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  Voorwoord

Beste leerling,

Voor je ligt een boekje, dat je kan helpen bij het bepalen van je keus voor een 

profiel, de profiel- en de keuzevakken. Deze keuze bepaalt in ieder geval wat je 

in de derde klas gaat doen, maar heeft ook invloed op de vierde klas en zelfs op 

de keuze van de vervolgopleiding. Een goed overwogen keuze is dus heel be-

langrijk. Dit boekje heeft niet de bedoeling compleet te zijn en op alle mogelijke 

vragen één antwoord te geven. Wanneer er iets niet duidelijk is, vraag het dan 

aan je mentor of de decaan, de heer Sander Esselink, s.esselink@marianum.nl. 

Dit boekje is uiteraard ook voor je ouder(s)/verzorger(s) bestemd, zodat zij  

samen met jou een goede keuze kunnen maken.

Met vriendelijke groet,

R. Nijenhuis

conrector bovenbouw vmbo

Sander Esselink en Raymond Nijenhuis
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  Kiezen

Dit schooljaar sta je voor de keuze:

“Wat ga ik doen na klas 2?”

“Welk profiel ga ik doen en met welke profiel- 

en keuzevakken?”

LOB helpt je bij het ‘leren kiezen’

LOB staat voor Loopbaan 

Oriëntatie Begeleiding.

Wat wil ik later worden? 

Wat is mijn passie? Waar 

ben ik goed in, oftewel 

wat zijn mijn kwaliteiten? Vragen die bij LOB 

aan de orde komen, geen gemakkelijke vragen 

overigens, maar wel degelijk vragen die er toe 

doen. 

Voordat je in het vierde leerjaar een opleiding 

kunt kiezen die geheel bij jou past, is het goed 

dat je je eerst met de volgende vragen bezig 

houdt:

Onderbouw:

   Wie ben ik? En wat kan ik? Wat zijn mijn 

kwaliteiten?

   Wat wil ik? Wat is mijn passie, wat drijft 

mij, oftewel wat motiveert mij?

De keuze is

aan jou!
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Bovenbouw:

  Welk soort werk past bij mij?

  Waar kan ik dat doen?

  Wat wil ik worden? 

  Hoe kan ik dat dan doen?

  Wie kan mij daarbij helpen?

Door actief met deze vragen bezig 

te zijn en te zoeken naar antwoorden 

wordt het in het vierde schooljaar mak-

kelijker om een passende mbo-opleiding te 

vinden. En helpt het jou bij het maken van de juiste 

keuzes.

Digitaal portfolio
Op school maken we gebruik van een digitaal portfolio genaamd Qompas. 

Qompas is een Loopbaanoriëntatie- en Begeleidings (LOB) programma. Met dit 

programma oriënteren leerlingen van het vmbo en mavo zich op het maken van 

een keuze voor een profiel, studie en beroep.

Les in beroepsgerichte vakken
In leerjaar 1 en 2 krijgen jullie les bij de beroepsgerichte vakken in de bovenbouw 

in het kader van ‘oriëntatie’. Op deze praktische wijze maak je kennis met de vier 

profielen die wij op Marianum aanbieden. Dit kan je helpen bij het maken van de 

juiste keuze.
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Voorlichting
Zowel jij als je ouders worden door de decaan en conrector tijdens informatie-

avonden geïnformeerd over de keuzes. Tevens vindt er een voorlichtingsavond 

over techniekonderwijs in de Achterhoek plaats.

Beroepenoriëntatie dagen
Binnen dit hele proces vindt de school het belangrijk, je aandacht ook een gedu-

rende een paar dagen op een beroep te richten. Vandaar ook de beroepenoriën-

tatie dagen. 

Tenslotte: voor actuele LOB-informatie volg ons op Instagram!      

Lobmarianum

Internet
Internet is een bron waar je op diverse sites informatie kunt vinden. 

Kijk maar eens op:

www.mbostad.nl www.tkmst.nl www.graafschapcollege.nl

www.rocvantwente.nl www.aventus.nl www.aoc-oost.nl

www.rijnijssel.nl

In gesprek gaan met ouders, kennissen en familie
We adviseren je ook om in gesprek te gaan met je ouders, maar ook kun je bij 

kennissen en familie informatie vragen over beroepen en opleidingen. 

Overleg met mentor en decaan
Je kunt de decaan om informatie vragen over beroepen of opleidingen. Hij en/of 

de mentor zal je in het derde en vierde leerjaar informeren over vervolgopleidin-

gen en beroepen die na het vmbo mogelijk zijn.
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  Kiezen in het vmbo, elke leerweg is anders

Leerwegen in het vmbo
Het vmbo kent vier leerwegen. De leerwegen verschillen in de manier van leren 

die het beste bij je past. De één werkt en leert liever met zijn handen, de ander 

duikt graag in de boeken. In het vmbo kun je meerdere kanten op. 

  Basisberoepsgerichte leerweg

In de basisberoepsgerichte leerweg krijg je het meest praktijkles (14 lesuren per 

week). Je wordt voorbereid op een beroepsopleiding in het middelbaar beroeps-

onderwijs. Je leert heel gericht voor één vak of werkgebied. De praktijkvakken 

zijn hier dus erg belangrijk. Met de basisberoepsgerichte leerweg kun je door-

stromen naar niveau 2 van het mbo.

  Kaderberoepsgerichte leerweg

De kaderberoepsgerichte leerweg is moeilijker dan de basisberoepsgerichte leer-

weg. Je kunt dat merken aan de inhoud van de lessen en het tempo dat hoger is 

dan bij de basisberoepsgerichte leerweg. Bij de kaderberoepsgerichte leerweg 

krijg je algemene vakken en ongeveer 11 lesuren per week een beroepsgericht 

programma.

De kaderberoepsgerichte leerweg is een gerichte voorbereiding op een beroeps-

opleiding in het mbo. Deze leerweg kun je het beste kiezen als je niet opziet 

tegen behoorlijk wat leren en als je ook praktisch bezig wilt zijn.

Je kunt toegelaten worden tot niveau 3 en 4 van het mbo.
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  Mavo gemengde leerweg

Net als bij de andere leerwegen krijg je bij de gemengde leerweg algemene 

vakken en een beroepsgericht programma. Dat beroepsgerichte programma krijg 

je gemiddeld 4 lesuren per week. De gemengde leerweg geeft je een algemene 

opleiding én bereidt je gericht voor op een beroepsopleiding in het mbo.

Deze leerweg is echt iets voor leerlingen die weinig moeite hebben met leren en 

later een bepaald beroep willen uitoefenen.

Met de gemengde leerweg kun je toegelaten worden tot niveau 3 en 4 van het 

mbo.

  Mavo theoretische leerweg

De theoretische leerweg heeft alleen algemene vakken: Nederlands, Duits, 

Engels, wiskunde, natuur- en scheikunde 1 en 2, aardrijkskunde, geschiedenis, 

biologie, maatschappijleer 2 en economie. Je leert nog niet voor één beroep, 

maar je krijgt een algemene opleiding.

Deze leerweg kun je volgen als je weinig moeite hebt met leren en als je ook 

nog wel verder wilt studeren.

Je kiest een sector, waarin je alleen algemene vakken krijgt. Je kunt toegelaten 

worden tot niveau 3 en 4 van het mbo en je kunt er mee naar de havo. Let er dan 

wel op dat de volgende zaken van je worden verwacht;

- voldoen aan de exameneisen

- verplicht 7e vak

- gemiddeld CE 6.5

- positief advies vmbo docenten

Verder zal er een persoonlijke intake /motivatiegesprek plaatsvinden.

Let op dat je zorgt voor een goede aansluiting van je vakkenpakket op de  

profielen.
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Uit welke profielen en keuzevakken 
kan je bij Marianum kiezen bij de 
basis- en kaderberoepsgerichte  
leerweg?
In onze vmbo-atlas kun je precies zien welke 

profielen je op Marianum kunt volgen. Deze 

profielen staan op pagina 10 tot en met 13. Naast 

de verplichte modules en AVO-vakken die bij 

een profiel horen zie je ook een overzicht van 

de keuzevakken. Deze keuzevakken staan in de 

cirkel op pagina 14. Als basis- en kaderleerling 

moet je in de bovenbouw (leerjaar 3 en leerjaar 

4) in totaal vier keuzevakken kiezen. Je mag 

zelf, uit de aangeboden keuzevakken, bepalen 

welke vakken je kiest en van welk profiel.

Uit welke profielen en vakken kun je 
kiezen bij mavo-g?
In onze vmbo-atlas kun je precies zien welke 

profielen je op Marianum kunt volgen. Deze 

profielen staan op pagina 10 tot en met 13. Naast 

de verplichte modules en AVO-vakken die bij 

een profiel horen, zie je ook een overzicht van 

de keuzevakken. Deze keuzevakken staan in de 

cirkel op pagina 14. Als mavo-g leerling moet 

je in de bovenbouw (leerjaar 3 en leerjaar 4) in 

totaal twee keuzevakken kiezen. Je mag zelf, 

uit de aangeboden keuzevakken, bepalen welke 

vakken je kiest en van welk profiel. Mavo T 

leerlingen hoeven geen profiel en keuzevak te 

kiezen. Zij hebben geen praktijklessen maar 

extra theorielessen.
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Mavo theoretische leerweg
Verplichte vakken:

  Techniek (Nederlands, Engels, wiskunde en nask1)

  Economie (Nederlands, Engels, economie)

  Zorg en welzijn (Nederlands, Engels, biologie)

Lessentabellen

Op de website van Marianum staan de actuele urentabellen per niveau en profiel.

Profielen
Als je de basisberoepsgerichte, de kaderberoepsgerichte of de gemengde leer-

weg (mavo) volgt, maak je een keuze voor een profiel.

Hoe ziet een profiel eruit?

Een profiel is altijd een combinatie van theorie en praktijk. Het bestaat uit 

algemeen vormende vakken (avo-vakken), het beroepsgerichte profielvak en 

beroepsgerichte keuzevakken.

 

Profielen bij Marianum:

  Bouwen, wonen en interieur (BWI)   Economie en ondernemen (E&O)

  Produceren, installeren en energie (PIE)   Zorg en welzijn (Z&W)
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  De kenmerken van de profielen

  Bouwen, wonen en interieur (BWI)

In dit profiel maak je kennis met alle onderdelen van het 

bouwproces: van ontwerp tot product, van fundering tot 

dak. In het beroepsgerichte profielvak leer je basisvaar-

digheden en de basiskennis van timmeren, metselen, 

schilderen en ontwerpen. Je wordt nog geen volleerd 

metselaar of timmerman. Wel ontdek je of je er verder 

mee wilt in de keuzevakken. In die keuzevakken kan je 

je verdiepen in één onderdeel, bijvoorbeeld metselen, 

maar je kunt ook kennismaken met meubelmaken (fijne 

houtbewerking) of interieurontwerp en design. Als je dit 

profiel kiest, moet je in elk geval ook examen doen in 

natuurkunde (nask 1) en één of twee keuzevakken.
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  Economie en ondernemen (E&O)

Ben je precies en vind je het leuk om mensen te helpen bij het maken van een 

keuze? Dan is dit profiel iets voor jou! Je kunt later in een administratief beroep 

gaan werken, bijvoorbeeld bij een bank of in een hotel. Ook kun je bijvoorbeeld 

gaan werken in een winkel of in de mode. Je kunt ook verkoper worden of inkoper, 

magazijnmedewerker, kok, receptiemedewerker, administrateur, juridisch mede-

werker, etaleur,...

Als je het profiel E&O volgt, dan moet je ook examen doen in economie en één of 

twee keuzevakken.
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  Zorg en welzijn (Z&W)

Wil je later een beroep gaan uitoefenen in de wereld waarin je klaarstaat en zorgt 

voor een ander? Dan kies je voor het profiel Zorg en welzijn. Je natuurlijk wel 

graag met mensen om willen gaan. Een beetje geduld, goed kunnen luisteren en 

beschikken over veel doorzettingsvermogen komen ook goed van pas. Heb je dat 

nog niet zo erg, dan leren we je dat!

Met je diploma Zorg en welzijn kun je straks een opleiding gaan volgen in de 

zorgsector, in het welzijnswerk, in de uiterlijke verzorging, in de horeca en facili-

taire dienstverlening, in het toerisme, in de sport of in de laboratoriumtechniek.

Kies je voor het profiel Z&W dan moet je in elk geval ook examen doen in biologie 

en in één keuzevak.
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  Produceren, installeren en energie (PIE)

In dit profiel komen installatietechniek, elektrotechniek en metaaltechniek sa-

men.

Aan de hand van tekeningen leer je hoe installaties en producten in elkaar zitten. 

De tekeningen en producten moet je ook zelf maken: twee- en driedimensionaal 

(2D en 3D). Het kan dan gaan om een elektriciteitsnetwerk, een waterleiding 

of badkamer of een vuurkorf uit metaal. Na een breed basisprogramma kun je 

je verdiepen in verschillende richtingen zoals de installatietechniek, de elektro-

techniek en metaalbewerking, maar je kunt natuurlijk ook kiezen voor een breder 

programma.

Als je het profiel PIE volgt, moet je in elk geval ook examen doen in natuurkunde 

(nask1) en in één of twee keuzevakken.

  Keuzevakken: Mobiliteit en Transport (M&T)

Alles wat met vervoer te maken heeft, leer je in het 

profiel mobiliteit en transport: van fietsband plak-

ken, een motor repareren tot lampen afstellen. Je 

leert werken met twee- en vierwielers, met diesel-

motoren en elektrische fietsen. En als je zeker weet 

dat je in deze richting verder wil dan kun je je verdie-

pen in bijvoorbeeld remsystemen.

Als je kiest voor M&T moet je in elk geval ook exa-

men doen in wiskunde en natuurkunde (nask1).
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   Alle wegen naar hetzelfde doel:  
een opleiding in het mbo

De opleidingen in het mbo zijn beroepsopleidingen. Deze opleidingen bereiden 

je voor op het uitoefenen van een beroep. Het mbo heeft een zeer groot aantal 

beroepsopleidingen. Je kunt je in heel veel soorten werk specialiseren. Er zijn op 

het mbo vier niveaus.

In het mbo kom je ongeveer dezelfde sectoren tegen als in het vmbo bij Marianum:

Daarnaast zijn er nog de volgende profielen:

  Dienstverlening en producten (D&P)   Maritiem en techniek (MaT)

  Groen   Media, vormgeving en ICT (MVI)

  Horeca, bakkerij en recreatie (HBR)   Mobiliteit en transport (M&T)
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De gevolgde leerweg op het vmbo is bepalend voor het niveau waarop je in het 

mbo kunt instromen:

   de basisberoepsgerichte leerweg geeft toegang tot mbo niveau 2

   de kaderberoepsgerichte leerweg geeft toegang tot mbo niveau 2, 3 of 4

   de gemengde- en theoretische leerweg (mavo) geeft toegang tot mbo 

niveau 2, 3 of 4.

N.B. Mocht je naar havo willen, dan kun je daar in principe alleen naartoe met 

een theoretisch diploma.

De namen van de vier niveaus zijn:

   niveau 1: entree opleiding, hier ga je naar toe als je geen  

vmbo-diploma hebt.

   niveau 2: basisberoepsopleiding

   niveau 3: vakopleiding

   niveau 4: middenkader/specialistenopleiding
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In het mbo kun je twee soorten opleidingen volgen, namelijk BOL en BBL.

1. BOL is de BeroepsOpleidende Leerweg

Je opleiding bestaat voor het grootste deel uit theorie en je gaat meestal gewoon 

vijf dagen in de week naar school. De praktijk (Beroepspraktijkvorming) leer je 

door stage(s), die tussen de 20% en 60% van de opleidingstijd in beslag nemen. 

De opleidingen proberen op de school een aantal situaties uit de praktijk na te 

bootsen.

2. BBL is de BeroepsBegeleidende Leerweg (deeltijds)

Dit is “werkend leren”. Je opleiding bestaat voor het grootste gedeelte uit praktijk 

(60% of meer). Je werkt en leert tegelijk. Je wordt in een bedrijf of instelling 

opgeleid en leert de theorie op school. Meestal ben je vier dagen per week aan 

het werk op een zogenoemde “leerarbeidsplaats” bij een erkend leerbedrijf en ga 

je één dag per week naar school. In het bedrijf word je opgeleid door een ervaren 

vakman of vakvrouw, de “praktijkopleider”.

Competenties
Tegenwoordig wordt er in het bedrijfsleven en op het mbo niet meer alleen ge-

keken naar kennis, maar ook naar competenties.

Wat zijn competenties?

Competenties zijn de combinatie van kennis, vaardigheden, houding, persoon-

lijkheid en motivatie.

Op het vmbo en op het mbo wordt er gekeken naar de ontwikkeling van jouw 

competenties. De competenties bepalen voor een belangrijk deel voor welke 

opleiding je geschikt bent. 
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Goede voorbereiding op je 

  vervolgopleiding
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