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Inleiding
Beste leerling, geachte ouder(s)/verzorger(s),
Voor je ligt het nieuwe boekje “Keuzeprogramma / LOB pakketkeuze Wolfert Lansing 20172018”. In dit boekje zal ik proberen in het kort uit te leggen hoe de bovenbouw op Wolfert
Lansing eruit ziet en welke keuzes de leerlingen in het tweede leerjaar moeten maken om
vervolgens zo goed en zo succesvol mogelijk door te kunnen stromen naar het derde en het
vierde leerjaar in de basisberoepsgerichte leerweg (BBL), de kaderberoepsgerichte leerweg
(KBL) en de mavo.
De keuze voor twee profielgebonden (AVO) vakken binnen het beroepsgerichte profielvak
Dienstverlening en Producten (D&P) in de basisberoepsgerichte- en kaderberoepsgerichte
leerweg wordt vaak als lastig ervaren. Daarnaast wordt juist bij de mavo, de keuze voor 7
algemeen vormende vakken (AVO-vakken) enerzijds of voor 6 algemeen vormende vakken
met als zevende vak het beroepsgerichte profielvak Dienstverlening en Producten (D&P)
anderzijds, als lastig ervaren. Beide ‘routes’ hebben zo hun eigen voordelen om succesvol
door te kunnen stromen naar het MBO (Middelbaar Beroeps Onderwijs) of havo 4.
Bovendien moeten de leerlingen van de Mavo nog het juiste profiel kiezen met de verplichte
profielvakken en daarnaast (AVO) vakken kiezen in het vrije keuzedeel. Vaak is onvoldoende
duidelijk welke mogelijkheden zij eigenlijk allemaal hebben en wat de gevolgen kunnen zijn
als zij voor een bepaald profiel kiezen. In de meeste vakken die jullie in het derde leerjaar
gaan volgen, zullen jullie volgend schooljaar al de eerste examentoetsen (PTA-toetsen) gaan
maken (deze tellen mee voor het School Examen in het vierde leerjaar).
In dit boekje zal ik als eerste uitleggen wat de verschillen nu precies zijn tussen de
leerwegen in het vmbo. Vervolgens zal ik uitleggen welke keuzes de leerlingen in het tweede
leerjaar voor het derde leerjaar van de basisberoepsgerichte leerweg (BBL) en voor de
kaderberoepsgerichte leerweg (KBL) moeten maken. Tot slot zal ik uitleggen welke keuzes
leerlingen in het tweede leerjaar voor 3 mavo en in het derde leerjaar voor 4 mavo allemaal
moeten maken.
Tot slot wil ik je en je ouder(s)/verzorger(s) adviseren om eerst goed alle mogelijkheden te
bekijken en te bespreken (in de juiste leerweg/in het juiste profiel). Uiteindelijk hoop ik dat
jullie, met behulp van dit informatieboekje, allemaal een goede, doordachte keuze kunnen
maken voor het juiste vakkenpakket.
Mocht je of je ouder(s)/verzorger(s) nog vragen en/of opmerkingen hebben omtrent dit
pakketkeuzetraject, dan kunnen je/kunt u contact met mij opnemen per e-mail rgr@wolfert.nl
of via telefoonnummer 010-3401470.
Met vriendelijke groet,
De heer R. Groenenberg, Loopbaanbegeleider klas 1 t/m 4 Wolfert Lansing
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Keuzeprogramma Wolfert Lansing in het kort
Wolfert Lansing verzorgt binnen de vmbo-afdeling onderwijs in de kaderberoepsgerichte
leerweg (KBL), de basisberoepsgerichte leerweg (BBL) en de theoretische leerweg (mavo).
Bovendien bestaat de mogelijkheid tot extra ondersteuning binnen de opleidingen KBL en
BBL voor leerlingen met een extra zorgbehoefte (LWOO).
Leerwegen in het vmbo
Er zijn binnen het vmbo in principe vier leerwegen: de basisberoepsgerichte-, de
kaderberoepsgerichte-, de gemengde- en de theoretische leerweg (= mavo). Al deze
leerwegen zijn routes naar het MBO (Middelbaar Beroeps Onderwijs).
Een keuze voor een leerweg is een keuze voor een manier van leren. Heeft een leerling
weinig moeite met leren, dan ligt een keuze voor de theoretische leerweg (mavo) voor de
hand. Leert een kind liever door bijvoorbeeld met de handen bezig te zijn, dan kan het beter
een van de beroepsgerichte leerwegen (de kaderberoepsgerichte en de
basisberoepsgerichte leerweg) volgen. Een kind dat houdt van praktisch bezig zijn en ook
wel graag leert kan voor een gemengde leerweg kiezen (deze leerweg wordt in de praktijk
echter nog maar nauwelijks aangeboden!).
De theoretische leerweg (mavo) is nog niet gericht op een specifiek beroep en is bestemd
voor leerlingen die niet veel moeite hebben met leren en daarmee voorlopig nog willen
doorgaan. Met deze leerweg is doorstroom mogelijk naar de vak- en
middenkaderopleidingen van het MBO (niveau 3 en 4). De leerling volgt minimaal 6
algemeen vormende vakken (AVO-vakken) en doet daarin Centraal (landelijk) Schriftelijk
Examen (CSE).
Basisberoepsgerichte leerweg
De basisberoepsgerichte leerweg (BBL) is het eerste niveau in het VMBO. Leerlingen met
een diploma in deze leerweg stromen door in het MBO op niveau 2 of soms zelfs niveau 3.
De opleiding kenmerkt zich door een aantal beroepsoriënterende keuzevakken binnen het
profiel Dienstverlening & Producten. De leerling kiest daarnaast voor het derde leerjaar twee
profielgebonden AVO-vakken: wiskunde, biologie, economie of nask1 (natuurkunde, alleen in
combinatie met wiskunde).
Kaderberoepsgerichte leerweg
De kaderberoepsgerichte leerweg (KBL) is het tweede niveau in het VMBO. Leerlingen met
een diploma in deze leerweg stromen door in het MBO op niveau 3 of soms zelfs niveau 4.
De opleiding kenmerkt zich door een aantal beroepsoriënterende keuzevakken binnen het
profiel Dienstverlening & Producten. De leerling kiest daarnaast voor het derde leerjaar twee
profielgebonden AVO-vakken: wiskunde, biologie, economie of Nask1 (natuurkunde, alleen
in combinatie met wiskunde). Daarnaast heeft de leerling de mogelijkheid om het vak
Spaans (AVO-vak) als extra vak te kiezen.
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Mavo
De mavo betekent hetzelfde als vmbo-TL. Vmbo staat voor Voorbereidend Middelbaar
Beroeps Onderwijs, de afkorting TL staat voor theoretische leerweg. Je begint nu al met de
voorbereidingen om later verder te leren in het MBO of door te stromen naar de Havo. De
mavo-opleiding duurt 4 jaar: twee jaar onderbouw gevolgd door twee examenjaren. In de
derde klas krijg je te maken met verplichte AVO-vakken, zoals Nederlands, Engels,
wiskunde, biologie, economie, nask1 (natuurkunde), Spaans, geschiedenis en
aardrijkskunde. Maar je krijgt ook te maken met vakken, zoals Culturele Kunstzinnige
Vorming (CKV), Sport en Bewegen, Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB, stagedeel)
en rekenen. Een aantal vakken krijg je in het Engels, want in een internationale omgeving is
tweetalig onderwijs erg belangrijk. Aan het einde van je opleiding ontvang je een Angliacertificaat. De leerling heeft de keuze om zijn mavo-opleiding te volgen met zeven AVOvakken of met zes AVO-vakken en als zevende vak het beroepsgerichte profielvak
Dienstverlening en Producten (D&P).
Determinatie leerweg einde tweede leerjaar
In de eerste jaren van het vmbo krijgen de leerlingen een brede basiskennis aangeboden.
Alle leerlingen krijgen les in verschillende leergebieden (domeinen) en vakken. Aan het einde
van het tweede leerjaar zal er een determinatie plaatsvinden voor het derde leerjaar
(bovenbouw): de leerling kan doorstromen naar de basisberoepsgerichte leerweg (BBL), de
kaderberoepsgerichte leerweg (KBL) of de mavo (met 7 AVO-vakken of 6 AVO-vakken en
als zevende vak het beroepsgerichte profielvak Dienstverlening en Producten (D&P)). Hoe
het keuzeprogramma op Wolfert Lansing er per leerweg uitziet, dat kun je verderop in dit
informatieboekje vinden.
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Tien profielen in het beroepsgerichte (examen)programma
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Bouwen, Wonen en Interieur (BWI)
Dienstverlening en Producten (D&P)
Economie en Ondernemen (E&O)
Groen
Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR)
Maritiem en Techniek (MaT)
Media, Vormgeving en ICT (MVI)
Mobiliteit en Transport (M&T)
Produceren, Installeren en Energie (PIE)
Zorg en Welzijn (Z&W)

Op Wolfert Lansing bieden wij al onze leerlingen in de basisberoepsgerichte leerweg (BBL),
de kaderberoepsgerichte leerweg (KBL) en de mavo (indien gekozen) het beroepsgerichte
profielvak Dienstverlening en Producten (D&P) aan. Dit profiel is profiel (sector) overstijgend
/ profiel (sector) breed. Er zijn binnen dit profiel meerdere keuzemogelijkheden voor de
leerlingen. Er zijn meer kansen om te onderzoeken welke beroepen en opleidingen er nu
écht bij je passen en er is een speciaal beroepsgericht programma in de onderbouw gericht
op het D&P-programma in de bovenbouw. Hier wordt op Wolfert Lansing aandacht aan
besteed in de zgn. ‘projectdagen/weken’.

Afbeelding: vmbo-profielen en keuzemogelijkheden. Welke richtingen kun je volgen in de profielen van het vmbo?
Vanaf 2017-2018 worden de ‘sectoren van het vmbo’ profielen genoemd!
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Het beroepsgerichte profielvak Dienstverlening en Producten (D&P)
Een leerling die het beroepsgerichte profielvak Dienstverlening en Producten (D&P) volgt,
moet naast de verplichte vakken ook examen doen in twee van de volgende profielgebonden
AVO-vakken: wiskunde, biologie, economie en Nask1 (natuurkunde; alleen in combinatie met
wiskunde).
Profieldelen (modulen) profiel Dienstverlening en Producten

Module 1: Organiseren van een activiteit voor een opdrachtgever
Korte omschrijving van de module:
• Een opdracht bespreken met de opdrachtgever, onderzoek doen naar de te
organiseren activiteit en uitkomsten presenteren aan de opdrachtgever
• Een activiteit organiseren
• Facilitaire werkzaamheden uitvoeren
• Regelgeving op het terrein van veiligheid en milieu met betrekking tot de organisatie
van activiteiten herkennen, benoemen en toepassen

Module 2: Presenteren, promoten en verkopen
Korte omschrijving van de module:
• Verschillende manieren van communicatie en communicatiemiddelen (her)kennen,
benoemen en professioneel toepassen
• Een product en dienst promoten en verkopen
• Doelgericht informatie verstrekken en instructies geven

Module 3: Een product maken en verbeteren
Korte omschrijving van de module:
• Een ontwerp en een product beoordelen, ontwerpen, tekenen en printen in 2D en 3D
• Een product maken

Module 4: Multimediale producten maken
Korte omschrijving van de module:
• Een digitaal ontwerp maken
• Een film maken
• Een website ontwerpen en samenstellen
• Een applicatie ontwerpen en maken
De leerlingen uit de basisberoepsgerichte- en kaderberoepsgerichte leerweg volgen 4
verplichte profieldelen (modulen) in leerjaar 3. De leerlingen sluiten deze profieldelen
(modulen) af aan het einde van het derde leerjaar met een Centraal Schriftelijk en Praktisch
Examen (CSPE). De leerlingen uit de mavo met het beroepsgerichte profielvak D&P volgen 2
verplichte profieldelen (modulen) in leerjaar 4 (indien gekozen voor D&P). Dit zijn module 1 en
4. Zij sluiten het vak D&P af met een CSPE aan het einde van het vierde leerjaar.
Keuzedelen (modulen) profiel Dienstverlening en Producten
Elke leerweg heeft zijn eigen keuzeprogramma met bijbehorende keuzedelen/modulen
(beroepsoriënterende keuzevakken). De leerlingen uit de basisberoepsgerichte- en
kaderberoepsgerichte leerweg volgen 4 verplichte keuzedelen/modulen in leerjaar 4. De
leerlingen sluiten deze keuzedelen (modulen) af met een School Examen (SE). De leerlingen
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uit de mavo volgen 2 verplichte keuzedelen/modulen in leerjaar 3 van het beroepsgerichte
profielvak D&P en doen hierin School Examen (SE). Aan het einde van 3 mavo kan de leerling
zelf beslissen of hij/zij CSPE wil gaan doen in dit vak (in 4 mavo volgen dan de verplichte
profieldelen/modulen).
Keuzeprogramma basisberoepsgerichte leerweg

Keuzeprogramma Food, lifestyle & hospitality (basisberoepsgerichte leerweg):
Korte omschrijving van deze wereld:
• In dit keuzeprogramma ben je een echte dienstverlener. Je bent altijd bereid om
mensen te helpen en te ondersteunen. Je hebt aandacht voor je klant. In de keuken
zie je er keurig en representatief uit en weet je wat verantwoorde voeding is. Zowel
binnen als buiten de school voer je allerlei activiteiten uit voor speciale doelgroepen.
• Beroepsoriënterende keuzevakken: Ondernemen, De bijzondere keuken, Voeding en
Bewegen, Facilitaire Dienstverlening, Digispel.
De leerlingen kiezen 4 van de 5 keuzevakken. Meer informatie over de bijbehorende
keuzedelen/modulen (beroepsoriënterende keuzevakken) krijgen de leerlingen in het derde
leerjaar.
Keuzeprogramma kaderberoepsgerichte leerweg:

Keuzeprogramma Food, lifestyle & business (kaderberoepsgerichte leerweg):
Korte omschrijving van deze wereld (1):
• In dit keuzeprogramma ben je een echte ondernemer. Je bent altijd bereid om je extra
in te spannen voor je klant. In de keuken zie je er keurig en representatief uit en weet
je wat verantwoorde voeding is. Zowel binnen als buiten de school voer je allerlei
activiteiten uit waarbij ‘ondernemersvaardigheden’ centraal staan.
• Beroepsoriënterende keuzevakken: Ondernemen, De bijzondere keuken, Voeding en
Bewegen, Facilitaire Dienstverlening.

Keuzeprogramma Business, media & design (kaderberoepsgerichte leerweg):
Korte omschrijving van deze wereld (2):
• In dit keuzeprogramma ben je erg creatief in de wereld van de media. Je vindt het leuk
om met beeld, typografie en grafische vormen een lay-out te ontwerpen. Je kunt
aantrekkelijke logo’s, huisstijlen, webdesigns, posters, folders en flyers voor je klant.
Je bent in staat om een bedrijf of merk een identiteit of een imago te
geven. Daarnaast is extra verdieping in digitale fotografie mogelijk.
• Beroepsoriënterende keuzevakken: Ondernemen, Vormgeven en typografie,
Fotografie en Gamedesign.
De leerlingen kiezen voor wereld 1 of 2 met keuzevakken. Meer informatie over de
bijbehorende keuzedelen/modulen (beroepsoriënterende keuzevakken) krijgen de leerlingen
in het derde leerjaar.
Keuzeprogramma mavo met D&P:

Keuzeprogramma Marketing & management (mavo met D&P):
Korte omschrijving van deze wereld (1):
• In een internationale wereld is het een voordeel dat je goed Engels spreekt en goed
met mensen kunt omgaan. Je leert klantgericht denken en je wordt uitgedaagd om je
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•

creativiteit te gebruiken om nieuwe ideeën te ontwikkelen. Je leert onderzoek te doen,
gegevens te verzamelen over markten en je concurrenten en werkt aan campagnes
om meer klanten te werven. Je doet veel kennis op en wordt getraind in sociale en
communicatieve vaardigheden.
Beroepsoriënterende keuzevakken: Ondernemen (incl. Marketing) en Voeding en
Bewegen.

Keuzeprogramma Technology, media en design (mavo met D&P):
Korte omschrijving van deze wereld (2):
• In de creatieve wereld van de media is het een voordeel als je kennis hebt van diverse
software, zoals Photoshop, Indesign en Illustrator. Je vindt het leuk om met beeld,
typografie en grafische vormen een lay-out te ontwerpen. Je kunt aantrekkelijke logo’s,
huisstijlen, webdesigns, posters, folders en flyers voor je klant ontwerpen. Je bent in
staat om een bedrijf of merk een identiteit of een imago te geven. Extra verdieping in
digitale fotografie is mogelijk. Bovendien bouw je aan een persoonlijk en creatief
portfolio.
• Beroepsoriënterende keuzevakken: Vormgeven en typografie (incl. Fotografie) en
Gamedesign.
De leerlingen kiezen voor wereld 1 of 2 met keuzevakken in 3 mavo. Meer informatie over de
bijbehorende keuzedelen/modulen (beroepsoriënterende keuzevakken) krijgen de leerlingen
in het tweede leerjaar.
Leerlingen die in 4 mavo voor 6 AVO-vakken met als zevende vak het beroepsgerichte
profielvak Dienstverlening & Producten (D&P) kiezen, krijgen in leerjaar 4 de profieldelen
(modulen). Zij hebben de mogelijkheid om zich iets breder te ontwikkelen en eveneens kan
dit een betere voorbereiding zijn op een MBO-vervolgopleiding of doorstroom naar havo 4.
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De profielen van de mavo
In de mavo zijn er vier profielen (voorheen ‘sectoren’)
➢
➢
➢
➢

Techniek
Economie
Zorg en Welzijn
Landbouw

Profielkeuze
Alle leerlingen in de derde klas mavo krijgen te maken met de samenstelling van een
vakkenpakket voor een profiel(en) in de vierde klas. De juiste samenstelling van dit
vakkenpakket is erg belangrijk. Het moet namelijk een keuze voor een profiel mogelijk
maken als de leerling van klas drie naar klas vier gaat. Deze profielkeuze maakt
doorstroming naar een vervolgopleiding binnen het MBO mogelijk en/of doorstroom naar
havo 4.
Wolfert Lansing biedt de eerste drie profielen aan. Een leerling kiest voor een profiel op
grond van zijn of haar interesses, maar misschien ook met een beeld van zijn of haar latere,
toekomstige beroep in het hoofd. Elk profiel geeft leerlingen een zinvolle combinatie van
vakken (7 AVO-vakken of 6 AVO-vakken met als zevende vak het beroepsgerichte profielvak
Dienstverlening & Producten!) mee, waarmee ze goed kunnen doorstromen naar het MBO
en/of naar havo 4.
In de vierde klas mavo volgen de leerlingen in elk profiel verplicht de vakken Nederlands en
Engels. Elke leerling heeft 1 of 2 verplichte profielvakken. Het vakkenpakket voor het
eindexamen is verder aan te vullen tot zeven (of soms zes) AVO-vakken. Met de keuze voor
7 AVO-vakken of 6 AVO-vakken met als zevende vak het beroepsgerichte profielvak
Dienstverlening & Producten (D&P) hebben onze leerlingen de mogelijkheid om zich iets
breder te ontwikkelen en eveneens kan dit een betere voorbereiding zijn op een MBOvervolgopleiding of doorstroming naar havo 4.

Afbeelding: De mavo bestaat uit 4 profielen: techniek, economie, zorg en welzijn, landbouw. In 4 mavo kiezen
leerlingen op Wolfert Lansing hun profiel. Op Wolfert Lansing worden 3 profielen aangeboden: techniek, economie en
zorg en welzijn.
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Keuzeprogramma Wolfert Lansing per leerweg
Basisberoepsgerichte leerweg (BBL)
De bovenbouw van de basisberoepsgerichte leerweg op Wolfert Lansing is als volgt
ingericht:
Gemeenschappelijk deel:

Doel:
Het gemeenschappelijke deel heeft vooral een algemeen
vormende functie (AVO-vakken). Dit deel biedt de leerlingen een
breed overzicht over de verschillende aspecten van taal, cultuur,
sport en loopbaanoriëntatie.
Welke AVO-vakken:
• Nederlands
• Engels
• Maatschappijleer (leerjaar 4)
• Culturele Kunstzinnige Vorming / CKV (leerjaar 3)
• Sport en Bewegen
• Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding / LOB-stagedeel
• Rekenen (rekentoets)

Praktijkdeel:

Welk praktijkvak:
• Beroepsgerichte profielvak Dienstverlening en Producten
(D&P) bestaande uit 4 verplichte profieldelen (modulen)
en 4 verplichte keuzedelen (modulen)

Profielgebonden deel:

Doel:
De profielgebonden AVO-vakken zijn gekoppeld aan het
beroepsgerichte profielvak. Voor D&P kiest de leerling twee
vakken uit: wiskunde, biologie, economie en Nask1
(natuurkunde; alleen in combinatie met wiskunde).

Vakkenpakketkeuze van klas 2 naar klas 3 van de basisberoepsgerichte leerweg
(BBL)
In klas 3 BBL moet de volgende stap gemaakt worden in het keuzeproces:
Gemeenschappelijk deel (=verplicht):
In klas 3 BBL hebben alle leerlingen de volgende AVO-vakken verplicht:
• Nederlands
• Engels
Daarnaast krijgen alle leerlingen de vakken Culturele Kunstzinnige Vorming (CKV), Sport en
Bewegen, Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB, stagedeel) en rekenen.
Het beroepsgerichte profielvak Dienstverlening en Producten (D&P) bestaat in het derde
leerjaar van de basisberoepsgerichte leerweg uit 4 verplichte profieldelen (modulen):
• Module 1: Organiseren van een activiteit voor een opdrachtgever
• Module 2: Presenteren, promoten en verkopen
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•
•

Module 3: Een product maken en verbeteren
Module 4: Multimediale producten maken

Keuzedeel:
In klas 3 BBL maken alle leerlingen een keuze voor twee profielgebonden AVO-vakken uit:
• Wiskunde
• Biologie
• Economie
• Nask1 (natuurkunde; alleen in combinatie met wiskunde)
Doorstroommogelijkheden in beeld
Leerlingen uit de basisberoepsgerichte leerweg (BBL) stromen door naar niveau 2 of soms
zelfs niveau 3 in het MBO.

LEERRO
UTESVO
O
RDELEERLING
Basis-Kader
1&2

Kader-MAVO
1&2

MAVO-HAVO
1&2

Basis 3

Kader 3

MAVO3

HAVO3

Basis 4

Kader 4

MAVO4

HAVO4

MBO- 2/3

MBO- 3/4

MBO- 4

HAVO5

Afbeelding: onderbouw, bovenbouw: basisberoepsgerichte-en kaderberoepsgerichte leerweg en mavo.
Hoe ziet het vmbo en de mavo eruit? En hoe stroom je door naar het MBO of havo?
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FORMULIER VOORLOPIGE VAKKENPAKKETKEUZE
van leerjaar 2 naar leerjaar 3
Basisberoepsgerichte leerweg (BBL)
Gemeenschappelijk deel (=verplicht):
Nederlands
Engels
Dienstverlening en Producten (Beroepsgerichte profielvak D&P)
4 verplichte profieldelen (modulen):
-Module 1: Organiseren van een activiteit voor een opdrachtgever
-Module 2: Presenteren, promoten en verkopen
-Module 3: Een product maken en verbeteren
-Module 4: Multimediale producten maken
Culturele Kunstzinnige Vorming (CKV)
Sport en bewegen
Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB, stagedeel)
Rekenen
Maak hieronder een keuze voor twee profielgebonden AVO-vakken:
Kies twee van deze vakken:





Wiskunde
Biologie
Economie
Nask1 – natuurkunde; alleen in combinatie met wiskunde!

Naam leerling: ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Klas leerling: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Handtekening leerling:

Handtekening ouder/verzorger:

…………………………………………

………………………………………………

NB: Formulier graag uiterlijk vrijdag 2 februari 2018 inleveren bij de heer Groenenberg!
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LEERJAAR3BASIS
Basis 3

1. Algemeen vormende vakken (AVO)

Nederlands, Engels & 2 profielgebonden AVO-vakken uit: wiskunde, biologie, economie en Nask1
(=alleen in combinatie met wiskunde!)

2. Profielvak Dienstverlening & Producten

*Al deze profieldelen (modulen) zijn verplicht!

Module 1*

Module 2*

Module 3*

Module 4*

Organiseren van een
activiteit

Presenteren, promoten
en verkopen

Een product maken
en verbeteren

Multimediale
producten maken

LEERJAAR4BASIS
Basis 4

1. Algemeen vormende vakken (AVO)

Nederlands, Engels & 2 profielgebonden AVO-vakken uit: wiskunde, biologie,
economie , Nask1 (=alleen in combinatie met wiskunde!)

2. Wereld D&P: Food, Lifestyle & Hospitality

*4 keuzedelen (modulen) kiezen van de 5

Keuzedeel 1*

Keuzedeel 2*

Keuzedeel 3*

Keuzedeel 4*

Keuzedeel 5*

Ondernemen

De bijzondere
keuken

Voeding &
Bewegen

Facilitaire
Dienstverlening

Digispel
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Kaderberoepsgerichte leerweg (KBL)
De bovenbouw van de kaderberoepsgerichte leerweg op Wolfert Lansing is als volgt
ingericht:
Gemeenschappelijk deel:

Doel:
Het gemeenschappelijke deel heeft vooral een algemeen
vormende functie (AVO-vakken). Dit deel biedt de leerlingen een
breed overzicht over de verschillende aspecten van taal, cultuur,
sport en loopbaanoriëntatie.
Welke AVO-vakken:
• Nederlands
• Engels
• Maatschappijleer (leerjaar 4)
• Culturele Kunstzinnige Vorming / CKV (leerjaar 3)
• Sport en Bewegen
• Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding / LOB-stagedeel
• Rekenen (rekentoets)

Praktijkdeel:

Welk praktijkvak:
• Beroepsgerichte profielvak Dienstverlening en Producten
(D&P) bestaande uit 4 verplichte profieldelen (modulen)
en 4 verplichte keuzedelen (modulen)

Profielgebonden deel:

Doel:
De profielgebonden AVO-vakken zijn gekoppeld aan het
beroepsgerichte profielvak. Voor D&P kiest de leerling twee
vakken uit: wiskunde, biologie, economie en Nask1
(natuurkunde; alleen in combinatie met wiskunde).

Keuzedeel:

Doel:
Het verdiepen van het studieprogramma door de school en de
leerling zelf.
Welk vak:
• Spaans
Alle leerlingen uit de kaderberoepsgerichte leerweg (KBL)
hebben de mogelijkheid om een het vak Spaans als extra AVOvak te kiezen (dit is niet verplicht!).

Vakkenpakketkeuze van klas 2 naar klas 3 van de kaderberoepsgerichte leerweg
(KBL)
In klas 3 KBL moet de volgende stap gemaakt worden in het keuzeproces:
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Gemeenschappelijk deel (=verplicht):
In klas 3 KBL hebben alle leerlingen de volgende AVO-vakken verplicht:
• Nederlands
• Engels
Daarnaast krijgen alle leerlingen de vakken Culturele Kunstzinnige Vorming (CKV), Sport en
Bewegen, Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB, stagedeel) en rekenen.
Het beroepsgerichte profielvak Dienstverlening en Producten (D&P) bestaat in het derde
leerjaar van de basisberoepsgerichte leerweg uit 4 verplichte profieldelen (modulen):
• Module 1: Organiseren van een activiteit voor een opdrachtgever
• Module 2: Presenteren, promoten en verkopen
• Module 3: Een product maken en verbeteren
• Module 4: Multimediale producten maken
Keuzedeel:
In klas 3 KBL maken alle leerlingen een keuze voor twee profielgebonden AVO-vakken uit:
• Wiskunde
• Biologie
• Economie
• Nask1 (natuurkunde; alleen in combinatie met wiskunde!)
Extra vak:
Daarnaast hebben de leerlingen in de kaderberoepsgerichte leerweg de mogelijkheid om als
extra AVO-vak het vak Spaans te kiezen (dit is niet verplicht!).
Doorstroommogelijkheden in beeld
Leerlingen uit de kaderberoepsgerichte leerweg (KBL) stromen door naar niveau 3 of soms
zelfs niveau 4 in het MBO.
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FORMULIER VOORLOPIGE VAKKENPAKKETKEUZE
van leerjaar 2 naar leerjaar 3
Kaderberoepsgerichte leerweg (KBL)
Gemeenschappelijk deel (=verplicht):
Nederlands
Engels
Dienstverlening en Producten (Beroepsgerichte profielvak D&P)
4 verplichte profieldelen (modulen):
-Module 1: Organiseren van een activiteit voor een opdrachtgever
-Module 2: Presenteren, promoten en verkopen
-Module 3: Een product maken en verbeteren
-Module 4: Multimediale producten maken
Culturele Kunstzinnige Vorming (CKV)
Sport en bewegen
Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB, stagedeel)
Rekenen
Maak hieronder een keuze voor twee profielgebonden AVO-vakken:
Kies twee van deze vakken:





Wiskunde
Biologie
Economie
Nask1 – natuurkunde; alleen in combinatie met wiskunde!

Maak hieronder een keuze voor een extra AVO-vak (=niet verplicht!):


Spaans

Naam leerling: ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Klas leerling: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Handtekening leerling:

Handtekening ouder/verzorger:

…………………………………………

………………………………………………

NB: Formulier graag uiterlijk vrijdag 2 februari 2018 inleveren bij de heer Groenenberg!
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LEERJAAR3KADER
Kader 3

1. Algemeen vormende vakken (AVO)
Nederlands, Engels & 2 profielgebonden AVO-vakken uit: wiskunde, biologie, economie, Nask1
(=alleen in combinatie met wiskunde!)
☞ Als extra vak Spaans mogelijk!

2. Profielvak Dienstverlening & Producten

*Al deze profieldelen (modulen) zijn verplicht!

Module 1*

Module 2*

Module 3*

Module 4*

Organiseren van een
activiteit

Presenteren, promoten
en verkopen

Een product maken
en verbeteren

Multimediale
producten maken

LEERJAAR4KADER
Kader 4

1. Algemeen vormende vakken (AVO)
Nederlands, Engels & 2 profielgebonden AVO-vakken uit: wiskunde, biologie, economie, Nask1
(=alleen in combinatie met wiskunde!)
☞ Als extra vak Spaans mogelijk!

2. Profielvak Dienstverlening & Producten

*Kiezen van 1 van de 2 werelden

Wereld 1* Food, Lifestyle & Business
Keuzedelen (modulen):
1. Ondernemen
2. De bijzondere keuken
3. Voeding en Bewegen
4. Facilitaire Dienstverlening

Wereld 2* Business, Media & Design

of

Keuzedelen (modulen)
1. Ondernemen
2. Vormgeven en typografie
3. Fotografie
4. Gamedesign
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Mavo
De bovenbouw van de mavo op Wolfert Lansing is als volgt ingericht:
Gemeenschappelijk deel:

Doel:
Het gemeenschappelijke deel heeft vooral een algemeen
vormende functie (AVO-vakken). Dit deel biedt de leerlingen een
breed overzicht over de verschillende aspecten van taal, cultuur,
sport en loopbaanoriëntatie.
Welke AVO-vakken:
• Nederlands
• Engels
• Maatschappijleer (leerjaar 4)
• Culturele Kunstzinnige Vorming / CKV (leerjaar 3)
• Sport en Bewegen
• Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding / LOB-stagedeel
• Rekenen (rekentoets)

Verplicht deel:

Verplichte AVO-vakken:
•
•
•
•
•
•
•

Wiskunde -verplicht vak profiel techniek
Biologie -verplicht vak profiel zorg & welzijn
Economie -verplicht vak profiel economie
Nask1 -verplicht vak profiel techniek
Spaans
Geschiedenis
Aardrijkskunde

Praktijkdeel:

Welk praktijkvak (indien Mavo met D&P):
• Beroepsgerichte profielvak Dienstverlening en Producten
(D&P) bestaande uit 2 verplichte profieldelen (modulen)
en 2 verplichte keuzedelen (modulen)

Profieldeel:

Doel:
De vakken in het profieldeel bereiden voor op een breed
aanbod van vervolgopleidingen in het Middelbaar Beroeps
Onderwijs (MBO) en doorstroming naar Havo-4. Hieronder zijn
de verplichte vakken per profiel aangegeven:
•
•
•

Techniek: Wiskunde en Nask1 (=natuurkunde).
Economie: Economie en wiskunde (Frans / Duits).
Zorg en Welzijn: Biologie en minimaal 1 vak uit:
wiskunde, geschiedenis, aardrijkskunde.

Leerlingen hebben de mogelijkheid om in meerdere profielen uit
te stromen afhankelijk van de samenstelling van hun
vakkenpakket!

19
Boterdorpseweg 19
2661 AB Bergschenhoek
+31 (0)10 340 14 70
lansing@wolfert.nl
www.wolfert.nl/lansing

De Wolfert van Borselen scholengroep bestaat uit
Wolfert College, Wolfert Dalton, Wolfert Lansing,
Wolfert Lyceum, Wolfert Tweetalig en de RISS

Keuzedeel:

Doel:
Het verdiepen van het studieprogramma door de school en de
leerling zelf.
Het vakkenpakket moet in 4 Mavo aangevuld worden tot zeven
AVO-vakken (minimaal 6 AVO-vakken) of tot 6 AVO-vakken en
als zevende vak het beroepsgerichte profielvak Dienstverlening
en Producten (D&P).
Met de keuze voor 7 AVO-vakken of 6 AVO-vakken met als 7e
vak het beroepsgerichte profielvak Dienstverlening & Producten
hebben onze leerlingen de mogelijkheid om zich iets breder te
ontwikkelen en eveneens kan dit een betere voorbereiding zijn
op een MBO-vervolgopleiding of doorstroming naar havo 4.

Profielwerkstuk:

Elke mavoleerling moet als onderdeel van zijn School Examen
(SE) een profielwerkstuk maken. De leerling kan daarbij kiezen
voor een theoretisch onderzoek binnen het profielvak of een
praktisch onderzoek waarbij hij/zij gaat kijken naar een beroep
of vervolgopleiding.

Vakkenpakketkeuze van klas 2 naar klas 3 Mavo
In klas 3 Mavo moet de volgende stap gemaakt worden in het keuzeproces:
Gemeenschappelijk deel (=verplicht):
In klas 3 Mavo hebben alle leerlingen de volgende AVO-vakken verplicht:
• Nederlands
• Engels
Daarnaast krijgen alle leerlingen de vakken Culturele Kunstzinnige Vorming (CKV), Sport en
Bewegen, Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB, stagedeel) en rekenen.
Verplicht deel:
In klas 3 Mavo hebben alle leerlingen de volgende AVO-vakken verplicht:
• Wiskunde -verplicht vak profiel techniek
• Biologie -verplicht vak profiel zorg en welzijn
• Economie -verplicht vak profiel economie
• Nask1 -verplicht vak profiel techniek
• Spaans
• Geschiedenis
• Aardrijkskunde
Praktijkdeel:
Het beroepsgerichte profielvak Dienstverlening en Producten (D&P) bestaat in 3 Mavo uit 2
verplichte keuzedelen (modulen).

Vakkenpakketkeuze van klas 3 naar klas 4 Mavo
In klas 4 Mavo moet de volgende stap gemaakt worden in het keuzeproces:
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Gemeenschappelijk deel (=verplicht):
In klas 4 Mavo hebben alle leerlingen de volgende AVO-vakken verplicht:
• Nederlands
• Engels
• Maatschappijleer
Daarnaast krijgen alle leerlingen de vakken Sport en Bewegen, Loopbaan Oriëntatie en
Begeleiding (LOB, stagedeel) en rekenen.
Profielkeuze:
Allereerst moeten alle leerlingen voor een profiel kiezen. Er worden drie profielen
aangeboden op Wolfert Lansing: het profiel Techniek, het profiel Economie en het profiel
Zorg en Welzijn.
Profieldeel:
Bij de keuze voor een profiel behoren naast het gemeenschappelijk deel (=verplichte
vakken), ook verplichte profielvakken. Hieronder zijn deze verplichte vakken per profiel
aangegeven:
•
•
•

Techniek:
Economie:
Zorg en Welzijn:

Wiskunde en Nask1 (=natuurkunde).
Economie en wiskunde (Frans / Duits).
Biologie en minimaal 1 vak uit: wiskunde, geschiedenis,
aardrijkskunde.

Keuzedeel (=vrije keuze):
Daarnaast moet het vakkenpakket aangevuld worden tot zeven AVO-vakken (minimaal 6
AVO-vakken) of tot 6 AVO-vakken en als zevende vak het beroepsgerichte profielvak
Dienstverlening en Producten (D&P). Dit kunnen alleen vakken zijn waarvoor de vakdocent
een positief advies heeft gegeven.
Let op!
• De keuze voor Nask1 is alleen mogelijk in combinatie met wiskunde.
• Voor mavo met Dienstverlening en Producten (D&P) geldt: de leerlingen volgen twee
verplichte profieldelen (modulen) in 4 mavo en doen in het vak CSPE (Centraal
Schriftelijk en Praktisch Examen).
• Met de keuze voor 7 AVO-vakken of 6 AVO-vakken met als 7e vak het
beroepsgerichte profielvak Dienstverlening & Producten hebben onze leerlingen de
mogelijkheid om zich iets breder te ontwikkelen en eveneens kan dit een betere
voorbereiding zijn op een MBO-vervolgopleiding of doorstroming naar havo 4.
• Indien het zevende AVO-vak of het beroepsgerichte profielvak D&P onverhoopt geen
voldoende oplevert, dan heeft de leerling de mogelijkheid om in zes AVO-vakken
CSE te doen. Dit kan echter alleen in goed overleg met de vakdocent, de mentor, de
teamleider bovenbouw (mw. Van der Does) en de loopbaanbegeleider (de heer
Groenenberg).

Doorstroom naar havo
Een overstap naar havo 3 is voor alle leerlingen uit een 2 havo/mavo-klas en een 2 havoklas mogelijk. Het onderwijsprogramma in het tweede leerjaar wordt afgestemd op het
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Wolfert Lyceum en als je na het tweede leerjaar door wilt stromen naar havo 3 op het Wolfert
Lyceum dan wordt de leerling een speciaal kennismakingsprogramma aangeboden, zodat
deze overstap goed verloopt. Eveneens kan een leerling na het behalen van zijn
mavodiploma doorstromen naar havo 4.

Doorstroommogelijkheden in beeld
Mavoleerlingen stromen over het algemeen zonder problemen door naar niveau 4 in
het MBO of naar havo 4. Leerlingen uit de 2 havo/mavo klas kunnen ook doorstromen naar
havo 3 op Wolfert Lyceum.
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MAVO-HAVO
1&2

Basis 3

Kader 3

MAVO3

HAVO3

Basis 4

Kader 4

MAVO4

HAVO4

MBO- 2/3

MBO- 3/4

MBO- 4

HAVO5

22
Boterdorpseweg 19
2661 AB Bergschenhoek
+31 (0)10 340 14 70
lansing@wolfert.nl
www.wolfert.nl/lansing

De Wolfert van Borselen scholengroep bestaat uit
Wolfert College, Wolfert Dalton, Wolfert Lansing,
Wolfert Lyceum, Wolfert Tweetalig en de RISS

FORMULIER VOORLOPIGE VAKKENPAKKETKEUZE
van leerjaar 2 naar leerjaar 3
MAVO
Gemeenschappelijk deel (=verplicht):
Nederlands
Engels
Culturele Kunstzinnige Vorming (CKV)
Sport en bewegen
Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB, stagedeel)
Rekenen
Verplicht deel:
Wiskunde –verplicht vak profiel techniek
Biologie –verplicht vak profiel zorg & welzijn
Economie –verplicht vak profiel economie
Nask1 –verplicht vak profiel techniek
Spaans
Geschiedenis
Aardrijkskunde

VOORLOPIGE KEUZE ‘WERELDEN’ MET
BEROEPSORIENTERENDE KEUZEDELEN (MODULEN)
DIENSTVERLENING EN PRODUCTEN (D&P)
van leerjaar 2 naar leerjaar 3
MAVO
Kies een wereld:
 Marketing & management (wereld 1)
In een internationale wereld is het een voordeel dat je goed Engels spreekt en goed met
mensen kunt omgaan. Je leert klantgericht denken en je wordt uitgedaagd om je
creativiteit te gebruiken om nieuwe ideeën te ontwikkelen. Je leert onderzoek te doen,
gegevens te verzamelen over markten en je concurrenten en werkt aan campagnes om
meer klanten te werven. Je doet veel kennis op en wordt getraind in sociale en
communicatieve vaardigheden.


Technology, media en design (wereld 2)
In de creatieve wereld van de media is het een voordeel als je kennis hebt van diverse
software, zoals Photoshop, Indesign en Illustrator. Je vindt het leuk om met beeld,
typografie en grafische vormen een lay-out te ontwerpen. Je kunt aantrekkelijke logo’s,
huisstijlen, webdesigns, posters, folders en flyers voor je klant ontwerpen. Je bent in staat
om een bedrijf of merk een identiteit of een imago te geven. Extra verdieping in digitale
fotografie is mogelijk. Bovendien bouw je aan een persoonlijk en creatief portfolio.
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In wereld 1 krijgen de leerlingen onderstaande twee beroepsoriënterende keuzevakken
in leerjaar 3 aangeboden:
Keuzedelen (modulen):



Ondernemen (incl. Marketing)
Voeding en bewegen

In wereld 2 krijgen de leerlingen onderstaande twee beroepsoriënterende keuzevakken
in leerjaar 3 aangeboden:
Keuzedelen (modulen):



Vormgeven en typografie (incl. Fotografie)
Gamedesign

Let op!
Indien de leerling in het beroepsgerichte profielvak D&P CSPE wil doen, dan dient de leerling in 4
Mavo 2 verplichte profieldelen (modulen) te volgen:
-Module 1: Organiseren van een activiteit voor een opdrachtgever
-Module 4: Multimediale producten maken
Naam leerling: ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Klas leerling: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Handtekening leerling:

Handtekening ouder/verzorger:

…………………………………………

………………………………………………

NB: Formulier graag uiterlijk vrijdag 2 februari 2018 inleveren bij de heer Groenenberg!
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FORMULIER VOORLOPIGE VAKKENPAKKETKEUZE
van leerjaar 3 naar leerjaar 4
MAVO
Gemeenschappelijk deel (=verplicht):
Nederlands
Engels
Maatschappijleer
Sport en bewegen
Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB, stagedeel)
Rekenen
Kies een profiel:




Techniek
Economie
Zorg & Welzijn

Profieldeel (=verplicht):
Techniek

Economie

Zorg & welzijn

Wiskunde
Nask 1

Economie
Wiskunde

Biologie
Kies 1 vak uit:
0 Wiskunde
0 Geschiedenis
0 Aardrijkskunde

Keuzedeel (=vrije keuze): (max. 3 AVO-vakken)
0
0
0
0
0

Biologie
Economie
Spaans
Geschiedenis
Aardrijkskunde

0
0
0
0
0

Biologie
Spaans
Geschiedenis
Aardrijkskunde
Nask1

0 Economie
0 Spaans
0 Wiskunde
0 Aardrijkskunde
0 Geschiedenis
0 Nask 1

Let op!
De keuze voor Nask1 is alleen mogelijk in combinatie met wiskunde!

Voor MAVO met Dienstverlening en Producten (Beroepsgerichte profielvak D&P) geldt:


Dienstverlening en Producten (Beroepsgerichte profielvak D&P)
2 verplichte profieldelen (modulen):
-Module 1: Organiseren van een activiteit voor een opdrachtgever
-Module 4: Multimediale producten maken

Let op!
Indien de leerling voor MAVO met het beroepsgerichte profielvak D&P kiest, dan moet de leerling in
3 Mavo 2 verplichte keuzedelen (modulen) hebben gevolgd.
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Naam leerling: ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Klas leerling: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Handtekening leerling:

Handtekening ouder/verzorger:

…………………………………………

………………………………………………

NB: Formulier graag uiterlijk vrijdag 2 februari 2018 inleveren bij de heer Groenenberg!
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LEERJAAR3MAVO
MAVO3

1. Algemeen vormende vakken (AVO)

Nederlands, Engels, wiskunde, biologie, economie, Nask1, Spaans, geschiedenis, aardrijkskunde

2. Profielvak Dienstverlening & Producten

*Kiezen van 1 van de 2 werelden

Wereld 1* Marketing & Management
Keuzedelen (modulen):
1. Ondernemen (incl. Marketing)
2. Voeding en Bewegen

Wereld 2* Technology, Media & Design

of

Keuzedelen (modulen)
1. Vormgeven en typografie (incl. Fotografie)
2. Gamedesign

LEERJA
A
R4MA
VOZO
NDERD&P
MAVO4

Profiel
Economie:
-Nederlands
-Engels

Profiel
Techniek:
-Nederlands
-Engels

Profiel
Zorg & Welzijn:
-Nederlands
-Engels

Profielvakken (AVO):
-Economie
-Wiskunde

Profielvakken (AVO):
-Wiskunde
-Nask1

Keuzevakken (AVO):
Biologie
Spaans
Geschiedenis
Aardrijkskunde
Nask1 (alleen met Wi!)

Keuzevakken (AVO):
Biologie
Economie
Spaans
Geschiedenis
Aardrijkskunde

Profielvakken (AVO):
-Biologie
+1 vak uit:
-Wiskunde
-Geschiedenis
-Aardrijkskunde
Keuzevakken (AVO):
Ec / Spa / Wi / Ak / Gs /
Nask1 (alleen met Wi!)
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LEERJAAR4MAVOMETD&P
MAVO4

Profiel
Economie:
-Ne, En

Profiel
Techniek:
-Ne, En

Profiel
Zorg & Welzijn:
-Ne, En

Profielvakken (AVO):
-Ec / Wi

Profielvakken (AVO):
-Wi / Nask1

Profielvakken (AVO):
-Bio / +1 vak uit:
-Wi / Gs / Ak

Keuzevakken (AVO):
Bio / Spa / Gs / Ak
Nask1 (alleen met Wi!)

Keuzevakken (AVO):
Bio / Ec / Spa / Gs / Ak

Profielvak Dienstverlening & Producten

Module 1*: Organiseren van een activiteit

Keuzevakken (AVO):
Ec / Spa / Wi / Ak / Gs /
Nask1 (alleen met Wi!)

*Al deze profieldelen (modulen) zijn verplicht!

Module 4*: Multimediale producten maken
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BIJLAGE: BEROEPEN EN STUDIERICHTINGEN BIJ PROFIELEN MAVO
In de mavo zijn er vier profielen:
(voorheen ‘sectoren’)

Techniek
Economie
Zorg en Welzijn
Landbouw

Er worden drie profielen aangeboden op Wolfert Lansing: het profiel Techniek, het profiel
Economie en het profiel Zorg en Welzijn.
Profiel Techniek (Landbouw*):
Beroepen:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Applicatie- en mediaontwikkelaar
ICT-beheerder, netwerkbeheerder
Middenkaderfunctionaris bouw & infra
Commercieel Technicus
Technicus Engineering
Management en redactiemedewerker
Podium- en evenemententechniek
Mediavormgever, signspecialist
Laborant
Biologisch-medisch analist
Meubelmaker, (scheeps)interieurbouwer
Interieuradviseur
Creatief vakman
Logistiek supervisor
Coördinator havenoperaties/havenlogistiek
Manager transport en logistiek
Operationeel technicus operations-maintenance
Kapitein/manager Rijn- en binnenvaart
Dierenartsassistent paraveterinair*
Paardenhouderij*
Outdoor activities*

Studierichtingen:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

De wereld van innovatie en ICT
De wereld van de techniek
De creatieve wereld
De wereld van laboratoriumtechniek
De wereld van meubel en hout
De wereld van interieur en wonen
De wereld van design en modeaccesoires
De wereld van de Rotterdamse haven
De transportwereld

•
•
•
•

De wereld van de procesindustrie
De scheepvaartwereld
De ‘groene’ wereld*
De wereld van plant en dier*
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En dan?

Als je tot de conclusie komt dat enkele (het profiel is
erg breed!) van de bovenstaande beroepen en
studierichtingen overeenkomen met jouw interesses,
dan i s h e t p r o f i e l Techniek ( en/of Landbouw*) een
goede keuze!

* Wat is het verschil tussen de profielen Techniek en Landbouw? Het enige verschil is of de leerling wel
of niet het vak biologie in zijn vakkenpakket heeft gekozen. Het wel of niet hebben van biologie bepaalt
wel de keuze van bepaalde opleidingen.

Profiel Economie:
Beroepen:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zelfstandig werkend kok
Manager/ondernemer horeca (hotel)
Leidinggevende in de keuken
Gastronoom, sommelier
Bedrijfsadministrateur
Junior accountmanager
Juridisch-administratief dienstverlener
Managementassistent/Directiesecretaresse
Medewerker evenementenorganisatie
Medewerker marketing en communicatie
Medewerker Human Resource Management
Manager/ondernemer Retail
Vestigingsmanager (internationale) groothandel
Leidinggevende travel/leisure & hospitality
Luchtvaartdienstverlener (stewardess)

Studierichtingen:

•
•
•
•

De horecawereld
De economische wereld
De wereld van handel, logistiek en retail
De wereld van travel, leisure & hospitality

En dan?

Als je tot de conclusie komt dat enkele (het profiel is erg
breed!) van de bovenstaande beroepen en studierichtingen
overeenkomen met jouw interesses, dan i s h e t p r o f i e l
Economie een goede keuze!
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Profiel Zorg en Welzijn:
Interesses:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verkoopspecialist mode- en maatkleding
Allround kapper, salonmanager
Pedicure, schoonheidsspecialist
Junior stylist
Handhaver Toezicht en Veiligheid (+Politie)
Gespecialiseerd pedagogisch medewerker
Medewerker maatschappelijke zorg
Onderwijsassistent
Medewerker sociaal werk
Opticien
Apothekersassistent
Doktersassistent, verpleegkundige
Tandartsassistent
Sport- en bewegingscoördinator
Artiest, dansinstructeur

Studierichtingen:

•
•
•
•
•
•

De wereld van beauty & fashion
De veilige wereld
De wereld van pedagogisch en sociaal werk
De wereld van de gezondheidszorg
De sportwereld
De wereld van entertainment

En dan?

Als je tot de conclusie komt dat enkele (het profiel is erg
breed!) van de bovenstaande beroepen en studierichtingen
overeenkomen met jouw interesses, dan i s h e t p r o f i e l
Zorg en Welzijn een goede keuze!
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BIJLAGE: PROBLEMEN
Probleem bij profielkeuze of vakkenpakketkeuze
Leerlingen weten soms niet welk profiel zij moeten kiezen en/of welke vakken binnen het
profiel verplicht zijn en/of welke vakken zij verder moeten kiezen en/of stellen het maken van
hun keuze uit.
Oplossingen:
• Vraag tijdig een LOB-gesprek aan met je mentor en/of de loopbaanbegeleider op
school.
• Praat nu al thuis met je ouders/verzorgers over je voorlopige beroeps- en
opleidingskeuze: doe een beroepskeuzetest en bespreek de uitkomsten met je
mentor en/of de loopbaanbegeleider op school.
• Vraag je vakdocenten wat de mogelijkheden zijn voor zijn/haar vak (voor een bepaald
profiel): luister naar het advies dat de vakdocent geeft (bij een negatief advies het vak
niet kiezen!) voor zijn/haar vak. Bespreek dit ook met je mentor en/of de
loopbaanbegeleider op school.
• Vul niet zomaar wat vakken in, omdat er een deadline geldt! Het gaat tenslotte om je
toekomst! Soms moet je ook gewoon de knoop durven door te hakken.
Probleem bij doorstroming naar het MBO of naar havo 4
“Ik kijk niet naar het MBO, want ik ga toch naar de havo!”
Oplossingen:
• Slechts een minderheid kan maar doorstromen naar Havo-4 op Wolfert Lyceum.
• Ook als je denkt naar de Havo te gaan, moet je een plan B hebben, namelijk een
passende MBO-opleiding!
• Pas in juni wordt de plaatsing voor Havo-4 duidelijk, maar op dat moment zitten alle
leuke en goede MBO-opleidingen al vol!
• In maart ontvangen de havo-geïnteresseerden een voorlopig advies inzake de
doorstroom naar havo 4; in juni (na het centraal schriftelijk examen krijg je bericht of
je wel of niet geplaatst bent in havo 4).
Alle leerlingen in 4 mavo moeten, als PTA-handelingsdeel van het vak Loopbaan Oriëntatie
en Begeleiding, een bezoek brengen aan Open Dagen in het MBO en/of een dag meelopen
met een student (proefstuderen). Hierdoor krijgen zij een beter beeld van hun toekomstige
MBO-vervolgopleiding en kunnen zij makkelijker een keuze maken.
Vragen?
Ga naar: De heer R. Groenenberg, Loopbaanbegeleider leerjaar 1 t/m 4
E-mail: rgr@wolfert.nl
Telefonisch bereikbaar via 010-3401470
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