Weet jij al wat
je kiest?
Prof ielkeu ze Vm b o-tl
Economie
Techniek
Zorg & Welzijn
Landbouw

P rofi elkeuze Vmbo-tl

Beste Vmbo-3 leerling,
Voor je ligt het boekje waarin je alles kunt lezen over het
kiezen van je profiel. Als je naar de inhoudsopgave kijkt,
zie je dat in het eerste hoofdstuk de meer technische zaken
aan de orde komen. In het tweede en derde hoofdstuk
wordt behandeld hoe dat kiezen voor jou in z’n werk gaat
en waar je op moet letten als je kiest. Vervolgens krijg je
informatie over alle vakken in klas 4, de verplichte vakken
en vakken waar je uit kan kiezen.
Dit boekje is een hulpmiddel om je informatie te geven
over het te kiezen profiel met bijbehorende vakken waar je
volgend schooljaar examen in gaat doen.
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Regels en bepalingen

1

1.1 Profielen

Elk profiel wordt opgebouwd uit een gemeenschappelijk deel, een profiel deel en een
vrije keuze ruimte.

	

Aantal vakken
	Gemeenschappelijk deel:
Nederlands, Engels en T&T
Profieldeel:
2 vakken
Vrije deel:
2 vakken
Door de school ingevulde vrije deel:	Mentoraat en LOB/excursies/sectorwerkstuk/
maatschappijleer/lichamelijke opvoeding
Het gemeenschappelijk deel
Dit deel is voor iedereen hetzelfde.
Profieldeel
Dit is een samenhangend deel van vakken, waarmee een richting gekozen wordt. Die
richting komt overeen met de sectoren waarin opleidingen en werk in de samenleving
worden verdeeld. Er kan gekozen worden uit:
Techniek, Economie, Zorg & Welzijn en Landbouw
	
Het vrije deel
Je bent verplicht om een 6de en 7de vak als examenvak erbij te kiezen. De school kan
daarnaast naar eigen schoolkeuze het vrije deel invullen met verplichte onderdelen.
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1.2 Veranderen van profiel

Nadat de definitieve profielkeuze gemaakt is in maart van het schooljaar, moet je
ervan uitgaan dat veranderen praktisch uitgesloten is. Leerlingen die in vmbo klas 4
zijn gezakt kunnen het tweede jaar eventueel als er plek is van vakken ruilen, dit in
overleg met de decaan en de teamleider vmbo.

1.3 Gekozen vak in klas 3
	

In klas twee heb je gekozen tussen Nask1-Aardrijkskunde, een vak dat je in
klas 3 niet hebt gevolgd, kan je ook in klas 4 niet kiezen.

1.4 Rekenen een vak?

Met ingang van cursusjaar 2019-2020 is er niet meer een landelijke Rekentoets in het
examen opgenomen.
Een vmbo-leerling moet wel op het zogenoemde 2F-niveau kunnen rekenen. De
vaardigheden worden in het wiskunde-examen getoetst. Er zijn in de onderbouw
aparte rekenlessen geweest en in de bovenbouw is er voor het rekenen ook een aantal
lessen gepland.
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1.5 Welke vakken op het vmbo-tl?

	Elk profiel heeft een verplicht deel en er is een vrije ruimte om vakken te kiezen.
Techniek:
Economie:

Wiskunde en Nask1 (verplicht)
Economie (verplicht)
kies 1 vak uit: Wiskunde-Duits
	Zorg & Welzijn: 	Biologie (verplicht)
kies 1 vak uit: Wiskunde-Geschiedenis-Aardrijkskunde
Landbouw:
Wiskunde (verplicht)
kies 1 vak uit: Biologie-Nask1
	Daarnaast kies je een 6de en 7de vak, waar je eindexamen in gaat doen.
Je kunt kiezen uit: Aardrijkunde-Nask1-Duits-Nask2-Geschiedenis-WiskundeEconomie-Biologie-Handvaardigheid. Als je geen Aardrijkskunde-Nask1 in klas 3
hebt gehad, kan je dit vak ook niet kiezen in klas 4.
Je kiest als 6de en 7de vak een vak dat niet voorkomt in je gekozen sectordeel.
Het rooster bepaald uiteindelijk of alle gekozen combinaties mogelijk zijn.

8ste vak: Het is mogelijk om een extra vak te kiezen, bijvoorbeeld een ander vak
waarmee je ook door zou kunnen stromen naar havo 4. Als je een extra vak kiest
doe je hier ook eindexamen in.

1.6 Doorstroom naar havo

Als je door wilt stromen, na het behalen van je eindexamen vmbo-tl moet je hier in
je sectorkeuze rekening mee houden. Bespreek dit met je mentor en decaan.
De toelatingseisen voor havo 4 staan op de website vermeld.
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2

Ho e verloopt de profie lke uze
2.1 Wat doen we?

	In de mentorlessen wordt er gewerkt met Droomloopbaan.nl
In de vaklessen wordt aandacht besteed aan de inhoud van het vak in vmbo 4.
De vakleerkracht geeft een advies over de haalbaarheid van zijn vak voor de leerling.
Er vindt een gesprek plaats tussen leerling en mentor, eventueel is het mogelijk dat
er een gesprek plaatsvindt tussen leerling, ouder(s)/verzorger(s) en decaan. In dit
gesprek houden we rekening met de adviezen.

2.2 Wanneer?

We houden in grote lijnen het volgende tijdpad aan:
November - Januari: - Droomloopbaan
Februari - Maart:
- Vakinformatie door vakleraren en adviezen
			
- Vmbo beroepencaroussel
			
-	Gesprekken met mentor en/of decaan (met eventueel ook
je ouder(s)/verzorger(s))
			
- Definitieve profielkeuze

2.3 Wie helpen je bij het kiezen?

Bij de volgende personen kun je terecht:
- de vakdocent wat vakinhoud en vakadvies betreft
- de mentor geeft profielbegeleiding
- de decaan is er voor specifieke informatie over vervolgopleidingen en beroepen
- je ouders om je profielkeuze te bespreken

2.4 Materiaal

Voor de profielkeuze wordt van het volgende materiaal gebruik gemaakt:
- Droomloopbaan
- Blauwe boekje
- Informatie beroepencarrousel
- Vakvoorlichting van je vakdocent

- www.kiesmbo.nl
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Waar moet je op lette n?
3.1 Algemeen

	Bij je profielkeuze moet je twee dingen in de gaten houden:
• Kan ik met dit profiel en met deze vakken een diploma halen?
•	Kan ik met dit profiel en met deze vakken terecht bij opleidingen waar ik interesse
voor heb? (voor een overzicht van de toelatingseisen voor een opleiding, kijk in het
blauwe boekje dat je hebt gekregen).
Over de vraag ‘zou ik het kunnen?’ moet je kritisch nadenken. Het is belangrijk dat je
kijkt naar de rapportcijfers die je in de derde klas gehaald hebt, je motivatie en het
advies van de vakdocent voordat je een keuze maakt voor een vak.

3.2 Werkhouding

Met een vmbo-tl opleiding kun je veel kanten op, maar welk profiel je ook kiest,
vooral de werkhouding die je hebt, zal belangrijk zijn voor het behalen van je diploma
en het succes in je vervolgopleiding. De manier waarop je met je eindexamen bezig
bent, je studiehouding, het opletten tijdens de les, dat je je spullen voor elkaar hebt
en je werkhouding zijn belangrijk.
Van jou verwachten we dat je zelfstandig kan werken, je tijd goed in kan delen, samen
kan werken en zelfstandig leert leren. Kortom dat je een actieve houding hebt.

3.3 Kiezen is actie!!

Om een goede keuze te kunnen maken, zal je je dus zelf actief moeten opstellen.
Iedereen wil je helpen, maar hier zal je zelf ook om moeten vragen. Jij bent degene
die moet kiezen. Vraag je ouders, docenten, mentor en decaan om hulp waar je dat
nodig hebt.
Daarom: Vul Droomloopbaan goed in, overleg met je mentor, vraag je decaan als je iets
wilt weten, overleg met je ouders, overleg met andere leerlingen, vraag advies aan je
vakdocenten!
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4

O mschr ijving van de p rofie l e n
4.1 Profiel Techniek

Transport en logistiek: haven en vervoer, scheepsbouw, scheepvaart, wegvervoer:
bijvoorbeeld middenkaderopleiding maritiem officier, Metaaltechniek: Opleiding
in de meet- en regeltechniek: onderhoudstechnicus Electro en instrumentatie,
Bouwsector: Verkeer- en stedenbouwkundige, Elektrotechnicus, vliegtuigelektronica
technicus of technicus sterkstroominstallaties, Chemisch laboratoriumtechnicus,
medisch laboratoriumtechnicus, Vliegtuigbouwkunde.

4.2 Profiel Economie

Horeca, Toerisme, Handel, Administratie, Beveiliging, Reclame, Marketing,
Communicatie.

4.3 Profiel Zorg & Welzijn

Verzorging, Sport en recreatie en dienstverlening, Sociaal pedagogische opleidingen,
Uiterlijke verzorging, Doktersassistent, Activiteitenbegeleider.

4.4 Profiel Landbouw

Dierverzorging, Tuinbouw, Voeding, natuur & milieu, Vee- en paardenhouderij,
Levensmiddelentechnologie, Plantenteelt.
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Het i nvullen van het for mulie r

5.1 Welke keuzes moeten er gemaakt worden?
	•
•
•
•

Kies een profiel : Techniek, Economie, Zorg & Welzijn of Landbouw
Kies bij profiel Economie tussen Wiskunde-Duits
Kies bij profiel Zorg en Welzijn tussen Wiskunde-Geschiedenis-Aardrijkskunde
Kies bij profiel Landbouw tussen Biologie-Nask1

Vrije deel
Kies in het vrije deel 2 vakken die je nog niet hebt gekozen.
Houd er rekening mee dat je geen vak kan kiezen dat je in klas 3 niet hebt gevolgd.
Extra vak
Het is mogelijk om een 8de vak te kiezen. Als je kiest voor een extra vak betekent dit
dat je er ook eindexamen in gaat doen. Je teamleider kan het besluit nemen dat je
het extra vak niet kan volgen in verband met roostertechnische problemen of andere
omstandigheden.
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5.2 profielkeuzeformulier vmbo-tl 4
Naam

Klas

		

			

= invullen naar keuze

Gemeenschappelijk deel (verplicht) Nederlands /Engels / T&T

Profielkeuze
Techniek
Profieldeel
Wiskunde
Nask 1

Als 6de en 7de vak kies ik
Duits		
Aardrijkskunde
Geschiedenis

Economie

Zorg en Welzijn

Landbouw

Economie

Biologie

Wiskunde

Kies 1 vak uit:
Wiskunde
Duits

Kies 1 vak uit:
Wiskunde
Geschiedenis
Aardrijkskunde

Kies 1 vak uit
Biologie
Nask 1

Wiskunde		
Nask 2		
Biologie		

Handvaardigheid
Economie
LO2

Nask 1 (wisk. verplicht)

*Aardrijkskunde- Nask1- LO2 alleen mogelijk als het vak in klas 3 is gevolgd
Ik kies voor een extra (8ste) vak:
			
* Moet roostertechnisch mogelijk zijn
Profielwerkstuk (verplicht)

Door de school ingevulde vrije deel (verplicht) Mentoraat & LOB / Internationalisering / Excursies

Datum:
Handtekening ouders/verzorgers:

Versie 28 september 2021
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6

Vakkenboekje
6.1 Vakken

Nederlands
Engels
Duits
Wiskunde
Geschiedenis
Aardrijkskunde
Maatschappijleer
Handvaardigheid
Grafimedia
Economie
Biologie
Nask1: Natuurkunde
Nask2: Scheikunde
LOB (Loopbaan Orïentatie & Begeleiding)
Lichamelijke Opvoeding 2
T&T
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Ned e r la n d s
Nederlands is in vmbo 4 een verplicht vak. Je krijgt 4 uren in de week les.
Tijdens de lessen zijn we bezig met verschillende onderdelen en die worden getoetst tijdens
de schoolexamenweken en als tussentoets in de les. Je krijgt in totaal 5 schoolexamens en het
gemiddelde cijfer is je eindcijfer voor je schoolexamens. Je maakt vervolgens je eindexamen en
het gemiddelde cijfers van schoolexamen en eindexamen bepaalt je eindcijfer. Je krijgt geen
aparte toetsen grammatica en spelling, maar alle opdrachten worden uiteraard wel beoordeeld
of je correct Nederlands schrijft.
Schrijfvaardigheid
Je leert verschillende brieven schrijven, formulieren invullen en
artikelen schrijven.
Leesvaardigheid
Je leert hoe je teksten goed moet lezen, welke opbouw teksten
hebben, wat de schrijver bedoelt.
Spreekvaardigheid
Je leert hoe je een presentatie moet houden en hoe je je mening
goed kunt verwoorden. Je houdt een korte betogende presentatie.
Kijk-en luistervaardigheid
Je leert hoe je goed moet luisteren naar wat een spreker bedoelt,
je leert ook goed te kijken naar wat mensen denken en doen.

(jeugd)literatuur

Je leest een aantal boeken en maakt daar verschillende opdrachten bij waaronder een
leeskring. Je praat dan met medeleerlingen over gelezen boeken.
Je eindexamen bestaat uit een aantal opdrachten leesvaardigheid en een schrijfopdracht.
Kortom, je leert bij Nederlands veel kennis en vaardigheden die je prima kunt gebruiken bij je
vervolgopleiding!
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E n ge ls
Engels vmbo-tl 4
Het vak Engels is in vmbo 4 een verplicht vak. In het examenjaar heb je 3 lessen Engels per
week. Het lesprogramma is gebaseerd op de 4 vaardigheden:
Kijk/luistervaardigheid:
Je krijgt 2x een Cito kijk/luistertoets. De toetsen bestaan uit een audiodeel (alleen
luisteren) en een videodeel (kijken en luisteren). We oefenen regelmatig al vanaf klas 3.
Bovendien bekijken en bespreken we wekelijks het Engelstalige nieuws van de BBC.
Schrijfvaardigheid:
Je krijgt 2x een schrijfvaardigheid toets. Je schrijft 2 brieven: 1x een informele brief (een
brief aan familie of bekenden) en 1x een formele brief (een zakelijke brief). In een cursus
schrijfvaardigheid leer je hoe je een goede Engelse brief schrijft. We gebruiken hiervoor de
computer.
Spreekvaardigheid:
Je krijgt 1x een spreektoets. Je moet je zien te redden met je Engels in alledaagse situaties:
bijvoorbeeld iets bestellen in een restaurant, vragen om informatie. We oefenen dit in
2-tallen tijdens de les.
Leesvaardigheid:
We lezen klassikaal 2 boeken. Per week lees je het opgegeven aantal bladzijden en maakt
hierover een controletoetsje. Het gemiddelde van de toetsjes is je cijfer voor het SE
literatuur. Het doel is leeskilometers maken, zodat je Engels zich verder ontwikkelt. Het
centraal eindexamen: Het centraal examen bestaat uit begrijpend lezen. Bij begrijpend
lezen moet je vragen beantwoorden bij langere en kortere teksten. De meeste vragen zijn
multiple choice. Er is ook een aantal open vragen. Je kent dit al van klas 3 en in klas 4
oefenen we er verder mee. Aan het einde van het jaar besteden we een aantal lessen aan
examentraining. Het hele jaar door werken we uit het boek Stepping Stones. Je herhaalt en
breidt je kennis van het Engels verder uit.
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Dui ts
Duits is de meest voorkomende taal in Europa. Duits is niet alleen handig op vakantie,
maar de kans is groot dat je ook in je werk met de Duitse taal in aanraking komt.
Nederlanders drijven veel handel met Duitsland en daar verdienen we in Nederland
een groot deel van onze boterham mee. De Duitse economie is op dit moment booming.
Grote wereldconcerns als Volkswagen, Mercedes en Bosch komen er vandaan. Als je voor
het bedrijfsleven kiest is het zeker handig wanneer je bekend bent met de Duitse taal.
Het is makkelijker zaken doen met een Duitse klant. Duits is dus handig in allerlei
beroepen, denk bijvoorbeeld ook aan horeca en toerisme.

Duits in vmbo 4

In het examenjaar krijg je vier uur in de week Duits. Er wordt aandacht besteed aan
leesvaardigheid en oefenen we met teksten. Ook luistervaardigheid oefenen je aan de
hand van nieuwsberichten. Schrijfvaardigheid heb je nodig om goede (zakelijke) brieven
te kunnen schrijven. Daarnaast oefenen we ook met spreekvaardigheid aan de hand
van dagelijkse situaties. Denk bijvoorbeeld aan het reserveren van een hotelkamer, een
gesprek bij de dokter of het vinden van de weg.

Daarom Duits!

Nederland en Duitsland zijn belangrijke handelspartners van elkaar. Werken in een Duitse,
Oostenrijkse of Zwitserse vestiging van een Nederlands bedrijf, kan een goede manier zijn
om je carrièrekansen te vergroten.
Voor wie niet bang is om over de grenzen te kijken, liggen er heel veel kansen!

Sectorkeuze Vmbo-tl
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W i s ku n d e
Met wiskunde in je pakket bereid je je goed voor op je vervolgopleiding.

De onderwerpen die in vmbo 4 behandeld worden zijn:
Rekenen
Hoewel rekenen nu een aparte toetsing heeft, moet je nog steeds bij het vak wiskunde
berekeningen maken. Natuurlijk mag je gebruik maken van een gewone rekenmachine
(niet grafisch). Berekeningen met snelheid, procenten en eenheden van tijd, lengte,
oppervlakte en inhoud komen aan bod. Ook leer je de wetenschappelijke notatie te
lezen en hoe je een getal in de wetenschappelijke notatie zet.
Verbanden
Lineaire verbanden, kwadratische verbanden, wortelverbanden, omgekeerd evenredige
verbanden en exponentiële verbanden. Van al deze verbanden leer je ook hoe je de
grafiek er van maakt.
Meetkunde
De nadruk ligt bij meetkunde op het berekenen van hoeken en zijden. Kennis van
goniometrie (tangens, sinus en cosinus) en de stelling van Pythagoras is nodig. Ook
onderwerpen als vergroten en de gelijkvormigheid komen aan de orde. Eigenschappen van
platte figuren zoals verschillende driehoeken, rechthoeken, vierkanten en cirkels komen
aan de orde. Ook ruimtefiguren als kubus, balk en cilinder komen aan bod.
Kennis van eenheden van lengte, oppervlakte en inhoud is van groot belang.
Statistiek
Statistiek is een onderdeel dat in de praktijk gebruikt wordt in het onderzoek. In vmbo
4 leer je hoe je centrummaten (gemiddelde, modus, mediaan etc) kunt berekenen. Ook
leer je hoe je grafieken en een boxplot moet ‘lezen’ en hoe je zelf een staafdiagram, een
cirkeldiagram of een boxplot maakt.
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Ges ch i e d e n i s
Het vak geschiedenis is van belang voor je algemene ontwikkeling. Zo laat het je
bijvoorbeeld zien waarom wij leven in een democratie, terwijl dat niet in alle landen
het geval is. Op die manier leer je begrijpen hoe onze samenleving zich in de loop
van de tijd heeft ontwikkeld. Je leert relativeren en analyseren. Hierdoor is het vak
geschiedenis nuttig voor allerlei beroepen.
Bij het vak geschiedenis wordt het verleden ingedeeld in tien zogenaamde tijdvakken.
In de onderbouw wordt de hele geschiedenis behandeld, van prehistorie tot heden. In
de bovenbouw ontdek je de twintigste eeuw. Een periode waarin de wereld een enorme
verandering heeft doorgemaakt.
Het schoolexamen bestaat uit historische vaardigheden en uit tenminste twee kerndelen
naar keuze. Hierbij wordt gekozen uit:
•
•
•
•
•

De koloniale relatie Indonesië-Nederland
De industriële samenleving in Nederland
Sociale zekerheid en verzorgingsstaat in Nederland
Cultureel-Mentale ontwikkelingen in Nederland na 1945
De Koude Oorlog

Het centraal examen

Op het centraal examen worden elk jaar, in relatie tot de historische vaardigheden, twee
exameneenheden getoetst: het ‘Historisch Overzicht vanaf 1900’ en ‘Staatsinrichting van
Nederland’.
Dit houdt in dat algemene historische kennis aan de orde moet komen. De vaardigheden
die eigenlijk al vanaf de brugklas aan de orde komen, blijven van belang.

Sectorkeuze Vmbo-tl
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A a rdr i j k s ku n d e
Ben je geïnteresseerd in de wereld om je heen? Gaat je belangstelling iets verder dan
alleen je eigen sportclub en de buurt waarin je woont? Lees je wel eens de krant of
kijk je naar het journaal? Dan is aardrijkskunde een vak dat bij je past.
Het geeft je een stevige basis voor je algemene ontwikkeling, zodat je op een zinnige
manier kunt meedenken en meepraten over de dingen die in ons eigen land of in de wereld
om ons heen gebeuren. Als je in klas 1 en 2 met normaal werken een voldoende hebt
gehaald voor aardrijkskunde, dan is het vak voor jou in vmbo 3 en 4 vast geen probleem.

Waar gaat het over?

Aardrijkskunde gaat over verschijnselen in landen en regio’s , ver weg en dichtbij, die laten
zien hoe de mensen leven met de mogelijkheden die de natuur en maatschappij hen daar
bieden. En zoals je al weet zitten daar grote verschillen in!
In vmbo 3 heb je al een schoolexamen gemaakt over de onderwerpen ‘arm en rijk’,
‘grenzen en identiteit’ en ‘bronnen van energie’. In vmbo 4 komen nieuwe onderwerpen
langs: ‘bevolking en ruimte’, ‘weer en klimaat’ en ‘water’. Die weer op dezelfde manier zijn
ingedeeld en ook weer worden getoetst in de SE weken en op het Centraal Examen.

Hoe wordt er gewerkt?

De aardrijkskundige onderwerpen zoals hierboven genoemd worden aan de hand van
voorbeeldgebieden duidelijk gemaakt en je docent leert je om daar op een goede manier
(passend bij aardrijkskunde) naar te kijken en ermee te werken om zo tot een goed
resultaat te komen. In de lessen werk je afwisselend zelfstandig of in groepjes , waarbij ook
de computer kan worden ingezet als hulpmiddel. Soms wordt er ook gewerkt buiten de
school bijv. bij het eigen omgevingsonderzoek en de excursies.

Wat heb je eraan?

Naast een goede algemene ontwikkeling komt wereldoriëntatie altijd van pas, omdat bij
veel vervolgopleidingen en banen tegenwoordig een verblijf in het buitenland mogelijk is.
Daarnaast kun je de kennis van de samenleving om je heen heel goed gebruiken later als
je een baan zou krijgen bij bijv. de overheid, in het onderwijs, bij de politie, in recreatie en
toerisme en bij natuur-en milieuorganisaties.
Kortom je hebt er altijd wat aan !
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Maats ch a p p i j le er
Maatschappijleer betekent voor jou een nieuw vak en een verplicht vak in vmbo 4.
Het is de bedoeling dat je na een jaar maatschappijleer meer kennis en inzicht hebt gekregen
over hoe onze samenleving functioneert.
Weleens nagedacht over hoe jij beïnvloed wordt en hoe jij aan je mening komt?
Weleens nagedacht over waarom sommige mensen crimineel worden en anderen niet?
Dit soort zaken komen bij het vak maatschappijleer aan de orde.
De toetsing vindt plaats door schoolexamens en praktische
opdrachten.
Het cijfer telt mee voor de zak en slaagregeling van je examen.

Johan Cruyff: “Dat is logisch!”
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H a n d va a rd i g h e i d
Handvaardigheid is een beeldend vak en een examenvak.
Het vak kan gekozen worden als 5de of 6de vak binnen alle sectoren van het vmbo.

Belangrijke overwegingen:

• Je vindt het een leuk vak
• Je vindt het plezierig om beeldend bezig te zijn
•	Je wilt jezelf graag breder ontwikkelen en naast alle zaken die je
op school met je hoofd leert wil je ook graag iets met je handen doen
• Je wilt graag meer weten over kunst & cultuur
• Het vak past goed bij een vervolgopleiding

Voor wie is het vak geschikt?

Leerlingen met aanleg en talent kunnen het vak zeker kiezen, maar
dat is niet het enige dat telt. Ook doorzettingsvermogen en een
zelfstandige manier van werken zijn belangrijk. Motivatie van de
leerling is ook een belangrijke voorwaarde om het vak met een goed
cijfer te kunnen afsluiten.

Wat leer je bij Handvaardigheid?

Het maken van beelden
Je doet ervaringen op met uiteenlopende materialen en technieken;
deze kennis komt je van pas als je beeldend gaat werken.
Je leert keuzes te maken voor gegeven problemen en op deze manier
wordt de vindingrijkheid ontwikkeld. Je leert bewust om te gaan met
de beeldaspecten en deze toe te passen in je eigen beeldende werk.
Het kijken naar beelden
Je maakt via afbeeldingen kennis met verschillende beeldaspecten
zoals vorm, ruimte, kleur, licht, textuur, ritme. Tijdens de vakexcursies
kijk je heel gericht naar beelden, architectuur, schilderijen en/of
toegepaste kunst.
Het communiceren over beelden
Je leert je beelden schriftelijk toe te lichten en te presenteren
door de mondelingen. Je maakt kennis met kunstgeschiedenis en
kunstbeschouwing. Bij deze onderdelen leer je gaandeweg in te gaan
op de betekenis van beelden, er over na te denken en er over te praten.
p ro f i e l ke uze Vmb o -tl

23

Sectorkeuze Vmbo-tl

Gra f i m e d i a
Grafimedia is een creatieve en praktische aanvulling dat gekozen kan worden als
extra vak binnen alle sectoren van het vmbo.
Kun je informatie ordenen en heb je leuke ideeën?
Ben je niet alleen creatief maar kun je ook nauwkeurig werken?
Kun je goed plannen en niet bang voor een beetje afwisseling?
Dan is het vak Grafimedia vast iets voor jou!

Grafimedia in vmbo 4

In vmbo 4 begin je met het maken van een weblog, dit wordt jouw portfolio. Een portfolio
is een verzameling van werk dat je hebt gemaakt, opdrachten van grafimedia jaar 2, 3
en 4 en misschien ook tekeningen, trailers of zelfs liedjes, die je hebt gemaakt. Daarna
werk je aan korte opdrachten binnen de onderdelen beeldbewerking (posters, collages,
visitekaartjes) en videobewerking (film, trailer). Vervolgens kies je zelf een richting
(beeldbewerking/film/...) en ben je een langere periode met een opdracht bezig.

Certificaat

Grafimedia is geen officieel examenvak en telt niet voor de zak- of slaagregeling.
In SE3 van het examenjaar sluit je het vak af met een voldoende of goed.
Je krijgt dan een extra certificaat naast je officiële TL-diploma.

Wat wordt er van je verwacht?
•
•
•
•

Je bent creatief en nieuwsgierig.
Je moet zelfstandig kunnen werken.
Je wilt graag met een computer, foto- en filmcamera werken.
Je bent in staat het vak volledig af te ronden.

Beroepen die bij deze richting horen zijn

Grafisch vormgever, vormgever animatie & games, fotografie & video, theatertechnicus,
audiovisueel medewerker, beroepen in de drukkerij.

Sectorkeuze Vmbo-tl
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Econ om i e
Wat kun je verwachten in klas 4 vmbo voor het vak economie?

We gebruiken dezelfde methode Pincode als in klas 3, maar dan een stuk moeilijker
en gaan we met een hoger tempo door de lesstof. Vooral de verdiepingsstof,
de overheidsfinanciën en de inkomensverdeling is bijna vergelijkbaar met de stof van
havo 4 en is een vast onderdeel op het schoolexamen en centraal schriftelijk examen.
Naast het boek moet je (in eigen tijd) ook een werkstuk maken over 10 actuele
economische artikelen uit de krant. Het cijfer telt voor 20% mee voor het SE eindcijfer.

Voor wie is het vak geschikt?

Om het vak te kunnen kiezen moet je veel interesse hebben voor de economie in de
dagelijkse praktijk, veel doorzettingsvermogen (het is hard werken met een vast omlijnd
schema) en een goed cijfer (minimaal een 6 onafgerond) op het eindrapport in klas 3,
daarnaast moet je de economische taal goed beheersen en goed kunnen rekenen (50/50).
Rekenen is een belangrijk onderdeel tijdens de lessen economie.
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B io logi e
Bij biologie leer je over planten, dieren, mensen en het milieu. Eigenlijk gaan
we verder zoals we dat in klas 3 ook gedaan hebben. Alleen komen alle losse
onderwerpen nu meer samen en het is de bedoeling dat je de verbanden gaat zien.
Daarvoor heb je veel theorie, maar waar het kan zal je zelf ook praktisch aan de slag.

Hoe werken we in de vierde klas bij biologie?

We vinden het erg belangrijk dat je, als voorbereiding op je studie aan het MBO, voldoende
kennis hebt. Maar ook dat je zelfstandig en gedisciplineerd kunt werken. Ook moet je in
staat zijn om grotere stukken stof te beheersen, zodat je het geleerde kan toepassen in een
nieuwe situatie. We helpen je daarbij, door zoveel mogelijk te oefenen.

Wat kun je met biologie?

Er zijn allerlei beroepen waarbij kennis van de biologie handig,
soms zelfs noodzakelijk is. Denk maar aan een kapper,
schoonheidsspecialist, (tand)arts-assistent, agrarisch medewerker,
hovenier of sporttrainer. Het vak biologie is dan ook bij veel
opleidingen (bijvoorbeeld medische en groene) gewenst. Ook als je
geen beroep kiest waarbij biologie noodzakelijk is, is het heel handig
in je dagelijks leven dat je biologische kennis hebt. Je leert bij biologie
begrijpen hoe jouw lijf is gebouwd en op welke manieren jouw lijf zorgt
dat het in stand blijft. Ook doe je kennis op over de wisselwerking met
je soortgenoten en je omgeving. Hierdoor kun je jezelf en de wereld om
je heen beter begrijpen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een bezoek aan
een huisarts als je wilt duidelijk maken welke klachten je hebt. Of als je
in de supermarkt moet kiezen wat je gaat eten die avond, waar kan je
dan opletten.

Wat verwachten we van je?

Eigenlijk heel simpel: dat je voor de lessen al je spullen bij je hebt.
Je werk doet en je (pro-)actief opstelt in de klas.

Sectorkeuze Vmbo-tl
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Na s k 1 : Nat u u r kun d e
Het vak natuurkunde is bedoeld voor iemand die echt wil weten hoe techniek in
elkaar zit. Na klas 4 bezit je over goede basiskennis waarmee je één van de vele
opleidingen kunt gaan volgen in de sectoren Techniek, Landbouw en Zorg.
In klas 3 is natuurkunde al een keuzevak. In klas 2 en in klas 3 zal je al gemerkt hebben
dat natuurkunde ook veel te maken heeft met toegepaste wiskunde. Je moet echt
inzicht hebben voor het rekenwerk, voor toepassing van formules en voor technische
probleemaanpak.
Belangrijke onderwerpen in de natuurkunde zijn elektriciteit,
mechanica, krachten, geluid en energie. Het is en blijft een
theoretisch vak maar een aantal onderwerpen kunnen we ook
ondersteunen met een practicum.
Techniek is een beroepsrichting die steeds meer in de
maatschappij wordt gevraagd. Technische opleidingen geven
niet altijd aan dat natuurkunde voor toelating verplicht is
maar het is vanzelfsprekend dat goede basiskennis in een
vervolgopleiding wel belangrijk is.
Ook in de zorg kun je met natuurkundige onderwerpen te maken krijgen zoals
het uitvoeren van eenvoudige onderzoekjes en hoe je patiënten, minimaal belast,
moet gaan tillen.
Kortom heb je een beetje gevoel voor exact en wil je mogelijkheden voor de toekomst zo
breed mogelijk houden dan is natuurkunde je vak.
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Na s k 2 : S ch e i ku n d e
In klas 3 heb je kennis gemaakt met het vak scheikunde. Je hebt mogen onderzoeken
hoe stoffen in elkaar zitten en hoe ze gemaakt kunnen worden. Het vak scheikunde
is echt voor iemand die geïnteresseerd is in een baan in de chemische industrie
of laboratorium, maar ook wanneer je als assistent bij een huisarts, tandarts of
apotheek aan het werk wilt. Bij milieuopleidingen is scheikunde eveneens heel erg
belangrijk.
Aan het einde van klas 3 heb je de symbolen moeten leren van de elementen. Met deze
symbolen ben je ook al bezig geweest om molecuulformules en reactievergelijkingen op
te stellen. Behalve de leuke practica moet je in klas 3 gemerkt hebben of verder leren in de
scheikunde voor jou nog wel aantrekkelijk is.
In klas 4 gaan we met de scheikunde verder werken aan toepassing van molecuulformules
in reactievergelijkingen. Scheikunde bestaat voor een groot deel uit leerwerk, maar ook
inzicht is belangrijk.
Onderwerpen die in de scheikunde aan de orde komen zijn
chemische reacties, koolstofchemie, zouten, zuren en basen.
Scheikunde is voornamelijk een theorievak maar er wordt ook
veel aandacht besteed aan de uitvoering bij practica.
Scheikunde komt niet vaak voor als toelatingseis voor
beroepsopleidingen. Denk je toch aan opleidingen in de
Techniek, Landbouw en Zorg dan komt de scheikunde kennis
zeer goed van pas.
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LOB

(Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding)

In vmbo 4 ben je bezig met keuzeproces betreft het kiezen van een
vervolgopleiding na het behalen van je diploma. In dat keuzeproces
wordt van je verwacht, dat je een aantal stappen zet, die ertoe leiden
dat je op een passende vervolgopleiding of in een passend beroep
terecht komt.

oriënteren

Je zult je moeten orienteren op studeren en opleidingen in het algemeen.
Vervolgens verken je een aantal opleidingen, waar jij een keuze uit denkt
te zullen gaan maken.
In de fase van de verdieping doe je actief aan onderdelen van een
uitgekozen studie mee om je definitieve keuze te onderbouwen.
Nadat je alles op een rijtje hebt gezet, hak je een knoop door.
Van belang is om te kijken naar:

verkennen

Wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik

verdiepen

Zoals gezegd, is een onderdeel van het LOB programma dat je erop
uit gaat bijvoorbeeld naar een meeloopdag op het MBO, en dat je
voorlichting over studenten in het MBO krijgt. Zelf bezoek je open dagen.
De mentor zal je begeleiden in het keuzeproces en je kan voor vragen ook
terecht bij je decaan. Belangrijk om te onthouden, is dat je je voor 1 april
aanmeldt bij een opleiding en dat je altijd een intakegesprek zal hebben
voordat je definitief wordt toegelaten.
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LO 2
De kern van LO2 (lichamelijke Opvoeding 2) is in bewegingssituaties beter leren
bewegen, maar zeker ook beter leren regelen en meer weten over de achtergrond
van bewegen en sport.
Bij LO2 wordt veel praktisch gewerkt, maar er hoort ook een stuk theorie bij. Ben je
sportief en wil je veel en praktisch leren over bewegen en sport, dan is LO2 een uitstekende keuze.

Waarom kiezen leerlingen LO2?

Wil je naar de CIOS of Sport & Bewegen, of ben je geïnteresseerd in geüniformeerde
beroepen (defensie, politie of bij de brandweer). Maar denk ook aan de gezondheidszorg
of welzijnswerk, bijvoorbeeld als activiteitenbegeleider, spelbegeleider of inrichtingswerker
Misschien wil je als vrijwilliger nog verder verdiepen als scheidsrechter, als trainer of
coach of als toernooiorganisator. Trainer bij de jeugd bijvoorbeeld.
Of vind je het gewoon alleen maar heel plezierig om met sport bezig te zijn en zou je
daarin best wel wat verder in willen verdiepen?

Wat moet je kunnen?

Je moet natuurlijk wel redelijk sportief zijn, maar je hoeft niet persé
een goede sporter te zijn.
Het belangrijkste is dat je erg geïnteresseerd en gemotiveerd bent
in sport en bewegen en dat je wilt verdiepen in de achtergronden
daarvan. Je moet het leuk vinden om in bewegingssituaties leiding
te nemen. Bij LO2 leer je verschillende rollen te vervullen van
instructeur, coach, scheidsrechter, observator en als organisator.

LO2 is gym als examenvak. ... Voor alle duidelijkheid: dat komt bovenop de tijd die je

al aan Lichamelijke opvoeding in de gewone lessen besteedt. Tijdens deze lessen krijg je
niet alleen praktijk, maar ook theorie en regeltaken, zoals organiseren en lesgeven.

Hoeveel tijd?

De officiële studielast is vastgesteld op 200 lessen van 50 minuten.
In de praktijk betekent het dat leerlingen twee tot drie lessen per week extra hebben
naast de reguliere lessen LO. Naast deze lessen moet je ook rekening houden met
regelmatig huiswerk.
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Te ch n ologi e & To e passin g
Ooit een robot gebouwd en geprogrammeerd?
Of een app gebouwd? En iets in 3D geprint?
In klas 3 en 4 van het vmbo volg je het praktijkvak Technologie & Toepassing, afgekort
T&T. Je werkt met technologische toepassingen aan technologische oplossingen voor
echte praktijkproblemen.
Bij T&T krijg je opdrachten van bedrijven of instellingen bij jou uit de buurt. Je bedenkt
technologische oplossingen en werkt samen in een projectgroepje. In drie stappen (actie
ondernemen, onderzoek doen en ontwerpen) maak je een prototype, model of advies. Ook
ga je een kijkje nemen in de praktijk.
Technologie is overal. Daarom kunnen T&T-opdrachten overal over gaan: wonen, sport,
industrie, ICT, transport, gezondheid, design en nog veel meer. Bij T&T noemen we dat
werkvelden. Hieronder staan de acht werkvelden van T&T

Tijdens de opdrachten leer je samenwerken, plannen, organiseren, onderzoeken en
presenteren. Daar heb je veel aan in het MBO, op de havo en later op de arbeidsmarkt.
Door al die verschillende opdrachten ontdek je vanzelf wat je leuk vindt en waar je goed in
bent. Wat ook helpt is dat je te maken krijgt met echte bedrijven en organisaties. Handig
als je straks een opleiding moet kiezen.
In klas 3 ga je op excursie naar Amsterdam. We bezoeken dan onder andere het Jetbrains
Techlab. Ook organiseren we verschillende events in samenwerking met bedrijven en
instellingen zoals het MBO.
T&T wordt in klas 4 van het vmbo afgesloten door middel van een schoolexamen. Het
laatste project is een Meester Proef. Hiermee laat je zien wat je allemaal hebt gedaan en
wat je hebt geleerd bij T&T.
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Veel su cce s met het m a ke n va n j e profie lke u ze !
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