


Voorlichting
Van onderbouw naar bovenbouw

De heer H. den Bezemer

Mevrouw C. Roozeman



Profielen in het vmbo
Filmpje

https://www.youtube.com/watch?v=E-mqbaJawt8&index=16&list=PLCr8OXr7XHkJ9LO_Xix6RZq2NaWFcqs_h


Leerjaar 3 en 4 op Compaen vmbo

• Theoretische Leerweg

• Basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

• (Gemengd theoretische leerweg?)



3 profielen (400 uur per profiel)

Minimaal 4 erbij kiezen ( 100 uur per keuzevak)

Kiezen uit 25 keuzevakken

 Schoolexamen van keuzevakken in jaar 3 of  4



Bouwen / Wonen / Interieur

Bouwen, Wonen 
en Interieur

Woon- en kantoortechnologie (PIE)

Drinkwater en sanitair (PIE)

Duurzame energie (PIE)

Installeren en monteren (PIE)

Besturen en automatiseren (PIE)

Presentatie en styling (E&O)

Interieurbouw, stands en betimmeringen (BWI)

Interieurontwerp en –design (BWI)

Bouwproces en 
voorbereiding

Bouwen vanaf  de 
fundering

Hout- en Meubel-
verbindingen

Design en 
Decoratie



Horeca, Bakkerij en Recreatie

De bijzondere keuken

Traiteur

Facilitaire dienstverlening

Gastheerspecialisatie

Brood en Banketspecialisatie

Keukenspecialisatie

Evenementen

Patisserie

Horeca, 
Bakkerij en 
Recreatie

Gastheerschap

Bakkerij

Keuken

Recreatie



Zorg en Welzijn

(Re)creatieve activiteiten

Beveiliging en Veiligheid

Voorkomen van ongevallen en EHBO

Schoonheidsbehandeling haar en gezicht

Wonen, Welzijn en Zorg

Wonen en Huishouden

Verzorging

Sport en Bewegen

Zorg & Welzijn

Mens en 
Gezondheid

Mens en 
Omgeving

Mens en 
activiteiten

Mens en Zorg



Bouwen, Wonen 
en Interieur

Horeca, 
Bakkerij en 
Recreatie

Zorg & Welzijn

Woon- en 
kantoortechnologie (PIE)

Drinkwater en sanitair (PIE)

Duurzame energie (PIE)

Installeren en monteren (PIE)

Besturen en automatiseren (PIE)

Presentatie en styling (E&O)

Interieurbouw, stands en 
betimmeringen (BWI)Interieurontwerp en –design 

(BWI)

De bijzondere keuken

Traiteur

Facilitaire dienstverlening

Gastheerspecialisatie

Brood en Banketspecialisatie

Keukenspecialisatie

Evenementen

Patisserie(Re)creatieve activiteiten

Beveiliging en Veiligheid

Voorkomen van ongevallen en 
EHBO

Schoonheidsbehandeling haar en 
gezicht

Wonen, Welzijn en Zorg

Wonen en Huishouden

Verzorging

Sport en Bewegen

Ondernemen

Ondernemen

Ondernemen



Bovenbouw Beroepsgerichte leerweg

Leerjaar 3
 8 lesuren profieldeel

 6 lesuren keuzevakken

 Schoolexamen keuzevak (-ken)

Leerjaar 4
 8 lesuren profieldeel

 6 lesuren keuzevakken

 Examen in het profieldeel en

 Schoolexamen

 Centraal schriftelijk examen



Overige vakken

• Nederlands
• Engels
• Wiskunde
• Maatschappijleer *
• Kunstvakken *

(* afronden in leerjaar 3)

• Lichamelijke opvoeding

• Vakhulp

• Mentoruur

• Rekenen

• Biologie of  Economie of  NASK 



Keuze proces en inrichting

Leerjaar 2 oriëntatie op de profielen tot april

Medio maart profiel keuze

Medio maart concept keuze voor de keuzevakken

Laatste periode les in gekozen profiel (6 weken 2 uur p.w.)

Juli definitief  keuzevakken doorgeven
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