO Middelhar-
nis. Dankzij deze samenwerking kun je hier ook 
diverse vervolgopleidingen volgen.

RGO Beroepscampus is een school waar je de 
keuze hebt uit maar liefst 8 beroepsgerichte 
profielen. Al in de brugklas kun je kennis- 
maken met: Economie & Ondernemen | 
Horeca, Bakkerij & Recreatie | Dienstverlening 
& Producten | Groen | Mobiliteit & Transport | 
Bouwen, Wonen & Interieur | Produceren,  
Installeren & Energie | Zorg & Welzijn. 
RGO Beroepscampus staat voor een kwalitatief 
hoogwaardig beroepsgerichte opleiding.
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                   Je groeit op de
 RGO

A. Krielaart
Directeur RGO Beroepscampus
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De RGO is de inspirerende  
scholengemeenschap voor  
openbaar onderwijs vwo,  
havo, mavo, vmbo en isk op  
Goeree-Overflakkee. Bij ons  
zijn leerlingen gelijk, maar 
niet hetzelfde. Kenmerkend 
voor onze school zijn respect,  
tolerantie en ruimte voor  
diversiteit. Wij bieden 
leerlingen vrijheid binnen 
een duidelijk omlijnde structuur, 
zodat zij in een veilige omgeving 
en dankzij prikkelend en 
uitdagend onderwijs gemotiveerd 
worden om te groeien en het 
beste uit zichzelf te halen. 
Wij stimuleren leerlingen met 
een open blik naar de wereld 
te kijken en kritisch te denken, 
zowel binnen als buiten de school. 
Zo geven we leerlingen meer 
mee dan een diploma. 
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JE GROEIT OP DE RGO!

RGO Beroepscampus is een goede keuze voor 
wie naar het vmbo gaat en wil doorgroeien. 
Onze school heeft voor degene die graag 
afwisseling wil tussen theorie en praktijk veel 
te bieden.

Specialist in een breed aanbod vmbo
In deze gids vind je informatie over: 
- welke profielen we bieden 
- welke vakken daarbij horen 
- wat je daarmee kunt doen 
- hoe je jezelf kunt ontwikkelen 

In de gids komen ook leerlingen en oud-leer-
lingen aan het woord, die vertellen over hun 
ervaringen. 

Naast deze gids kun je ook: 
• informatie vinden op de website:  

www.rgomiddelharnis.nl
• met je basisschool onze jaarlijkse  

VO-dagen bezoeken 
• langskomen op onze doemiddagen
• onze Open Dag en informatieavonden 

bezoeken

Moet ik nú al weten wat ik wil worden? 
Nee, je hebt nog even de tijd. In klas 1 mag 
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je, na een korte introductieronde van alle 
profielen, zelf kiezen welke drie profielen je 
uiteindelijk wil gaan verkennen. De keus voor 
de toekomst bepaal je zelf. 

Leren in de praktijk 
Om de fijne kneepjes van het vak te leren 
moet je veel ervaring opdoen in de praktijk. 
Om dit te bereiken kies je aan het einde van 
klas 2 definitief in welk profiel je verder wil 
gaan. Met passie zal jij dan straks je vakman-
schap laten zien in je examenklas. 

Examens en leren in de praktijk 
Vanaf het 3e jaar ga je gericht verder in het 
profiel van je keuze. In het 3e of 4e jaar doe je 
landelijk examen in je gekozen richting. Alle 
cijfers, behaald voor toetsen en overhoringen 
uit het 3e en 4e leerjaar, tellen mee voor je 
eindcijfer. Zo werk je al vanaf het 3e school-
jaar naar je eindresultaat toe.  
Dit doe je in goed ingerichte praktijklokalen 
en via stages bij bedrijven of instellingen. 
Verder ga je ook op kamp en op werkweek, 
bezoek je bedrijven, ga je op snuffelstage, 
bezoek je vakbeurzen en kun je zelfs 
deelnemen aan vakwedstrijden, zoals 

Leren werken met hoofd, hart en handen
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de jaarlijkse Skills Talents. 
Dit alles in combinatie met een goede moti-
vatie levert je straks een prachtig diploma op, 
waar je trots op mag zijn en waarmee je vele 
kanten op kunt. 

Persoonlijke aandacht 
Wij zijn een overzichtelijke school; bij ons ben 
je géén nummer en kennen we je al snel bij 
naam. Wij vinden dat iedereen zich bij ons 
op zijn gemak moet voelen. Samen met je 
mentor werken we hier keihard aan. Ieder-
een is anders en we behandelen elkaar met 
respect. Tijdens de ‘Kanjertraining’ leer je 
hoe je respectvol met elkaar om moet gaan. 
Wij bieden structuur en houden van orde, rust 
en duidelijkheid. 

Les krijgen in een prachtig nieuw gebouw
Het vmbo-onderwijs op Goeree-Overflak-
kee wordt gegeven op de Beroepscampus in 
Middelharnis/Sommelsdijk. In deze prachtige 
Beroepscampus werken verschillende onder-
wijspartijen samen.
Voor het vo zijn dat RGO Middelharnis en CSG 
Prins Maurits. 
Voor het mbo zijn dat: Albeda, Bouwmensen 
Zuid-West, Techniek College Rotterdam en 

Lentiz mbo Middelharnis.
Deze scholen zorgen met elkaar én met het 
bedrijfsleven en maatschappelijke organisa-
ties voor goed en modern onderwijs. In theo-

rielokalen en praktijkruimtes, voorzien van de 
nieuwste apparatuur en technieken, bereiden 
we onze leerlingen en studenten voor
op een mooie plaats op de arbeidsmarkt.  



 

Beroepscampus in het kort:
- Met maar liefst acht beroepsprofielen
-  Met doorlopende leerlijnen 
 van vmbo tot mbo
-  Waar vakmensen worden opgeleid 
-  Waar jouw carrière in de regio begint
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De Beroepscampus is hiermee een
leer-, werk-, en ontmoetingsplaats van 
kennis, ontwikkeling en innovatie voor Goe-
ree-Overflakkee en de regio’s daaromheen.

Je kunt op de Beroepscampus kennismaken 
met maar liefst 8 beroepsprofielen.

• Bouwen, Wonen & Interieur 
• Dienstverlening & Producten 
• Economie & Ondernemen
• Groen
• Horeca, Bakkerij & Recreatie 
• Mobiliteit & Transport 
• Produceren, Installeren & Energie 
• Zorg & Welzijn 

Op basis van jouw interesse, talent en toe-
komstdroom ontdek je bij ons wat het beste bij 
jou past.  

Wat deze profielen/opleidingen inhouden en 
welke mogelijkheden je hebt qua leerroutes en 
keuzevakken lees je op de volgende pagina’s.
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     BOUWEN, WONEN & INTERIEUR

Leer het vakmanschap bij Bouwen, Wonen 
& Interieur 
Bij Bouwen, Wonen & Interieur ga je aan de 
slag met alle basisvaardigheden die je nodig 
hebt voor dit profiel. Je leert veilig werken met 
moderne bouwmachines, lasersnijder en CNC. 
Daarnaast leer je 2D en 3D ontwerpen/teke-
nen. In klas 3 ga je aan de slag met de exa-
menmodules. Je start met het bouwproces: de 
bouwvoorbereiding en de funderingen maken. 
Vervolgens ga je verder, van houtbewerking tot 
en met design en decoratie. Samen met jou 
kijken we welke keuzevakken het beste bij jou 
passen. In dit profiel leer jij het  vakmanschap!

Leerweg die bij je past 
In dit profiel volg je naast je algemeen 
 vormend onderwijs (AVO-vakken) vele uren 
per week praktijklessen op onze  professionele 
praktijkafdeling. Je volgt op jouw niveau 
profielmodules en keuzevakken. Na het vmbo 
kun je een leerroute kiezen om verder door te 
groeien, in het middelbaar beroepsonderwijs 
(mbo) en vervolgens in het bedrijfsleven.

Profielmodules basis- en kaderberoeps-
gerichte leerweg

• Bouwen van fundering

• Wandafwerking
• Schilderen en spuiten op kunststof  

en metalen
• Onderhoud schilderwerk
• Glas
• Meubelmaken
• Bouwrijp en woonrijp maken
• Terreinafwerking
• Interieurontwerp en -design
• Tegelzetten
• Meubelstofferen
• Scheidingswanden

De 8 profielen
• Bouwproces en -voorbereiding
• Design en decoratie
• Hout- en meubelverbindingen

Profielmodules gemengde leerweg
• Design en decoratie
• Bouwproces en -voorbereiding

Leerroutes
• Timmeren
• Metselen
• Fijnhout
• Middenkaderfunctionaris
• Afwerkingstechniek

Keuzevak
Er zijn veel keuzevakken. De school bepaalt 
welke keuzevakken worden aangeboden.

• Constructieve aansluitingen en afwerking
• Schoonmetselwerk
• Schilderen van hout- en  

steenachtige ondergronden
• Interieurbouw, stands en betimmeringen
• Bouwkundig onderhoud en renovatie
• Gevelopeningen
• Daken en kapconstructies
• Vloeren
• Bouwmethoden



DIENSTVERLENING & PRODUCT EN
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niseren, een marketingstrategie toepassen,  
producten ontwerpen en digitale vaardighe-
den, zoals je eigen website maken, fotografe-
ren, videobewerking en apps maken. 

Profielmodules basis- en kaderberoeps-
gerichte leerweg

• Organiseren van een activiteit voor een 
opdrachtgever

• Presenteren, promoten en verkopen
• Een product maken en verbeteren
• Multimediale producten maken

Profielmodules gemengde leerweg
• Organiseren van een activiteit voor een 

opdrachtgever
• Multimediale producten maken

modules zijn ingedeeld in drie leerroutes:

1. Digitale vormgeving & ICT
2. Geüniformeerde beroepen
3. Vrijetijdsbesteding & dienstverlening

Digitale vormgeving & ICT 
Ben je altijd bezig met de computer?Hier kun 
je programmeren, Cloud en Cybersecurity 
volgen, maar ook drone vliegen, games ont-
werpen en fotograferen. 

Geüniformeerde beroepen
Deze leerweg bereid je voor op werken bij 
defensie, politie, beveiliging of handhaving.
Ook voor sportinstructeur, EHBO en gezonde 
voeding ben je hier op de juiste plek.  

Vrijetijdsbesteding en dienstverlening
Deze leerroute richt zich op het organiseren 
van sportieve activiteiten, facilitaire taken en 
baliewerkzaamheden. Wil je je meer richten 
op milieu en duurzaamheid dan kun je hier de 
basis leren.
 
Naast de gekozen leerroute volg je ook 4 pro-
fielmodules, die gericht zijn op het leerniveau 
dat jij volgt. Je leert hier bedrijfsmatig orga-

Een technisch & creatief profiel
Bij Dienstverlening & Producten ga je aan de 
slag met alle basisvaardigheden die je nodig 
hebt voor dit brede profiel. Je leert organise-
ren, gesprekstechnieken, presenteren en digi-
tale promotiemiddelen ontwerpen en printen. 
Ook leer je veilig te werken met gereedschap-
pen en maak of verbeter je producten. 

Leerweg die bij je past
Al vanaf de derde klas ga je aan de slag met de 
profielmodules en keuzevakken. Deze keuze-
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            ECONOMIE & ONDERNEMEN

Hoe ondernemend ben jij?
Economie & Ondernemen is een breed profiel 
met veel mogelijkheden. Je leert individueel 
en samen op creatieve wijze  ondernemend en 
commercieel te zijn. Je werkt met  cijfers, geld, 
producten en mensen. In klas 3 ga je aan de 
slag met de examenmodules en  keuze delen. 
Je gaat administratieve  werkzaamheden 
 uitvoeren, factureren en boekhouden. Bij 
 'commercieel' zijn handel, verkoop en 
 marketing de zaken waarmee jij je bezighoudt. 
Bij 'logistiek' ga je aan de slag met documenten 
in het bedrijf en doe je magazijnwerkzaam-
heden, zoals voorraadbeheer, inventariseren en 
bestellingen. Het secretariële deel bestaat uit 
baliewerkzaamheden, post verwerken, agenda-
beheer en het archiveren van documenten. Ben 
je ondernemend? Dan is dit profiel wat voor jou!

Leerweg die bij je past 
In dit profiel volg je naast algemeen   
vormend onderwijs (AVO-vakken) vele uren 
per week praktijklessen op onze  professionele 
praktijkafdeling. Je volgt op jouw niveau 
profielmodules en keuzevakken. Na het vmbo 
kun je een leerroute kiezen om verder door te 
groeien in het middelbaar beroepsonderwijs 
(mbo) en vervolgens in het bedrijfsleven.

• Distributie
• Presentatie & Styling
• Webshop
• Internationale Handel
• Wonen & Design
• Mode Techniek

Profielmodules basis- en kaderberoeps-
gerichte leerweg

• Commercieel
• Secretarieel
• Logistiek
• Administratie

Profielmodules gemengde leerweg
• Commercieel
• Secretarieel

Leerroutes
• Administratief 
• Officemanagement
• Transport en logistiek
• Account Management
• Verkoopspecialist
• Grafisch
• Mode
• VEVA

Keuzevak
Er zijn veel keuzevakken. De school bepaalt 
welke keuzevakken worden aangeboden.

• Ondernemen 
• Marketing
• Officemanagement
• Mode & Design



GROEN
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vooral werken met levend materiaal. Je leert 
bij ons niet alleen de beste verzorging te 
geven aan planten en dieren, maar ook om 
groenten te verbouwen in de schooltuin en 
daar lekkere producten mee te maken. De 
ene dag ben je dieren aan het verzorgen of ga 
je op excursie naar een melkveehouder, de 
 andere dag maak je van appels appelflappen 
of van aardbeien een heerlijke jam. Ook zijn er 
dagen dat we groenten, fruit en (perk)planten 
telen in de kas of de schooltuin onderhouden. 
Kortom, alle onderdelen van Groen komen bij 
ons aan bod. De groene wereld begint bij jou!

Leerweg die bij je past
In dit profiel volg je naast algemeen  vormend 
onderwijs (AVO-vakken)  meerdere uren per 
week praktijklessen op onze  professionele 
praktijkafdeling. Je volgt op jouw niveau 
profielmodules en keuzevakken. Na het vmbo 
kun je een leerroute kiezen om verder door te 
groeien in het middelbaar beroepsonderwijs 
(mbo) en vervolgens in het bedrijfsleven.

Profielmodules basis- en kaderberoeps-
gerichte leerweg

• Groene Productie
• Tussen Productie en Verkoop

• Vergroening Stedelijke Omgeving
• Groene Vormgeving en Verkoop  

Profielmodules gemengde leerweg
• Vergroening Stedelijke Omgeving
• Tussen Productie en Verkoop

Leerroutes
• Dierverzorging
• Bloemsierkunst
• Plantenteelt
• Tuinaanleg en –onderhoud
• Verwerking agrarische producten
• Groene zorg

Keuzevak
Er zijn veel keuzevakken. Het aanbod kan per 
schooljaar verschillen.

• Houden van dieren
• Gezonde dieren
• Bloemwerk
• Groene vormgeving en styling
• Groei voorbereiden
• Groei en oogst
• Tuinontwerp en aanleg
• Werk in tuin en landschap
• Groene zorg
• Voeding, hoe maak je het?

De groene wereld begint bij jou!
Heb jij groene vingers, werk je graag met 
 dieren of lijkt het je leuk om de mooiste 
bloemstukjes te maken? Trek dan je overall 
aan, start de trekker en kom naar Groen! 
Groen is een veelzijdig profiel, waarbij we 
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Het lekkerste profiel van de RGO
In het profiel Horeca, Bakkerij &  Recreatie  
ben je aan het werk in een heel  grote keuken.
Hier leer je het gastheerschap, het bakken 
van brood én het bereiden van de  lekkerste 
taarten en maaltijden. De  maaltijden worden 
ook echt in het restaurant geserveerd aan de 
gasten. Het restaurant is tijdens schoolweken 
op woensdag open voor wie gereserveerd 
heeft. Leerlingen uit dit profiel zijn meerde-
re malen Nederlands kampioenschap Skills 
Talents - Horeca geworden en daar zijn we 
trots op! Zoek jij ook uitdaging? Ga dan de 
uitdaging aan in dit 'lekkere' profiel!

Leerweg die bij je past
In dit profiel volg je naast algemeen  
 vormend onderwijs (AVO-vakken) vele 
uren per week praktijklessen op onze 
 professionele praktijkafdeling. Je volgt op 
jouw niveau profielmodules en keuzevakken. 
Na het vmbo kun je een leerroute kiezen om 
verder door te groeien in het middelbaar 
beroepsonderwijs (mbo) en vervolgens in het 
bedrijfsleven. 

• Facilitaire dienstverlening, beheer en 
onderhoud

• Evenementen
• Patisserie
• Keukenspecialisatie
• Evenementen

Profielmodules basis- en kaderberoeps-
gerichte leerweg

• Gastheerschap
• Bakkerij
• Keuken
• Recreatie

Profielmodules gemengde leerweg
• Gastheerschap
• Keuken

Leerroutes
• Horeca
• Catering
• Zorginstellingen
• Recreatiebedrijven
• Bakker
• Banketbakker

Keuzevak
Er zijn veel keuzevakken. De school bepaalt 
welke keuzevakken worden aangeboden.

• Gastheerspecialisatie
• Bijzondere keuken
• Recreatie
• Brood- en banketspecialisatie
• Traiteur

  H
ORECA, BAKKERIJ & RECREATIE



MOBILITEIT & TRANSPORT
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verlichtingen en comfort systemen zoals 
 airconditioning, maar ook het mechanisme 
van motoren zoals  koelsystemen, water-
pompen, wielophanging,  remsystemen en 
 carrosserie komen aan bod.  Autoschades, 
elektronica, aandrijfsystemen en motor-
systemen (V8) zijn keuzedelen waar jij mee aan 
de slag kan. Werk in de hightech spuitcabine of 
aan een hybride auto. Bovendien zijn er moge-
lijkheden om hier je VCA- of heftruck certificaat 
te behalen. 

Leerweg die bij je past
In dit profiel volg je naast algemeen  vormend 
onderwijs (AVO-vakken) vele uren per week 
praktijklessen op onze  professionele prak-
tijkafdeling. Je volgt op jouw niveau profiel-
modules en keuzevakken. Na het vmbo kun 
je een leerroute kiezen om verder door te 
groeien in het middelbaar beroepsonderwijs 
(mbo) en vervolgens in het bedrijfsleven.

Profielmodules basis- en kaderberoeps-
gerichte leerweg

• Motorconditie testen
• Wielophanging en carrosserie
• Verlichting- en comfortsystemen
• Transport

Profielmodules gemengde leerweg
• Motorconditie testen
• Verlichting- en comfortsystemen

Leerroutes
• Tweewielers
• Motorsystemen
• Autoschade
• Bedrijfswagens
• Landbouwmechanisatie
• Transport en logistiek

Keuzevak
Er zijn veel keuzevakken. De school bepaalt 
welke keuzevakken worden aangeboden.

• Elektronica
• Aandrijfsystemen
• Landbouwmachines & mobiele  

werktuigen
• Logistiek
• Heftruckcertificaat
• VCA 1-2

Altijd in beweging!
Bij Mobiliteit & Transport ga je aan de slag 
met alle basisvaardigheden die je  nodig hebt 
voor dit profiel. Je leert alles over transport en 
logistiek, zoals laden, lossen en veilig  werken. 
In klas 3 ga je aan de slag met de examen-
modules en keuzedelen. Je  controleert 
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De techniek heeft de toekomst!
In dit profiel leren wij je  metaaltechniek, 
 elektrotechniek en installatietechniek. Aan 
de hand van tekeningen leer je  installaties en 
 producten in elkaar te zetten. We  gebruiken 
een 3D tekenprogramma en de meest  moderne 
apparatuur om deze  producten te maken. 
Als je dit profiel kiest kun je veel  bereiken in 
de  techniek, want daar is veel werk in op dit 
 moment en er zijn veel  mogelijkheden om 
jezelf verder te  ontwikkelen.

Leerweg die bij je past
In dit profiel volg je naast je algemeen 
 vormend onderwijs (AVO-vakken) vele uren per
week praktijklessen op onze  professionele 
praktijkafdeling. Je volgt op jouw niveau 
 profielmodules en keuzevakken. Na het vmbo 
kun je een leerroute kiezen om verder door te
groeien in het middelbaar beroepsonderwijs 
(mbo) en vervolgens in het bedrijfsleven.

Profielmodules basis- en kaderberoeps-
gerichte leerweg

• Ontwerpen en maken; 3D tekenen,  
3D printen, metaal draaien, elektrotechniek

• Bewerken en verbinden van materialen; 
metaalbewerken en lassen

                               PRODUC
E REN, INSTALLEREN & ENERGIE

• Verspaningstechnieken
• Woon- en kantoortechnologie
• Utiliteitinstallaties
• Klimaattechnologie
• Drinkwater en sanitair
• Domotica en automatisering
• CNC technieken
• Duurzame energietechnieken

• Besturen en automatiseren; elektro- en 
besturingstechniek

• Installeren en monteren, huisinstallaties 
aanleggen: elektra, waterenleiding en afvoer

Profielmodules gemengde leerweg
• Ontwerpen en maken
• Besturen en automatiseren 

Routes
• Werktuigbouwkunde, constructie 

 bankwerken en lassen, BMBE ,MIG/MAG, 
TIG (CNC buigen en kanten)

• Werktuigbouwkunde, verspanende 
 technieken(draaien en frezen en CNC draai-
en,lasersnijden)

• Elektrotechniek en installatietechniek
• Mechatronica, robotica, domotica en  

procestechniek

Keuzevakken PIE
Er zijn veel keuzevakken. De school bepaalt 
welke keuzevakken worden aangeboden.

• Plaat- en constructiewerk
• Booglasprocessen
• Praktisch Booglassen
• Werktuigkundig en elektrotechnisch  

onderhoud 



ZORG & WELZIJN

15

volgen in de zorgsector, bijvoorbeeld om te 
gaan werken in een ziekenhuis, een apotheek 
of verzorgingstehuis. Maar ook een baan in 
het welzijnswerk, de uiterlijke verzorging, de 
horeca, facilitaire dienstverlening, de sport-
sector of geüniformeerde beroepen behoort 
tot de mogelijkheden. Mensen die dit profiel 
kiezen hebben een passie voor het omgaan 
met mensen! 

Leerweg die bij je past
In dit profiel volg je naast algemeen  
 vormend onderwijs (AVO-vakken) vele 
uren per week praktijklessen op onze 
 professionele praktijkafdeling. Je volgt op 
jouw niveau profielmodules en keuzevakken. 
Na het vmbo kun je een leerroute kiezen om 
verder door te groeien in het middelbaar 
beroepsonderwijs (mbo) en vervolgens in het 
bedrijfsleven.

Profielmodules basis- en kaderberoeps-
gerichte leerweg

• Mens en gezondheid
• Mens en omgeving
• Mens en activiteit
• Mens en zorg

Profielmodules gemengde leerweg
• Mens en activiteit
• Mens en zorg

Routes
• Gezondheidszorg (verzorgen)
• Welzijn (begeleiding van doelgroepen)
• Sport en veiligheid
• Facilitair
• Voeding, beweging en preventie
• Uiterlijke verzorging

Keuzevak
Er zijn veel keuzevakken. De school bepaalt 
welke keuzevakken worden aangeboden.   

• Voorkomen van ongevallen en EHBO
• Assisteren in de gezondheidszorg
• Welzijn volwassenen en ouderen
• Ondersteuning bij sport- en  

bewegingsactiviteiten
• Facilitaire dienstverlening, onderhoud  

en receptie
• Facilitaire dienstverlening, catering  

en inrichting
• Wonen en huishouden
• Geüniformeerde dienstverlening  

en veiligheid

Omgaan met mensen is jouw passie
Het profiel Zorg & Welzijn is voor leerlingen 
die graag met mensen omgaan.
Je vindt het fijn de handen uit de mouwen 
te steken om mensen te helpen en blij te 
maken. Met een diploma Zorg & Welzijn kun 
je onder andere een vervolgopleiding gaan 
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Huis van de Toekomst
Maak kennis met de wereld van duurzaam bouwen en duurzame ener-
gie. Wil je alles weten over zonnepanelen, slimme verlichting en warm-
tepompen? Hier leer je de modernste technieken voor woonhuizen.

Beursvloer & kantoren
De plek waar onderwijs en ondernemen samenkomen: voor presenta-
ties, trainingen of workshops. Hier maken we samen met ondernemers 
jong talent enthousiast voor het werken in de regio. 

Skillslab
Dé plaats voor het leren én bijhouden van verpleegkundige vaardig- 
heden! Alle facetten over het verzorgen van mensen leer je hier.

Techlab
Werk met de nieuwste technieken! Leer programmeren met LEGO en 
robots. Verken werelden met VR-brillen.
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Binnen RGO Beroepscampus zijn er de vol-
gende leerwegen: 

• BB = Basisberoepsgerichte leerweg 
• KB = Kaderberoepsgerichte leerweg 
• GL = Gemengde leerweg

 
Aan het eind van de onderbouw bekijken wij 
in welke leerweg je voor de bovenbouw het 
beste past. In overleg met al je docenten, je 
ouders/verzorgers en de decaan plaatsen we 
je dan daarin. Hierbij houden we zoveel mo-
gelijk rekening met je interesse, capaciteit, 
ontwikkeling en je (toekomst)mogelijkheden. 

Basisberoepsgerichte Leerweg (BB) 
Je doet examen in vier algemene vakken en 
het profiel van je keuze. Met het BB-diploma 
kan je verder leren op niveau 2 van het mbo. 
BB betekent: 75% van de opleiding wordt be-
steed aan werken met je handen (praktijk) en 
25% aan werken met je hoofd (theorie).

Basisberoepsgerichte Leerweg + LWT 
In deze variant van de basisberoepsgerichte 
leerweg combineer je leren en werken op 
school met extra stages in het 4e leerjaar. 
Het is bedoeld voor leerlingen die zoveel 
mogelijk willen leren door praktisch bezig 

              DE LEERWEG DIE BIJ JE PAST

Interesse, ontwikkeling en (toekomst)mogelijkheden

te zijn. Langs die weg wordt de kans op het 
behalen van een diploma, t.o.v. de standaard 
BB, vergroot. 
 
Kaderberoepsgerichte Leerweg (KB) 
Heb je geen moeite met theoretische vakken 
dan is de kaderberoepsgerichte leerweg aan-
trekkelijk. Je doet examen in vier algemene 
vakken én het gekozen profiel.  
Met een diploma KB kan je doorstromen naar 
een mbo 3 of 4 opleiding. 

Aanpak bij dubbel advies (basis/kader) 
Ieder jaar zijn er leerlingen die met een 
dubbel advies van de basisschool komen. Het 
gaat dan meestal om een basis/kader advies. 
Deze leerlingen worden in een kadergroep 
geplaatst en krijgen les op kaderniveau. Voor 
de toetsen mogen deze leerlingen, uiteraard 
in overleg met ouders en mentor, kiezen of ze 
op basis- of kaderniveau getoetst willen wor-
den. Dit mag per vak verschillen. Leerlingen 
worden uitgedaagd om alles op kaderniveau 
te toetsen. Twee keer per jaar kan deze keus 
aangepast worden.

Gemengde Leerweg (GL) 
De gemengde leerweg (GL) is geschikt voor 

leerlingen die de capaciteit hebben om exa-
men te doen in vijf of zes algemene vakken. 
Naast de theorievakken op school heb je 
natuurlijk ook praktijklessen! Deze leerweg 
bereidt je prima voor op het hoogste niveau 
binnen het mbo (3 en 4). Slaag je voor 5 theo-
rievakken en 1 praktijkvak, dan ontvang je het 
diploma van de Gemengde Leerweg. Slaag je 
voor 6 theorievakken dan geeft dit recht op 
het diploma Theoretische Leerweg (TL).



DE LEERLING CENTRAAL

Ons onderwijs
Op onze school krijg je naast algemeen vor-
mend onderwijs (zogenaamde AVO-vakken) 
ook praktijkgerichte vakken. 
In de bovenbouw ruil je sommige AVO-vakken 
in voor meer praktijkgerichte vakken. 

Beroepsgerichte vakken in de profielen 
In de bovenbouw kies je één van de acht pro-
fielen, en heb je keuzedelen.
Hierdoor zijn er nog meer mogelijkheden die 
tegemoet komen aan de wens van de leer-
ling, het bedrijfsleven en de omgeving. De 
komende jaren zullen nieuwe verbindingen 
mogelijk worden, bijvoorbeeld voor infrawerk 
en loonwerk, procestechniek, duurzaamheid 
en groen-technische recreatie.
Het vmbo biedt jou vele mogelijkheden met 
stuk voor stuk profielen die ertoe doen. Juist 
in deze tijd is er grote vraag naar goede 
vakmensen. Ze zijn hard nodig en kunnen 
zich in de praktijk (het bedrijfsleven) verder 
bekwamen en makkelijk doorgroeien. Ook zo 
kun jij je talent verder ontwikkelen en aan je 
toekomst bouwen. 

De theorie praktisch toepassen
Leren in een levensechte omgeving. Dat is 

gastlessen van ondernemers volgen. Theorie 
en praktijk op school sluiten hierop aan. 
Bedrijven dagen onze leerlingen ook uit mee 
te denken in oplossingen, bijvoorbeeld door 
mee te werken aan onderzoeken of een  
ontwerp te bedenken.
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wat we op RGO Beroepscampus doen. Hier 
wordt de theoretische kennis meteen in de 
praktijk toegepast en zijn er goede verbindin-
gen met het bedrijfsleven. Zo leg je de basis 
voor vakbekwaamheid en word je voorbereid 
op een goede functie in de maatschappij.

Samenwerking met mbo
Na het behalen van je vmbo-diploma in één 
van de acht beroepsprofielen kun je doorstro-
men naar mbo-opleidingen in de sectoren 
Dienstverlening & Handel, Energie & Tech-
niek, Groen & Agro en Zorg & Welzijn bij de 
mbo-opleiders op de Beroepscampus: Lentiz 
mbo Middelharnis, Albeda, Techniek Colle-
ge Rotterdam, Bouwmensen Zuid-West en 
CuraMare.
Door deze samenwerking zullen steeds meer 
doorgaande leerlijnen ontstaan, waardoor je 
in de regio kunt blijven voor je vervolgstudie.
Dankzij de samenwerking met ondernemers 
kunnen leerlingen in de bovenbouw van het 
vmbo nu bijvoorbeeld ook al hun Veiligheids-
certificaat (VCA) of Vorkheftruckcertificaat 
behalen.

Samenwerking met bedrijfsleven
In leerjaar 1 en 2 zul je bedrijven bezoeken en 

Toepassen van theorie in de praktijk
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Flexuren
Iedere dag heb je de mogelijkheid gebruik 
te maken van flexuren. In deze uren word je 
uitgenodigd en uitgedaagd te werken aan het 
uiteindelijk behalen van je diploma. In flex-
uren kun je extra begeleiding en ondersteu-
ning krijgen. Daarnaast kun je in flexuren ook 
meer verdieping en verbreding krijgen in de 
vakken die je volgt. 

Pedagogisch en didactisch handelen
Het pedagogisch en didactisch handelen is 
erop gericht het maximale uit de leerling te 
halen, zodat de leerling stappen kan maken 
op zijn of haar niveau. Er vinden persoonlijke 
gesprekken plaats met de mentor, ouders en 
leerling (MOL-gesprekken) over loopbaan-
oriëntatie op beroep (LOB) en persoonlijke 
ontwikkeling. Eventueel is extra ondersteu-
ning mogelijk. Wel vinden we het belangrijk 
dat jij als leerling zoveel mogelijk zelf ver-
antwoordelijk bent voor jouw handelen. De 
docent is daarbij jouw begeleider en coach.

Trajectvoorziening 
Leerlingen kunnen gebruik maken van 
de trajectvoorziening. Deze voorziening is 
bedoeld voor leerlingen met een specifieke 

toetsen.
• Time-out plaats voor leerlingen om even 

tot rust te komen.
• Gesprekjes over welbevinden.
• Leren plannen van huiswerk en het 

aanleren van de juiste leerstrategieën.
• Het voor- en/of nabespreken van de dag.

problematiek. Leerlingen zitten niet een hele 
dag in de trajectvoorziening, maar alleen als 
dat nodig is. 
Hieronder een aantal mogelijkheden waar-
voor leerlingen naar de trajectvoorziening 
kunnen:

• Rustige omgeving voor het maken van 

                                     
  ONDERSTEUNING
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Connect 
Loop je op school tegen grote problemen aan 
en is het voor jou onmogelijk alle lessen op 
school te volgen dan kun je terecht bij Connect. 
Het programma van onderwijs en hulpver-
lening wordt hier voor jou op maat gemaakt 
met veel aandacht voor 'leren leren' en  sociale 
 vaardigheden in kleine klassen. Het halen van 
je diploma is een belangrijk doel. 
Advisering voor plaatsing bij Connect gebeurt 
door het Samenwerkingsverband Goeree- 
Overflakkee.

Zorgleerlingen
Wanneer je extra zorg nodig hebt (vanwege 
een specifieke problematiek), wordt een han-
delingsplan voor jouw hulpvraag opgesteld. 
Hierin wordt beschreven op welke manier 
de ondersteuning wordt verzorgd. Met een 
dergelijk handelingsplan kunnen wij, samen 
met je ouders/verzorgers en eventuele hulpver- 
lening, in een vroeg stadium een gezamenlijke 
aanpak voor zorg organiseren. 

Hulp bij dyslexie: Textaid 
RGO Beroepscampus heeft een licentie voor 
 Textaid. Dit is een software programma dat 
 leerlingen met dyslexie in staat stelt  teksten 

 gemakkelijker te lezen en te schrijven. 
 Onderzoek heeft uitgewezen dat bij  leerlingen 
die met Textaid werken de leerprestaties 
verbeteren en het zelfvertrouwen toeneemt. 
Leerlingen ervaren dat ze met een  dergelijk 

ondersteuningsprogramma veel minder 
fouten maken bij het schrijven en bijna alle 
leerlingen konden teksten beter lezen en/of 
begrijpen. 
Textaid zorgt dat leerlingen zelfredzamer 
en minder afhankelijk van hun ouders of 
 docenten worden. Tachtig procent van de 
leerlingen gaf aan minder hulp nodig te 
 hebben bij het maken van opdrachten. We 
vinden het belangrijk onze leerlingen op een 
goede manier te ondersteunen.

Leerlingenraad
In de leerlingenraad van RGO Beroepscam-
pus zitten leerlingen van elk leerjaar. Zij 
stellen zich beschikbaar of worden gekozen  
door  andere leerlingen. 
Een leerlingenraad behartigt de belangen van 
de leerlingen. Je moet dan denken aan o.a.: 
het (mee)organiseren van een evenement op 
school, buitenschoolse activiteiten, school-
regels, de sfeer op school, kwaliteit van de 
lessen en de nieuwbouw. Een afvaardiging 
van de leerlingenraad neemt ook deel in de 
(gemeenschappelijke) medezeggenschaps-
raad. De leerlingenraad mag gevraagd en 
ongevraagd advies geven over zaken die de 
leerlingen direct aangaan. 

AANDACHT 
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van sociale veiligheid en een prettige sfeer op 
school.
In de Kanjertraining leer je samen met je 
klasgenoten en je mentor hoe je respectvol 
met elkaar omgaat. Je leert de kanjerregels 
en je houdt je daar aan. Samen voer je leuke 
activiteiten uit die in het teken staan van deze 
trainingen.

De 6 kanjerregels waar we elkaar op 
aanspreken 

• niemand lacht uit
• niemand speelt de baas
• niemand gedraagt zich zielig
• we vertrouwen elkaar
• we helpen elkaar
• we zijn eerlijk zonder te kwetsene

Diversiteit, persoonlijke aandacht, persoonlijk leren

                                WE HELPEN ELKAAR

We zijn een leuke school! 
Al vanaf de binnenkomst is er aandacht voor 
je door de mentor. Je mentor begeleidt je 
de eerste jaren: in de mentorlessen en door 
regelmatig een gesprek met je te hebben. 
Je krijgt een eigen digitale omgeving, een 
paspoort waarin je nadenkt over je toekomst 
en je kunt zien hoe je scoort op bepaalde 
vaardigheden.

Volgens jaarlijkse meting blijkt dat we een 
veilige school zijn, waar een ieder zich prettig 
kan voelen.Daar zorgen we met elkaar voor.
We behandelen elkaar met respect. Dit geldt 
voor elke leerling, hoe verschillend we ook 
zijn. Wij willen dat onze leerlingen dit ook 
doen ten opzichte van elkaar en hun docen-
ten. De docenten doen dit ook ten opzichte 
van de leerlingen. Zo zorgen we voor een 
school waarin iedereen zich goed voelt.

Kanjertraining 
De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen 
met bijbehorende oefeningen om de sfeer in 
de klas goed te houden of te verbeteren. We 
vinden het belangrijk dat er onderling ver-
trouwen is in een klas. Dit is de basis voor het 
creëren van rust in de klas, het stimuleren 

Big picture 
Wij zijn voor een samenleving, een school die 
laat voelen dat iedereen welkom is.  
Dat iedereen uitgenodigd en uitgedaagd 
wordt om bij te dragen met zijn of haar 
talent, kennis, inzet en hart.  
Dat een ieder er mag zijn met zijn of haar 
achtergrond, geloof of geaardheid. 
Wij zijn voor ALLE leerlingen. 
Wij zijn voor leraren die elke dag het verschil 
maken in de klas.
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De locaties van RGO Middelharnis presteren, 
in samenwerking met allerlei landelijke en 
internationale organisaties, erg goed op 
diverse terreinen. Zowel op onderwijskundig 
gebied als op het terrein van maatschappelij-
ke bewustwording worden onze inspanningen 
om aan een bepaalde kwaliteitsnorm te vol-
doen regelmatig beloond met het behalen van 
een keurmerk, een certificering of een prijs.

Een overzicht en beknopte toelichting van de 
keurmerken/certificeringen op RGO Beroep-
scampus:

• Skills Talents 
Skills Talents zijn vakwedstrijden voor 
het vmbo. Op RGO Beroepscampus krij-
gen leerlingen de kans om hun skills te 
laten zien in het profiel Horeca, Bakkerij 
& Recreatie. In de afgelopen jaren zijn we 
meerdere malen Nederlands kampioen 
Skills Talent  
geworden!

• Vignet ‘Gezonde school’ 
De school voldoet aan de kwaliteitscriteria 
voor een gezonde school: rookvrij, gezon-
de kantine, veel aandacht voor beweging.

• Eco-school 
De RGO heeft de Groene Vlag van Eco-

WERKEN AAN KWALITEIT

school. 
Op RGO Beroepscampus zijn duurzaam-
heidslessen dan ook onderdeel van deel 
van het lessenplan. 

schools, een keurmerk dat aangeeft dat 
een school zich verder wil ontwikkelen 
als duurzame school en doorlopend bezig 
is dit te integreren binnen en buiten de 
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Digitale kennis
Leerlingen van nu groeien op in een deels 
 digitale samenleving. Daarom werken we op 
de RGO met devices: alle leerlingen hebben 
een eigen Chromebook. We werken deels uit 
een boek en veel met online  programma's. 
Ook geven we les in programmeren en 
 mediawijsheid, dat noemen we 'digitale 
 geletterdheid'. Dit wil zeggen: het begrijpen 
ván en kunnen werken ín de digitale wereld.

Zelfredzaam met ICT
Tijdens de lessen ICT leer je omgaan met
het chromebook en leer je nuttige tools
gebruiken binnen de Google omgeving.
Je leert hoe je een werkstuk, quiz en een
enquête maakt en leert omgaan met prijs 
inventarisaties en gegevensverwerking 
Ook komt mediawijsheid aan bod en leer je 
programmeren.  Als je meer wil met ICT en 
programmeren kun je jezelf aanmelden voor 
een speciaal flexuur.

                               DE DIGITALE WERELD
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STRATEGISCH BELEIDSPLAN

RGO: bruisende school
Om de 4 jaar maken we een nieuw plan, 
waarin we als school beschrijven wat we 
in de komende 4 jaar met elkaar  willen 
 bereiken om jou als leerling te laten 
 groeien op de RGO.
Dit schoolplan, het zogenoemde 
 Strategisch Beleidsplan, is gebaseerd op 
onze visie en op de manier waarop wij met 
elkaar school willen zijn. 

De RGO maakt gebruik van het 
 Waarderend Perspectief. Dit wil zeggen 
dat we ons  bewust richten op wat wél goed 
gaat en op het benadrukken daarvan. 
We gebruiken positieve taal die gericht 
is op ontwikkeling. Deze uitgangs punten 
zie je terug in de witte bollen op de 
 afbeelding.
Je ziet op de afbeelding dat het in alles 
wat we met elkaar op school doen, draait 
om jou als leerling van de RGO. Onze 
 leerlingen staan centraal. 

De kernwoorden in de cirkel om de 
 leerlingen heen zijn de doelen die we in de 
periode tot 2024 willen bereiken.
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                      SPECIALE PROGRAMMA’S

Paardenklas
Ben je gek op paarden en wil je alles leren 
over deze dieren? Doe dan twee uur per 
week mee met de paardenklas! Tijdens de 
paardenklas leer je alles over de verzorging, 
gezondheid en het gedrag van paarden en 
hoe je daarmee omgaat. Daarnaast heb je de 
mogelijkheid in de vier jaar dat je bij ons op 
school zit het Ruiterbewijs te behalen. 
Iedereen kan en mag aan de paardenklas 
meedoen, het maakt niet uit welk niveau je 
hebt.
Ook als je nog nooit op een paard gereden 
hebt, ben je welkom. Het enige wat je nodig 
hebt zijn een eigen cap, rijbroek en rijlaarzen. 
In klas 1 volg je de paardenklas een keer per 
week tijdens de praktijklessen PPO (Prak-
tische Profiel Oriëntatie). Vanaf klas 2 kun 
je de paardenklas volgen naast het normale 
rooster. De paardenklas is voor klas 1 gratis. 
Vanaf klas 2 wordt een kleine eigen bijdrage 
gevraagd.

Leerwerktraject
Het leerwerktraject kun je volgen vanaf klas 4. 
Dat lijkt nog ver weg. Maar wellicht is het een 
route die bij jou past. 

Het leerwerktraject is:
• Een volwaardige leerroute en levert een 

diploma vmbo-basis op
• Een combinatie van leren en werken
• 2 dagen per week naar een bedrijf, 3 dagen 

op school

Wanneer past dit bij jou?
• Als je praktisch beter leert dan theoretisch
• Je een helder beroepsbeeld hebt
• Goed gemotiveerd bent
• Sociaal vaardig en voldoende weerbaar bent 

om in een bedrijf te leren

Wat is er voor nodig?
• Een afspraak met het mbo
• Een afspraak met een gecertificeerd bedrijf

Wat kan ik na de RGO Beroepscampus doen?
Als je met een diploma onze school verlaat, heb 
je vele mogelijkheden. Van mbo (middelbaar 
beroepsonderwijs), via AOC’s (agrarische op-
leidingscentra) en ROC’s (regionale opleidings-
centra) naar hbo (hoger beroepsonderwijs) 
of rechtstreeks naar het bedrijfsleven en dan 
werken en leren. Onze loopbaanadviseur advi-
seert en helpt je straks bij het maken van een 
gerichte keuze voor beroep of vervolgstudie.

Extra uitdaging
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Brugklaskamp  
Natuurlijk willen we graag dat jij je zo snel 
mogelijk thuis voelt op onze school. Nog voor 
de herfstvakantie gaat de brugklas één nacht 
op schoolkamp. Op deze manier leren jullie al 
leerlingen elkaar en de mentoren nog beter 
kennen. Het brugklaskamp is in Ellemeet. 

Coming-out day 
Een belangrijk uitgangspunt van de RGO is 
dat iedereen zichzelf mag zijn. Daarom doen 
we ieder jaar weer mee met het hijsen van de 
regenboogvlag op de internationale Coming 
Out Day in oktober, als teken van trots en 
acceptatie van LHBTI’ers.

Cultuurochtend  
Op de cultuurochtend volg je géén gewone 
lessen. Deze keer staat alles geheel in het 
teken van kennismaken met kunst en cultuur.
Je doet mee aan verschillende leuke workshops. 
Dat zijn bijvoorbeeld workshops waarin je danst, 
muziek maakt of een mooi kunstwerk maakt.

Musical
Hoe fantastisch is dat? Samen een voor-
stelling maken met zang, dans en theater. 
Natuurlijk niet zonder de hulp van kostuum-

ter te komen wordt elk jaar in februari een 
beroepenmarkt georganiseerd. Dan komen 
alle beroepen langs die passen bij jouw pro-
fiel en kun je vragen stellen aan mensen die 
al jaren in een bepaalde bedrijfstak werk-
zaam zijn. Dus wil jij weten wélk beroep mis-
schien wel jóuw beroep zou kunnen worden? 
Dan is een bezoek aan de beroepenmarkt 
zeker de moeite waard!

Techniekweek 
Deze week staat volledig in het teken van 
‘Techniek’. Je maakt kennis met techniek, het 
bedrijfsleven in de regio én krijgt een goede 
indruk van de vele mogelijkheden binnen 
de technische beroepen. De techniekweek 
bevat speciale gastlessen, bedrijfsbezoeken, 
excursies en andere activiteiten gericht op de 
technische profielen en het profiel Groen.

makers, licht- en geluidstechnici en decor-
bouwers. Tientallen leerlingen uit verschil-
lende klassen zorgen ieder jaar weer voor 
een spetterend einde van het schooljaar. De 
RGO-musicalgroep treedt dan op voor mede-
leerlingen, docenten, familie én toekomstige 
brugklassers uit groep 8.

Partytime 
Een feestje op school mag natuurlijk niet ont-
breken! Dit schoolfeest, dat in de avonduur-
tjes plaatsvindt, mag je zeker niet missen! Elk 
jaar is er een thema en daar pas je jouw kle-
ding op aan. Lekker met elkaar plezier maken 
en dansen op dit gezellige schoolfeest!

Burgerschapsstage
Onze tweedeklassers vullen in het najaar hun 
burgersschapsstage in.
Dit betekent dat je een aantal verplichte uren 
als vrijwilliger mee gaat helpen in een orga-
nisatie of instelling. Je mag zelf kiezen waar 
jij je burgerschapsstage gaat lopen. 

Beroepenmarkt 
Je weet al een beetje welk profiel het beste 
bij jouw past! Maar weet jij ook welke beroe-
pen bij je profiel mogelijk zijn? Om daarach-
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Mbo-markt 
In klas 3 en 4 ben je al goed op weg in je 
profiel om het vakmanschap te leren. Je gaat 
je nu oriënteren op je vervolgopleiding. Welke 
mbo-opleiding ga jij straks volgen? Daarom 
wordt elk jaar in januari een mbo-markt geor-
ganiseerd waar alle vertegenwoordigers van 
mbo-opleidingen bij elkaar komen. Zo kan jij 
op je gemak rondkijken bij diverse opleidingen 
en vragen stellen. 

Stage 
In klas 3 en 4 loop je ook stage bij een bedrijf 
naar keuze dat met jouw profiel of je toekom-
stig beroep te maken heeft. Zo kun je ervaren 
hoe het in het bedrijfsleven er aan toe gaat. Dit 
betekent dat je 10 werkdagen achter elkaar op 
het bedrijf actief meewerkt tijdens de  
openingstijden die het bedrijf hanteert. Het is 
jouw taak op tijd op het bedrijf aanwezig te zijn 
en je laat zien dat je kunt samenwerken. Je 
schrijft elke dag een verslag van je  werkdag en 
maakt daar een mooi portfolio van. Dit portfo-
lio telt mee voor je examen.

Werkweek 
Leerlingen van klas 3 gaan aan het einde van 
het schooljaar met de klas op werkweek naar 

en strijd je als team tegen andere scholen uit 
Zuid-Holland. De afgelopen jaren zijn leerlin-
gen van RGO Beroepscampus meerdere malen 
 uitgeroepen tot kampioen Skills Talents!

Snowworld
In de eindexamenklas werk je het hele jaar 
hard om je goed voor te bereiden op het 
examen. Na je laatste lesdag is het tijd voor 
ontspanning. Je gaat samen met je klasge-
noten met een touringcar naar ‘Snowworld’! 
Daar kun je je uitleven op de lange latten of 
op een snowboard. Of je nu beginner of prof 
bent, één ding is zeker, het is het gezelligste 
uitje van de school dat je niet mag missen! 

de Ardennen, Maastricht of Terschelling. In 
die week neem je deel aan heel veel leuke 
activiteiten. Eén ding is zeker: deze werkweek 
is een week om nooit te vergeten!

Excursie 
Als je in de vierde klas zit organiseert het pro-
fiel waarin jij actief bent een leerzame excursie. 
Ieder profiel doet dat op zijn eigen manier. Even 
geen les op school, maar een kijkje nemen ach-
ter de schermen van een organisatie of bedrijf 
waar jij straks misschien wel aan de slag gaat!

Sportdag
Wij zijn gemaakt om te bewegen! Bewegen is 
dan ook goed voor iedereen! Voor alle leerjaren 
wordt er een sportdag georganiseerd. Op de 
sportdag heb je even geen les volgens je  rooster. 
Het is een schooldag met heel veel leuke en 
sportieve activiteiten, lekker in de buitenlucht!
 
Skills talents
Voor de vierdejaars vmbo’ers zijn er de landelij-
ke Skills Talents wedstrijden. Tijdens de praktijk 
laat jij je vakmanschap zien aan de docent en 
kun je uitgenodigd worden om deel te nemen 
aan de Zuid-Hollandse kampioenschappen. 
Daar toon je je vakmanschap aan een vakjury 

         ACTIVITEITEN NAAST LESSEN
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Bij de  
praktijkvakken  

leer je wat je leuk 
vindt!

Ik 
vind BWI 
heel erg 
leuk!

Je hebt hier  
zoveel mogelijkheden 

om verder te  
leren.

Spannend zo’n 
grote school, maar 
het went heel  

snel!

Op het  
vmbo kun je overal  
mee kennismaken,  
dat is erg leuk!

VMBO  
is cool!

Het is heel tof  
op de Beroepscampus 
met al die moderne 

machines.

Je mentor  
staat altijd voor 

je klaar. LEERLINGEN OVER DE SCH O OL
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                           TOP 5 SCHOOLREGELS

In plaats van een uitgebreide waslijst aan 
school- of leefregels hanteren we op de 
RGO een vijftal regels die strikt gehandhaafd 
worden en garant staan voor een prettig 
verblijf op school.

1. We behandelen elkaar met respect. 

2. Ik ben op tijd in de les, heb mijn spullen 
bij me en heb mijn huiswerk gemaakt. 

3. Ik houd onze school netjes; ik eet en 
drink alleen in de aula of buiten en afval 
gooi ik in de prullenbak. 

4. Ik gebruik mijn mobiele telefoon alleen 
buiten het leslokaal, in het lokaal uit-
sluitend als ik toestemming heb van de 
docent. 

5. Om de lessen rustig te laten verlopen 
verblijf ik, als ik geen les heb in de aula 
of buiten.
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SCHOOLKOSTEN

Schoolkosten 
Het voortgezet onderwijs is gratis en dat 
is een groot goed! De RGO ontvangt van de 
overheid geld om dit onderwijs te kunnen 
uitvoeren. De lessen, de boeken en het onder-
dak worden op die manier betaald. 
 

De RGO verzorgt echter nog meer. 
Met onze medezeggenschapsraden, en 
met name met de ouders die daarin zitten, 
hebben we afgesproken dat we aan ouders 
hiervoor een bijdrage van €50,- per leerling 
per jaar vragen. 
 

Dit bedrag is onder meer bedoeld voor de ou-
derraad die hiermee allerlei activiteiten voor 
de leerlingen organiseert en voor een sociaal 
fonds dat bestemd is voor die leerlingen van 
wie de ouders bepaalde zaken niet kunnen 
betalen.  

Daarnaast zijn er ook nog kosten voor o.a. 
excursies, werkweken en andere activiteiten. 
Hiervoor stuurt de school een rekening naar 
de ouders. Op de werkweken na betreft dit 
geen grote bedragen. Een actueel overzicht 
hiervan is te vinden op de website onder ou-
ders/financieel.  

Je ontvangt van ons in september een bericht 
over de vrijwillige ouderbijdrage, de overige 
kosten en de wijze van betaling. Uiteraard 
hopen wij dat je bereid bent de vrijwillige 
ouderbijdrage en overige kosten te voldoen. 
Het is ook altijd mogelijk in overleg gebruik te 
maken van gespreide betaling. Mocht gedu-
rende het schooljaar blijken dat de totaal be-
taalde vrijwillige ouderbijdrage en de dekking 
van de kosten van activiteiten achterblijft, dan 
kan de schoolleiding besluiten dat bepaalde 
activiteiten niet door kunnen gaan. 



Middelharnis

Ouddorp 30 min.

Ooltgensplaat 22 min. Willemstad 52 min.

Numansdorp 32 min.

St. Philipsland 35 min.

Bruinisse 30 min.

St. Annaland 40 min.

Door de centrale ligging van de RGO is de school goed bereikbaar vanuit diverse regio’s. Onze leerlingen komen uit de wijde omgeving. Op het 
kaartje hieronder zie je wat de reistijden zijn. 
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 U
ITSTEKEND BEREIKBAAR MET OV



EXAMENRESULTATEN 2021-2022
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100% 

100% 

100% 

Gemiddelde eindcijfers

6,3 6,5 6,7

Doorstroomsnelheid alle leerwegen onderbouw

De RGO Beroepscampus heeft een doorstroomsnelheid die boven de norm van de inspectie ligt!

vmbo gt

vmbo k

vmbo b

97% 

94% 

94%

    vmbo gt vmbo k           vmbo b 

99%

Slagingspercentages
vmbo gt

vmbo k

vmbo b

Doorstroomsnelheid bovenbouw gebaseerd op de laatste 3 schooljaren per leerweg
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          RGO COLLEGE

basisschoolleerling kan zich bij ons verder 
ontwikkelen (60% volgt havo- of vwo-onder-
wijs). Op de havo-afdeling bereiden we je voor 
op een goede aansluiting met het hbo. De 
mavo-leerlingen kunnen (op basis van ambi-
tie & cijfers) de overstap naar de havo maken. 
In klas 3-4 volg je dan de mavo XL-klas. 
Op de website staan de data van Masterclasses, 
Proefstuderen en informatieavonden op de 
locatie RGO College.

Je ziet dat je op de RGO  terecht kunt voor 
alle niveaus: gymnasium |  atheneum | havo | 
mavo | isk | vmbo

Hopelijk tot ziens op één van onze locaties.

Denk je naar het vwo, de havo of 
mavo te gaan? Dan is er een aparte 
schoolbrochure beschikbaar, zowel 
als brochure als digitaal op: 
www.rgomiddelharnis.nl. 

RGO College in het kort
Kies je voor RGO College dan kies je voor een 
school met goed openbaar onderwijs tot
op het hoogste niveau, in een veilige
omgeving en met respect voor elkaar.
Modern en toekomstgericht zijn we in
lesinhoud en projecten (wetenschaps-
oriëntatie, internationalisering, Cambridge- 
certificaten, Jong Ondernemen, Business & 
Technology, burgerschapskunde) en met de 
inzet van moderne middelen (Chromebook).

Uitdagend 
Door de kleinschaligheid is RGO College 
bij uitstek een plek waar je als vwo’er op 
de juiste plek zit. RGO College biedt ook 
gymnasium-onderwijs aan. De excellente 

Je groeit op de RGO



3535

Colofon
Tekst: Gerdien Stoutjesdijk 

Fotografie & vormgeving:  
Tamara Maliepaard 
 
Druk: Drukkerij Kranse

Editie 2023-2024 

Contactgegevens RGO-locaties: 
RGO College
Koningin Julianaweg 54
3241 XC Middelharnis
Brugklasteamleider: Caroline Derksen
derc@rgomiddelharnis.nl 

Postbus 57
3240 AB Middelharnis 

T: 0187 482777
E: college@rgomiddelharnis.nl

RGO Beroepscampus 
Langeweg 111
3245 KG Sommelsdijk
Brugklasteamleider: Conny Cornelissen 
corc@rgomiddelharnis.nl

T: 0187 485444
E: beroepscampus@rgomiddelharnis.nl

I: www.rgomiddelharnis.nl
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