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Samenwerken
Leerling

Ouder / Verzorger School



Doorstroomschema



Normeringen

De eisen voor KB zijn:

De leerling behaalt een minimum van 78 punten over 
de volgende vakken (niet afgeronde cijfers):

Nederlands, Engels, natuurkunde, wiskunde, biologie, 
geschiedenis, aardrijkskunde, economie, muziek, 
beeldende vorming, lichamelijke opvoeding en 
techniek.

Daarnaast zijn er per profiel toelatingseisen waarbij 
het afgeronde cijfer telt.





Aandachtspunten
LOB loopbaan oriëntatie begeleiding (mentor)
Talentvakken: lichamelijke opvoeding, beeldende vorming, muziek, 
techniek.
excursies diverse sectoren
bezoek afdelingen
interessetest in september (mentor)
keuze in februari
rol decaan
rol ouders
Jobhop



Profielen vanaf klas 3 BL

Techniek Talent (Produceren, Installeren & 
Energie)
Dienstverlening & Producten
Zorg & Welzijn



Techniek

Produceren, Installeren & Energie (PIE)
Bouwen, Wonen & Interieur (BWI)
Eind klas 3 maak je een keuze tussen PIE en BWI

Nederlands, Engels, wiskunde, natuur-& 
scheikunde en maatschappijleer
Metaal -> lassen en metaalbewerking
Bouw -> houtbewerking, machinale houtbewerking
en decoratieve technieken
Installatie & electro
Technische informatica



Dienstverlening
en Producten

Nederlands, Engels, maatschappijleer, 
economie en een vak kiezen uit: biologie/ 
wiskunde
Organiseren van een activiteit
- Draaiboeken, schema’s en begrotingen maken
- Koken en schoonmaken
Presenteren en promoten
- Reclame maken, promotieplan schrijven
- Social media inzetten
Product maken en verbeteren
- Techniek (hout en metaal)
- Ontwerpen en Solidworks
Multimediaal product maken
- Posters, websites en filmpjes maken
- Applicaties bouwen



Zorg & Welzijn
Nederlands, Engels, biologie, geschiedenis en
maatschappijleer
Module 1: Mens en gezondheid
Module 2: Mens en omgeving
Module 3: Mens en activiteit
Module 4: Mens en zorg



VMBO

Voorbereidend middelbaar onderwijs
Vervolg MBO
Diploma stapelen van Basis naar Kader, van 
Kader naar TL



VervolgopleidingTechniek Talent
Produceren, Installeren & Energie
Praktijkopleidingen: Espeq, SPG, InstallatieWerk
NH en Tetrix
Techniek en Proces
Bouw en Infra
Afbouw, hout en onderhoud
Mobiliteit en voertuigen
Laboratorium 
gezondheidstechniek



Vervolgopleiding na
Dienstverlening en Producten

sport en bewegen
verkoop
vormgeving
uniformberoepen
facilitaire dienstverlening
ICT
Robotica
Podium



Vervolgopleiding na Zorg & Welzijn
verzorging / verpleging
dokters - tandarts – apothekersassistent
uiterlijke verzorging
horeca
sociaal dienstverlener
sociaal pedagogisch werk
sociaal cultureel werk
activiteitenbegeleiding
dienstverlening



Hartelijk dank voor uw
aandacht! 
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