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Inleiding 
Dit boekje ontvang jij, omdat je voor een keuze staat. Je zit 
alweer halverwege leerjaar twee. Een belangrijk moment om je 
te oriënteren op hoe je in de bovenbouw, in leerjaar 3 en later 
in leerjaar 4, verder gaat. Wat ga je doen?  

Je kiest voor: 
➢  een profiel 
➢  en een leerroute die bij het profiel hoort. 

 
In welke leerweg je geplaatst wordt, de basis, kader of mavo, is 
afhankelijk van je resultaten in het tweede leerjaar.  
 
In klas 3 begin je aan de beroepsvoorbereidende opleiding. Die 
is meer gericht op het mbo waar je een beroep leert. De 
bovenbouw is ook anders ingericht. Vooral in de 
basisberoepsgerichte en de kaderberoepsgerichte leerweg krijg 
je veel praktijkuren. Daarom is het van het grootste belang dat 
je serieus omgaat met het maken van een keuze. De komende 
twee jaar vormen de bekroning van je opleiding.  
 
Dat hangt van 2 zaken af: 
 

 
● 1   Wat kan je? 

    Dit bepaalt je leerweg. 
 

  
● 2   Wat wil je? 

                Dit bepaalt je profiel en  
                leerroute. 
 

Dit boekje bevat alle informatie met betrekking tot de profielen 
en leerroutes en het tijdpad. Als je na het lezen van dit boekje 
nog vragen hebt dan kun je je wenden tot jouw mentor of de 
decanen, dhr. K. Komen of mevr. M. Geerlings. 
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1. De leerwegen 
 
In de eerste plaats is belangrijk: Wat kan je? 
 
Je hebt straks de eerste twee leerjaren van het vmbo achter de 
rug. Deze jaren waren voor de meeste leerlingen hetzelfde. Zij 
hebben in grote lijnen allemaal hetzelfde programma gevolgd. 
Denk maar aan de vakken die thuishoren in de onderbouw. 
Leerlingen binnen dezelfde klas konden op een verschillend 
niveau werken. Dat blijft in klas 3 ook zo. Je rapporten in klas 1 
en 2 spreken duidelijke taal. De resultaten die je daar behaald 
hebt zijn bepalend voor je leerwegadvies.  
 
Je gaat verder in de derde klas, binnen een leerweg: de basis 
of de kader. Maar het is ook mogelijk dat je al meteen een 
aantal vakken op een hoger niveau gaat volgen. Dat is 
besproken met de mentor en docenten die je in de tweede klas 
had. Het staat ook op je overgangsrapport. Afhankelijk van je 
resultaten in klas 3 is het mogelijk om in de 3e klas, na de 
eerste periode, te veranderen van leerweg. Zo’n verandering 
wordt besproken met de mentor en alle docenten van wie je les 
krijgt.  
 
Het vmbo is geen eindonderwijs: na deze school ga je weer 
verder op een andere school. De meeste leerlingen gaan naar 
het Middelbaar Beroeps- Onderwijs (mbo). 
 
 
1.1 De leerwegen in klas 3 en 4  
 

1. De basisberoepsgerichte leerweg:  
 Deze leerweg geeft leerlingen met een diploma recht op  

 toegang tot niveau 2 van het mbo.  
 
  

2. De kaderberoepsgerichte leerweg:  
Met deze leerweg heb je recht op instroom in niveau 3 en 
4 op het mbo. 
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1.2 Een toelichting op de leerwegen 
 
 
1. De basisberoepsgerichte leerweg. 
Kun je je goed redden in de praktijk, ben je redelijk handig, 
dan zullen jouw mogelijkheden vooral in de basisberoeps- 
gerichte leerweg liggen. Je bent vooral uitvoerend bezig zonder 
al te veel theorie.  Je krijgt dan een programma dat sterk op 
een beroep gericht is en vier algemene vakken waarin je 
examen gaat doen. Altijd Nederlands en Engels en twee vakken 
die bij je keuze voor een profiel horen. Je werkt bijna de helft 
van de lestijd in een praktijklokaal. In het hoofdstuk over de 
profielen staan ook de bijbehorende vakkenpakketten. 
 
 
2. De kaderberoepsgerichte leerweg. 
Als blijkt dat je het in de theorievakken goed doet en dat je al 
goed weet wat je later in de praktijk wilt gaan doen, dan is voor 
jou de kaderberoepsgerichte leerweg heel interessant.  Je bent 
dan ondernemend en zelfstandig, het leren gaat je makkelijker 
af en je kunt goed samenwerken. Je krijgt binnen deze leerweg 
meer en moeilijker leerstof dan in de basisberoepsgerichte 
leerweg. Dat komt omdat je met deze opleidingen op een hoger 
niveau (niveau 3 en 4) het mbo kunt instromen. Je hebt dan 
veel meer theoretische kennis nodig.  
 
Het vakkenpakket wijkt niet veel af van de 
basisberoepsgerichte leerweg. Alleen worden alle vakken op 
een hoger niveau gegeven met meer nadruk op theorie, een 
zelfstandige werkhouding en juiste motivatie. In het hoofdstuk 
over de profielen staan ook de bijbehorende vakkenpakketten. 

 
  

2. De profielen en de leerroutes 

In hoofdstuk 1 hebben we gesproken over Wat kan je? In dit hoofdstuk gaat 
het over: Wat wil je? in klas 3 en 4  gaan doen. 
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Eerst kies je voor een profiel, en dan voor een leerroute die bij het profiel 
hoort. 
 
Alle profielen en leerroutes bij elkaar: 
Welk profiel en welke leerroute past bij jou en ga je in klas 3 volgen? 
 

Profiel Leerroutes (kiezen uit een 
leerroute) 

E en O:  
Economie en 
Ondernemen 
 

1. Handel & Ondernemen 
2. Administratie & Ondernemen 

(alleen voor kaderberoepsgerichte 
leerweg) 

BWI: 
Bouwen, Wonen 
en Interieur 

1. Hout & Constructie  
2. Meubel & Interieur 

 

MT: 
Mobiliteit en 
transport 

1. Voertuigen & Tweewielertechniek 

PIE: 
Produceren, 
Installeren en 
Energie 

1. Energie & Elektrotechniek 
2. Metaal & Besturingssysteem 

ZW: 
Zorg en Welzijn 

1. Gezondheidszorg & Welzijn 
2. Huidverzorging & Haarverzorging 

D en P: 
Dienstverlening en 
Producten 

1. Bewegen & Veiligheid 
2. Media & Theater 
3. Vormgeving & Ontwerp 

 
 
Een toelichting op de 6 profielen 
 
2.1 E en O: Economie en Ondernemen 
 
Werk je nauwkeurig en vind je het leuk om met klanten om te gaan? Ben  

6 
 



je creatief en ondernemend? Handig met de computer en gewend om  
geconcentreerd te werken? Dan kies je vast voor één van de leerroutes  
binnen het profiel Economie & Ondernemen. In de lessen in de bovenbouw ga 
je op het plein Economie & Ondernemen aan de slag met boekhouden, het 
ontwerpen en inrichten van etalages en het maken van reclame. Hierbij zullen 
je digitale vaardigheden goed van pas komen. 
 
Voorbeelden van beroepen in deze sector: 

● secretaresse; 
● telefoniste; 
● juridisch medewerker; 
● verkoper detailhandel; 
● ondernemer detailhandel. 
 

Als je voor het profiel Economie en Ondernemen kiest, dan maak je vervolgens 
een keuze uit één van de onderstaande 2 leerroutes: 
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2.2 BWI: Bouwen, Wonen en Interieur 
 
Met je handen werken? Autocad tekenen op de computer? Bij Bouwen, Wonen 
en Interieur oefen je vaardigheden die nodig zijn om een huis te bouwen, te 
verbouwen of te verfraaien. Timmeren, meubels maken, ontwerpen op de 
computer. Kortom: teveel om op te noemen. Het profiel dat leidt naar een 
mooie baan in de uitdagende wereld van de bouwtechniek.  
Mooier kunnen we het niet maken! 
 
Voorbeelden van beroepen: 
 

● timmerman; 
● meubelmaker/(scheeps-) interieurbouwer; 
● allround montagemedewerker Gevelelementen. 
 
Als je hiervoor kiest, dan maak je vervolgens een keuze uit één van de 
onderstaande 2 leerroutes: 
 

  
 

 

  
 

 
2.3 MT: Mobiliteit en Transport 
 
Ben je geïnteresseerd in de techniek van auto’s, motoren, scooters en fietsen? 
Houd je van sleutelen en vind je het leuk om storingen op te lossen? Ook 
transport en logistiek is onderdeel van het programma bij ons op school. 
 
Voorbeelden van beroepen: 
 

● autotechnicus; 
● scooter- of fietstechnicus; 
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● chauffeur goederenvervoer / logistiek medewerker. 
 
Het profiel Mobiliteit en Transport heeft een leerroute: 
 

  
 
 

 
2.4 PIE: Produceren, Installeren en Energie 
 
Techniek heeft de toekomst! De ontwikkelingen in de techniek gaan 
razendsnel. Het bedrijfsleven en de overheid zitten te springen om goed 
opgeleide technici. Naast de basistechnieken op het gebied van 
metaalbewerking, elektriciteit en installaties, is er binnen dit profiel veel 
aandacht voor moderne technieken en ontwikkelingen, zoals: zonne- en 
windenergie, slim wonen en robotica. Heb je technisch inzicht en wil je de 
wondere wereld van de techniek verder ontdekken? Kies dan in de bovenbouw 
voor dit profiel en later voor een uitdagende baan in de moderne techniek. 
 
Voorbeelden van beroepen: 
 

● monteur werktuigkundige installaties; 
● elektrotechnicus; 
● onderhoudsmonteur installatietechniek; 
● constructiebankwerker; 
● verspaner. 
 
Als je voor het profiel PIE kiest, dan maak je vervolgens een keuze uit een 
van de onderstaande 2 leerroutes: 
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2.5 Zorg en Welzijn (ZW) 
 
Wil je later graag met mensen werken en voor ze zorgen? Ze mooi maken? 
Houd je van kinderen of spreken juist de 
oudere mensen je meer aan? Kun je je 
inleven in een ander? Denk je aan een 
beroep als verplegende of kapper? Wil je 
werken in de gehandicaptenzorg of juist 
liever  in een schoonheidssalon?  
 
 

 

Voorbeelden van beroepen: 
 

● helpende zorg & welzijn; 
● verpleegkundige; 
● tandartsassistent; 
● kapper; 
● kok; 
● gastheer / gastvrouw; 
● onderwijsassistent. 

 
 

Het profiel Zorg en Welzijn heeft 2 leerroutes, je kunt kiezen uit: 
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2.6 Profiel: Dienstverlening en Producten (D en P) 
 
In het profiel Dienstverlening en Producten zijn 3 leerroutes ontwikkeld voor 
die leerlingen die meer en/of anders willen. Zie je een toekomst weggelegd in 
de sport, de veiligheid, of wil je juist je creatieve talenten op het gebied van 
media & theater verder ontwikkelen? Of wil je verder op het gebied van 
vormgeven & ontwerp? Dan is dit het juiste profiel voor jou. 
 
Hieronder volgt een korte toelichting op elke leerroute die valt binnen het 
profiel Dienstverlening en Producten: 
 

  
 
Vind je het niet alleen erg leuk om zelf te sporten, maar 
ook om andere mensen te helpen? Ben je sociaal 
vaardig en vind je het leuk om voor een groep te staan? 
Houd je van plannen en organiseren? Zie je het zitten 
om bijvoorbeeld training te geven of activiteiten 
bedenken voor het animatieteam? Of denk je meer aan 
een toekomst in één van de uniformberoepen? Dan is 
dit de perfecte leerroute voor jou! 
 

  
 

Je doet niets liever dan toneelspelen, een dansuitvoering 
geven en vooral omgaan met mensen. Je bent creatief, 
hebt leuke ideeën en kunt goed organiseren. Dan kun je 
eindelijk je droom waarmaken en dagelijks vertoeven in 
de wereld van theater en cultuur. Logisch dat je dan voor 
deze droomroute kiest! 
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In deze kleurrijke leerroute combineren we techniek 
en vormgeven. Je leert ontwerpen en vormgeven 
met moderne apparatuur, maar ook het handwerk 
komt volop aan bod. Een geweldige leerroute voor 
jongens en meisjes die vormgeven in hun bloed 
hebben!  
 
 
 
 
Als je dus voor het profiel D & P (Dienstverlening en Producten)  kiest, dan ga je 
daarna dus nog een keuze maken uit één van de onderstaande 3 leerroutes: 
 

➢ Bewegen & Veiligheid 
➢ Media & Theater 
➢ Vormgeving & Ontwerp 
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De vakkenpakketten  
 
 
3.1   Economie en Ondernemen: het vakkenpakket 

 
Op bladzijde 7 is beschreven wat de inhoud is van het profiel Economie en 
Ondernemen. Hieronder staat voor beide leerroutes beschreven welke vakken 
daarbij horen in klas 3 en in klas 4. 
 
Vakkenpakket klas 3 
 
Economie en 
Ondernemen 
 

 
BASIS 

 
KADER 

Ne, Eng, ec, wisk,  
én het beroeps- 
programma 

 
Ne, Eng, ec, wisk, 
én het beroeps- 
programma 
 

Vakkenpakket klas 4 

 
Economie en 
Ondernemen 
 
 

BASIS KADER 
 
Ne, Eng, ec, wis, 
én het beroeps- 
programma 

 
Ne, Eng, ec, wisk. 
én het beroeps- 
programma 
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3.2  Bouwen, Wonen en Interieur : het vakkenpakket  
 
Voor de beschrijving van de inhoud van het profiel: zie bladzijde 8. 
 
 

Vakkenpakket klas 3 

 
Bouwen, 
Wonen en 
Interieur 
 
 

 
BASIS 
 

 
KADER 

 
Ne, Eng, wis, nask, 
én het beroeps- 
programma 

 
Ne, Eng, wis, nask, 
én het beroeps- 
programma 

Vakkenpakket klas 4 

 
Bouwen, 
Wonen en 
Interieur 
 
 

BASIS KADER 

 
Ne, Eng, wis, nask, 
én het beroeps- 
programma 
 

Ne, Eng, wis, nask, 
én het beroeps- 
programma 

 
 
 
3.3 Mobiliteit en Transport 
 
Voor de beschrijving van de inhoud van het profiel en de leerroute: zie 
bladzijde 8. 
 

Vakkenpakket klas 3 

 
Mobiliteit en 
Transport 

 
BASIS 
 

 
KADER 
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Ne, Eng, wis, nask, 
én het beroeps- 
programma 
 

 
Ne, Eng, wis, nask, 
én het beroeps- 
programma 
 

Vakkenpakket klas 4 

 
Mobiliteit en 
Transport 
 
 

BASIS KADER 

 
Ne, Eng, wis, nask, 
én het beroeps- 
programma 
 

Ne, Eng, wis, nask, 
én het beroeps- 
programma 

 
 
 
3.4  Produceren, Installeren en Energie 
Voor de beschrijving van de inhoud van het profiel en de leerroutes: zie 
bladzijde 9. 
 
 
 

Vakkenpakket klas 3 

 
Produceren, 
Installeren en 
Energie 

 
BASIS 
 

 
KADER 

 
Ne, Eng, wis, nask, 
én het beroeps- 
programma 
 

 
Ne, Eng, wis, nask, 
én het beroeps- 
programma 
 

Vakkenpakket klas 4 

 
Produceren, 
Installeren en 
Energie 

BASIS KADER 

Ne, Eng, wis, nask, 
én het beroeps- 
programma 
 

Ne, Eng, wis, nask, 
én het beroeps- 
programma 
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3.5  Zorg en Welzijn 
 
Voor de beschrijving van het profiel en de beide leerroutes: zie bladzijde 10. 
 
 

Vakkenpakket klas 3 

 
Zorg en welzijn 
 
 

 
BASIS 
 

 
KADER 

 
Ne, Eng, bio, wisk, 
én het beroeps- 
programma 
 

 
Ne, Eng, bio, wisk, 
én het beroeps- 
programma 
 

Vakkenpakket klas 4 

Zorg en welzijn 
 
 
 

 
BASIS 
 

KADER 

 
Ne, Eng, bio, wisk, 
én het beroeps- 
programma 
 

 
Ne, Eng, bio, wisk, 
én het beroeps- 
programma 
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3.6  Dienstverlening en Producten  
Voor de beschrijving van het profiel en de 3 leerroutes, zie bladzijde 11. 
 
 

Vakkenpakket klas 3 
Leerroute: 
 
Bewegen & 
Veiligheid 
 
 

BASIS KADER 
 
Ned, Eng, wis, bio 
én het beroeps- 
programma 
 

 
Ned, Eng, wis, bio 
én het beroeps- 
programma 
 

Vakkenpakket klas 4 
 BASIS KADER 
 
Bewegen & 
Veiligheid 
 

Ned, Eng, wis, bio 
én het beroeps- 
programma 
 

Ned, Eng, wis, bio 
én het beroeps- 
programma 
 

 
 

Vakkenpakket klas 3 
Leerroute: 
 
 
Media & 
Theater 
 
 

BASIS KADER 

 
Ned, Eng, wis, eco 
én het beroeps- 
programma 
 

 
Ned, Eng, wis, eco 
én het beroeps- 
programma 
 

Vakkenpakket klas 4 
 BASIS KADER 
 
Media & 
Theater 
 

Ned, Eng, wis, eco 
én het beroeps- 
programma 
 

Ned, Eng, wis, eco 
én het beroeps- 
programma 
 

Vakkenpakket klas 3 
Leerroute: 
 
 
Vormgeven & 
Ontwerp 
 
 

BASIS KADER 

 
Ned, Eng, wis, nask 
én het beroeps- 
programma 
 

Ned, Eng, wis, nask 
én het beroeps- 
programma 
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Vakkenpakket klas 4 
 BASIS KADER 
 
Vormgeven & 
Ontwerp 
 

Ned, Eng, wis, nask 
én het beroeps- 
programma 
 

Ned, Eng, wis, nask  
én het beroeps- 
programma 
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4. Tijdpad om te kiezen voor een profiel en leerroute voor 2017-2018 
 
Dit schooljaar hebben de leerlingen van klas 2 op de woensdagmorgen steeds 
kennis kunnen nemen van een profiel. We noemen dit de POP: Praktische 
Oriëntatie op de Profielen. De leerlingen hebben straks 3 profielen gevolgd. De 
leerling volgt in de vierde periode tijdens de POP-uren al les in het 
beroepsprogramma (profiel) dat gevolgd gaat worden in klas 3. 
 
Tijdens het portfoliogesprek in de evaluatieweek op 7  februari is het kiezen 
van een profiel en leerroute onderdeel van het portfoliogesprek. Er hoeft op 
dat moment nog geen beslissing genomen te worden, maar wel worden de 
mogelijkheden met elkaar besproken. 
 
Op 16 februari wordt een speciale ouderavond gehouden voor alle 
ouder(s)/verzorgers en leerlingen van klas 2 over de profielen en de 
bijbehorende leerroutes. U krijgt hierover nog een uitnodiging om u in te 
schrijven. Op deze avond wordt door de docenten van de beroepsgerichte 
afdelingen informatie verstrekt over inhoud en alle daarbij komende zaken met 
betrekking tot  het profiel en de leerroute. 
 
In maart krijgen de ouder(s)/verzorger(s) door de mentor een formulier 
aangereikt, waarop definitief aangegeven wordt welk profiel en welke 
leerroute de leerling kiest voor de schooljaren 2017-2019. Op 11 maart moet 
deze keuze definitief zijn. 
 

5. Profiel- en leerroute-oriëntatie  

Om de keuze makkelijker te maken, maak je op de computer een 
beroepeninteressetest. Uit deze test kun je afleiden waar je interesse ligt en 
voor welk profiel je geschikt bent. Bovendien heb je in de afgelopen maanden 
al POP (Praktische Oriëntatie op de Profielen) gehad. Zo heb je al een beetje 
kennis kunnen maken met de verschillende profielen en leerroutes. 
 
Je mentor is de persoon die je begeleidt in het keuzeproces. Daarnaast zijn er 
decanen die jou, je mentor en je ouders van informatie kunnen voorzien.  
 
Nog steeds vragen? 
Neem dan snel contact op met de mentor. 
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De heer Komen: cjg.komen@tabor.nl 
Mevrouw M. Geerlings   md.geerlings@tabor.nl 
Mevrouw N. Volten: n.volten@tabor.nl (assistent) 
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6. Opmerkingen 
 
 
 

● Natuurlijk krijg je ook nog de overige vakken zoals gymnastiek, 
maatschappijleer en Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV). 
Maatschappijleer sluit je af in klas 3. Het telt mee voor de 
eindexamenresultaten van klas 4.  

 
● Ook CKV moet in klas 3 met een voldoende worden afgesloten. 

 
● In klas 3 en 4 moet gymnastiek met een voldoende worden afgesloten. 

 
● Doorstroming van de kaderberoepsgerichte leerweg naar de havo is niet 

mogelijk. 
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Keuzeformulier 
BIK, sportklas en Vakcollege 
(advies ingevuld door de mentor) 

Wat wordt jouw keuze? 

Voornaam en achternaam leerling: __________________________________________ 

Klas 2 (klas invullen): _______________ 

Naam van de mentor: __________________________________________ 

BBL: Basis Beroepsgerichte Leerweg 

KBL: Kader Beroepsgerichte Leerweg  

Leerweg Profiel en leerroutes: zet kruisje bij de leerroute die je kiest 
BBL KBL Profiel: Produceren, Installeren en Energie (PIE) 

  Leerroute: Metaal & Besturingstechniek 
  Leerroute: Energie & Elektrotechniek 
 

Leerweg Profiel en leerroutes: zet kruisje bij de leerroute die je kiest 
BBL KBL Profiel: Bouwen, Wonen en Interieur (BWI) 

  Leerroute: Hout & Constructies 
  Leerroute: Meubel & Interieur 
 

Leerweg Profiel en leerroutes: zet kruisje bij de leerroute die je kiest 
BBL KBL Profiel: Mobiliteit en Transport 

  Leerroute: Voertuigen & Tweewielertechniek 
 

Leerweg Profiel en leerroutes: zet kruisje bij de leerroute die je kiest 
BBL KBL Profiel: Zorg en welzijn 

  Leerroute: Gezondheidszorg & Welzijn 
  Leerroute: Huidverzorging & Haarverzorging 
 

Leerweg Profiel en leerroutes: zet kruisje bij de leerroute die je kiest 
BBL KBL Profiel: Economie en Ondernemen 

Geen keuze mogelijk  Leerroute: Administratie en Ondernemen 
  Leerroute: Handel & Ondernemen 
 

Leerweg Profiel en leerroutes: zet kruisje bij de leerroute die je kiest 
BBL KBL Profiel: Dienstverlening en Producten (D & P) 

  Leerroute: Vormgeving & Ontwerp 
  Leerroute: Media & Theater 
  Leerroute: Bewegen & Veiligheid 
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Alle informatie over profielen, leerroutes, vakkenpakketten en overgangsnormen kunt u lezen in het 

boekje ‘kiezen voor een profiel en leerroute’ dat uw zoon/ dochter heeft gehad. Dit boekje is ook te 

vinden op de site van het d’Ampte, onder ‘leerlingbegeleiding.’  Voor vragen kunt u altijd bij de 

mentor terecht. 

Hoorn, februari 2017 

De ouders / verzorgers van ………………………………… 

gaan akkoord met de keuze van profiel, leerroute, en vakkenpakket.  

 

Handtekening ouder: Handtekening leerling:               Handtekening mentor: 

 

________________ __________________ _____________________ 

 

Wij verzoeken u 1 exemplaar voor 15 maart  in te leveren bij de mentor.  

Opmerkingen: 

a. Engels en Nederlands zijn  voor elke leerroute verplichte vakken. 

b. Daarnaast heeft elk profiel ook andere verplichte profielvakken. Zie het boekje ‘Kiezen voor 

een profiel en leerroute.’ 

c. Naast het gekozen vakkenpakket wordt ook verplicht in klas 3 het vak maatschappijleer 1 en 

CKV1 (Culturele Kunstzinnige Vorming) aangeboden.  

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

23 
 


