
Voorlichting profielkeuze leerjaar 2
VMBO basis en kader

Zou u zo vriendelijk willen zijn om bij 
uw zoon/dochter te gaan zitten



Programma voor vanavond

• Opening en voorstellen

• Algemene informatie
• Dhr. F. Asbreuk Teamleider VMBO

• Keuzetraject 2 BK
• Dhr. H. Braakhuis Decaan VMBO

• Stage leerjaar 3 en 4 BK
• Mevr. M. Peddemors Stagecoördinator VMBO

• Sluiting



VMBO met aansluiting MBO

Basis Kader Gemengd Mavo

1B 1BK 1KG/Mavo 1Mavo/Havo

2B 2K 2G/Mavo

3B 3K 3G/Mavo

4B 4K 4G/Mavo

Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4MBO

VMBO



Bevordering
Overgangsnormen (1)

De overgangsnorm bestaat uit 2 vragen

1) Kan de leerling bevorderd worden naar leerjaar 3
• Rapport max. 4 tekortpunten, max 2 bij Ne, En, Wi
• Bij 5 of 6 tekortpunten, max 4 bij Ne, En, Wi, 

• Docenten vergadering beslist
• Géén cijfer lager dan 3
• LOB voldoende afgesloten
• Rekenen voldoende afgesloten

• Voor LOB en rekenen geldt dat indien dit onvoldoende is de 
leerling in de laatste schoolweek op school extra taken moet 
uitvoeren.



Bevordering
Overgangsnormen (2)

2) Waar wordt de leerling geplaatst?
• 2B => 3B of 3K

• Gemiddelde > 7,5 en geen onvoldoende
• Docenten vergadering beslist over opstromen naar 3K

• 2K => 3B of 3K of 3GT
• Gemiddelde cijfer ≥ 6,0, plaatsing in 3K
• Gemiddelde cijfer ≥ 5,7, 3B of 3K
• Gemiddelde cijfer < 5,7, 3B

• Gemiddelde > 7,5 en geen onvoldoende
• Docenten vergadering beslist over opstromen naar 3GT

• Indien een leerling naar een andere school gaat dan wordt
de leerling geplaatst volgens de Canisius norm.



De drie keuzes voor dit jaar

1. Welk profiel ga ik kiezen?
• Keuze uit 10 profielen

2. Elk profiel bestaat uit:
• 4 profielgebonden delen
• 4 keuzedelen
• Theoretische vakken behorend bij 

het profiel

3. Welke locatie?
• Tubbergen
• Andere school

Bejaarden of  
kinderen 
…………

of toch iets  
technisch???



Vernieuwing VMBO, van 
sectoren naar profielen



TechnO
Ontwerpen
Ondernemen
Organiseren

Zorg & Leefstijl

Groen & Ondernemen

Bouwen, 
Wonen & 
Interieur

Produceren,
Installeren &

energie

Mobiliteit
&

Transport

Media,
Vormgeving &

ICT

Maritiem
&

Techniek

Economie & Ondernemen Horeca, Bakkerij & Recreatie

Intersectoraal
Dienstverlening &

Producten

Zorg
&

Welzijn

Landbouw

Techniek

Economie

Het intersectorale profiel “TechnO” 
en de profielen 

“Zorg & Leefstijl” en “Groen & Ondernemen”  
worden aangeboden bij Canisius, locatie Tubbergen

Voor de profielen 
“Mobiliteit & transport”, “Maritiem & techniek”, en “Horeca, bakkerij & recreatie” 

kunt U contact opnemen met de decaan,
hij vertelt U op welke scholen deze profielen worden aangeboden

De profielen 
“Bouwen, wonen & interieur”, Produceren, installeren & energie”, 

“Media vormgeving & ICT” en “Economie & ondernemen”
worden aangeboden bij Pius Almelo, locatie van Renneslaan

ProfielSector

Sectoren en profielen



Profiel 
TechnO

• Wil je alles weten van nieuwe technieken en wil je je
breed oriënteren kies dan TechnO:
• Gewerkt wordt aan onderdelen:

• Techniek (o.a. installatietechniek, houtbewerking, lassen)
• ICT (o.a. robotica, cad tekenen, webdesign)
• Economie (o.a. verkoop, offerte maken, voorraadbeheer)

• Dit zal zowel praktisch als theoretisch zijn.

• De leerling heeft behoefte aan een veilige kleinschalige 
omgeving



Profieldelen en keuzevakken 
TechnO

Verplichte profieldelen Keuzedelen (onder meer keuze uit)
Een product maken en verbeteren

Multimediale producten maken

Organiseren van een activiteit

Presenteren, promoten en verkopen

Robotica

Houden van dieren

Booglassen

Hout- en meubelverbinding

Installatietechniek

Groei en oogsten

Verbrandingsmotoren

Tekenen, schilderen, illustreren

Interieurontwerp en design

Fietstechniek

Andere keuzvakken zijn in ontwikkeling



TechnO
Profieldeel: een product maken

Profieldeel Module 3
Een product maken en verbeteren
• Deeltaak 3.1

• Een product ontwerpen
in 2D, 3D met Solid Works
(tekenprogramma)

• Omzetten naar een 
werktekening

• Deeltaak 3.2
• Een product maken
• Tekeningen lezen
• Product in elkaar zetten
• Gebruik van machines
• Veiligheid



Vakkenpakket 
TechnO

Gemeenschappelijke vakken
Nederlands

Engels
Maatschappijleer

Lichamelijke opvoeding
Kunstvak

Profiel- en keuzevakken
Profielgebonden vakken, 2 uit 4

Wiskunde
Natuurkunde, 

Biologie
Economie (VMBO-K)



Profiel
Groen & Ondernemen

• De leerling weet het en kiest voor een 
Groen-brede opleiding in klas 3 en 4 

• Gewerkt wordt aan onderdelen:
• Landbouwmechanisatie, loonwerk
• Veehouderij, dier
• Bloem, hovenier en tuin
• Techniek
• Economie

• De leerling heeft behoefte aan een veilige kleinschalige omgeving



Profieldelen en keuzevakken
Groen & Ondernemen

Verplichte profieldelen Keuzedelen (onder meer keuze uit)
Groene productie

Tussen productie en verkoop

Vergroening stedelijke omgeving

Groene vormgeving en verkoop

Tekenen, schilderen en illustreren

Groei en oogsten

Booglassen

Houden van dieren

Andere keuzvakken zijn in ontwikkeling

Installatietechniek

Verbrandingsmotoren

Robotica

Hout en meubelverbinding

Fietstechniek



Vakkenpakket
Groen & Ondernemen

Gemeenschappelijke vakken
Nederlands

Engels
Maatschappijleer

Lichamelijke opvoeding
Kunstvak

Profiel en keuzevakken
Profielgebonden:

Wiskunde
Keuze uit:

Natuurkunde en/of Biologie
Extra vak:

Economie (VMBO-K)



Profiel
Zorg & Leefstijl

• De leerling weet het en kiest voor een
Zorg & Leefstijl opleiding in klas 3 en 4 

• Gewerkt wordt aan onderdelen:
• Ouderenzorg
• Zorg voor kinderen
• Bewegen en sport
• Horeca en recreatie
• Uiterlijke verzorging

• De leerling heeft behoefte aan een veilige kleinschalige 
omgeving



Profieldelen en keuzevakken
Zorg & Leefstijl

Profieldelen Vrije deel (onder meer keuze uit)
Mens en activiteit

Mens en gezondheid

Mens en omgeving

Mens en zorg

Facilitaire dienstverlening

Andere keuzvakken zijn in ontwikkeling

Kennismaken met uiterlijke verzorging,
haarverzorging, huidverzorging

Assisteren in de gezondheidszorg

Houden van dieren

Voorkomen van ongevallen

Tekenen, schilderen en illustreren

Sport en bewegen

Welzijn volwassene en oudere
Welzijn jongere en kind

Groei en oogsten

Robotica



Profiel 
Zorg en Leefstijl

Gemeenschappelijke vakken
Nederlands

Engels
Maatschappijleer

Lichamelijke opvoeding
Kunstvak

Profiel en keuzevakken
Profielgebonden:

Biologie
Keuze uit:

Wiskunde en/of Aardrijkskunde
Extra vak:

Natuurkunde of Economie (vmbo-K)



Planning leerjaar 3 en 4
profieldelen en keuzevakken

Tijdpad profieldelen en keuzevakken leerjaar 3 en 4

Leerjaar 3 Leerjaar 4

Periode 1 Profieldeel 1/Keuzevak 1 Profieldeel 3/Keuzevak 3

Periode 2 Profieldeel 1/Keuzevak 1 Profieldeel 3-4/Keuzevak 3-4

Periode 3 Profieldeel 2/Keuzevak 2 Profieldeel 4/Keuzevak 4

Periode 4 Profieldeel 2/Keuzevak 2 Inhalen beroeps/keuzedeel - CSPE/CE



MBO - vervolgonderwijs

Niveau 2
Basis opleiding

Voor leerlingen met
een VMBO-basis diploma

BOL
Beroeps

Opleidende Leerweg

BBL
Beroeps

Begeleidende Leerweg

Niveau 3
Vak opleiding

Voor leerlingen met
een VMBO-kader diploma

BOL/BBL

Niveau 4
Middenkader opleiding

Voor leerlingen met een
VMBO-kader diploma,

VMBO-gemengd diploma of
VMBO-theoretisch diploma

BOL/BBL

MBO (ROC/AOC)



Belangstelling
Loopbaan oriëntatie (LOB)

• Methode Qompas
• LOB praktijk
• 3 Middagen bezoek aan Pius, wij werken nauw samen bij het 

ontwikkelen en aanbieden van de profielen en keuzevakken
• Meeloopmoment andere scholen in overleg met de decaan
• (Dag) excursies
• Gastdocenten (oud-leerlingen)
• Beroepsinteressetest
• Ambassadeurs Techniek en Zorg
• Open dagen
• Persoonlijk gesprek
• It’s Learning



En waar gaan onze leerlingen
na de 4e klas naar toe?

Sectoren zorg en 
welzijn techniek groen economie stapelen

VMBO-B 32% 28% 18% 20% 2%

VMBO-K 49% 22% 7% 22%

Onder meer:
helpende zorg en welzijn
kapper
schoonheidsspecialist
maatschappelijke zorg
pedagogisch medewerker
verzorgende/verplegende
onderwijsassistent
elektrotechniek
bouw
metaal/werktuigbouw
installatietechniek
machinist mobiel

autotechniek
ict
applicatieontwikkelaar
mechatronica
hovenier
dierverzorging
loonwerk
veehouderij
voedingsmiddelentechnologie
horeca
recreatie
schilder
landbouwmechanisatie
meubel/interieur

beveiliging
bedrijfsadministratie
logistiek
handel/commercie
junior accountmanager
ondernemer detailhandel
mediavormgeving
kunsten Zwolle
luchtvaartdienstverlening
uniformberoepen
artiest
secretarieel/frontoffice
brood/banket
sport en bewegen



Het doel van de stage

• Doel

• Ondersteuning van het door
jou gekozen profiel

• Kennismaken met zoveel
mogelijk beroepen

• Door oriëntering weloverwogen
een keuze maken

• In totaal hebben wij ruim 120 vaste
stageadressen in de gemeente Tubbergen



Stages 
Zorg & Leefstijl

• 5 of 6 stages
• Ouderenzorg
• Kinderenzorg
• Horeca / winkel
• Overige stages vrije keus

• Alles gaat in overleg met 
de stagecoördinator

• Indien een leerling een duidelijk
beroepsbeeld heeft dan is het
mogelijk om meerdere keren 
in dezelfde branche stage te lopen



Stages 
TechnO

• 5 of 6 stages
• Elke stage is vrije keus

• Alles gaat in overleg met 
de stagecoördinator

• Indien een leerling een duidelijk
beroepsbeeld heeft dan is het
mogelijk om meerdere keren 
in dezelfde branche stage te lopen



Stages 
Groen & Ondernemen

• 5 of 6 stages
• Dier
• Plant
• Techniek
• Overige stages vrije keus

• Alles gaat in overleg met 
de stagecoördinator

• Indien een leerling een duidelijk
beroepsbeeld heeft dan is het
mogelijk om meerdere keren 
in dezelfde branche stage te lopen



Stages
Omvang en aantal

• Omvang stages
• Basisberoepsgerichte leerweg

• Klas 3: 4 uur per week
• Klas 4: 8 uur per week

• Kaderberoepsgerichte leerweg
• Klas 3 en 4: 4 uur per week

• Aantal stages
• Leerjaar 3

• 3 verschillende stages gedurende 10 weken
• Blokstage, 1 keer anderhalve week 

• Leerjaar 4
• 2 of 3 verschillende stages gedurende 10 of 15 weken
• blokstage, 1 keer een hele week 

• Er zijn meerdere leerlingen die een werkplek overhouden aan 
de stage



Tijdlijn

• September – juni
• LOB 

• November
• 1e cijferrapport

• Februari
• 2e cijferrapport

• Maart
• Voorlopige pakketkeuze
• Voorlichting Stage
• BIT test
• Definitieve pakketkeuze 

• April 
• 3e cijferrapport

• Juli
• 4e cijferrapport

LOB
praktijk

BIT
test

Keuze
profiel



Profielkeuze: de heer Braakhuis

Stage: mevrouw Peddemors

Algemeen: de heer Asbreuk

Voor vragen zijn wij nu 
beschikbaar:



SLUITING

Dank u wel voor uw komst 
en tot ziens
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