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Programma
• Vakken in leerjaar  3+4

• BWI-PIE-Z&W profiel modulen en keuzevakken

• PTA

• Doorstroommogelijkheden MBO. + de 4 niveaus 

• MBO opleidingen in de regio

• MBO informatie op www.kiesmbo.nl

• MBO informatie in Qompas

• Qompas in leerjaar 3+4

• Begeleiding in leerjaar 3+4

• Het loopbaandossier

• Uw bijdrage aan de loopbaanontwikkeling

http://www.kiesmbo.nl/


Vakken in leerjaar 3+4



Profiel Bouwen, wonen & interieur

Wat houdt het profiel "Bouwen, wonen & interieur" in?

Je werkt veel met je handen omdat je bijvoorbeeld gaat timmeren, schilderen, stukadoren of metselen. 
Ook kun je creatief bezig zijn met kleuren en vormen tijdens het meubels maken en de lessen over 
design. Je leert met verschillende gereedschappen te werken. Je oefent op alles dat nodig is om te 
bouwen, te verbouwen of mooier te maken. Het kunnen huizen en gebouwen zijn, maar bijvoorbeeld 
ook schepen, wegen en bruggen. Natuurlijk is het ook belangrijk dat je veilig leert werken met 
machines.
"Bouwen, wonen & interieur" bestaat uit de volgende 4 modulen:

Design en decoratie
Hout- en meubelverbindingen
Bouwen vanaf de fundering
Bouwproces en bouwvoorbereiding

beroepsgerichte keuzevakken: keuze uit 4 vakken
Meubelmaken
Schoonmetselwerk
Schilderen en afwerken van hout en steenachtige ondergronden
Interieurontwerp en -design
Interieurbouw, stands en betimmeringen
Gevelopeningen
D&P Product maken en verbeteren

https://vmbo.qompas.nl/informatie/profiel/4/Bouwen--wonen--interieur#profieldeel12
https://vmbo.qompas.nl/informatie/profiel/4/Bouwen--wonen--interieur#profieldeel11
https://vmbo.qompas.nl/informatie/profiel/4/Bouwen--wonen--interieur#profieldeel10
https://vmbo.qompas.nl/informatie/profiel/4/Bouwen--wonen--interieur#profieldeel9
https://vmbo.qompas.nl/informatie/profiel/4/Bouwen--wonen--interieur#profielkeuzedeel45_4678
https://vmbo.qompas.nl/informatie/profiel/4/Bouwen--wonen--interieur#profielkeuzedeel31_4679
https://vmbo.qompas.nl/informatie/profiel/4/Bouwen--wonen--interieur#profielkeuzedeel32_4680
https://vmbo.qompas.nl/informatie/profiel/4/Bouwen--wonen--interieur#profielkeuzedeel48_4681
https://vmbo.qompas.nl/informatie/profiel/4/Bouwen--wonen--interieur#profielkeuzedeel33_4682
https://vmbo.qompas.nl/informatie/profiel/4/Bouwen--wonen--interieur#profielkeuzedeel35_4683
https://vmbo.qompas.nl/informatie/profiel/4/Bouwen--wonen--interieur#profielkeuzedeel_4689


Profiel Produceren, installeren & energie

Wat houdt het profiel "Produceren, installeren & energie" in?

Iedere dag heb je te maken met verschillende soorten installaties, we kunnen eigenlijk niet zonder. 
Denk aan de verwarming, het gas van het gasfornuis en ’s zomers de airco. Je leert niet alleen hoe je 
dit soort installaties aanlegt. Je leert ook hoe je de installaties kunt repareren en een servicebeurt kan 
geven. Om meer te weten te komen over de verschillende soorten installaties moet je ook weten hoe je 
een installatie kan ontwerpen en produceren.
"Produceren, installeren & energie" bestaat uit de volgende 4 modulen:

Ontwerpen en maken
Bewerken en verbinden van materialen
Besturen en automatiseren
Installeren en monteren

beroepsgerichte keuzevakken: keuze uit 4 vakken

Booglasprocessen
Plaat- en constructiewerk
Utiliteitinstallaties
Verspaningstechnieken
Woon- en kantoortechnologie

https://vmbo.qompas.nl/informatie/profiel/5/Produceren--installeren--energie#profieldeel13
https://vmbo.qompas.nl/informatie/profiel/5/Produceren--installeren--energie#profieldeel14
https://vmbo.qompas.nl/informatie/profiel/5/Produceren--installeren--energie#profieldeel15
https://vmbo.qompas.nl/informatie/profiel/5/Produceren--installeren--energie#profieldeel16
https://vmbo.qompas.nl/informatie/profiel/5/Produceren--installeren--energie#profielkeuzedeel50_4684
https://vmbo.qompas.nl/informatie/profiel/5/Produceren--installeren--energie#profielkeuzedeel49_4685
https://vmbo.qompas.nl/informatie/profiel/5/Produceren--installeren--energie#profielkeuzedeel55_4686
https://vmbo.qompas.nl/informatie/profiel/5/Produceren--installeren--energie#profielkeuzedeel60_4687
https://vmbo.qompas.nl/informatie/profiel/5/Produceren--installeren--energie#profielkeuzedeel61_4688


Profiel Zorg & welzijn
Wat houdt het profiel "Zorg & welzijn" in?
Ben je zorgzaam, heb je doorzettingsvermogen en geduld? En lijkt het je wel wat met mensen met 
verschillende leeftijden en achtergronden te werken? Dan past ’Zorg en welzijn’ misschien wel bij 
jou. Je gaat veel verschillende dingen leren, bijvoorbeeld kinderen verzorgen. Maar ook leer je 
ouderen en lichamelijk beperkte mensen helpen Je gaat leuke activiteiten bedenken voor het 
buurthuis, elkaar mooi maken in de schoonheids- of kapsalon, heerlijke wereldgerechten maken in 
de grootkeuken en natuurlijk heel veel aandacht voor sociale en communicatieve vaardigheden 
want deze zijn bij alle beroepen in deze sector heel belangrijk. Zo ontdek je welk beroep in de zorg 
en welzijn het beste bij jou past. 
"Zorg & welzijn" bestaat uit de volgende 4 modulen:
Mens en zorg
Mens en activiteit
Mens en omgeving
Mens en gezondheid

beroepsgerichte keuzevakken: keuze uit 4-5 vakken
De bijzondere keuken
Gastheerspecialisatie
Assisteren in de gezondheidszorg
Haarverzorging
Kennismaking met uiterlijke verzorging
Ondersteuning bij sport- en bewegingsactiviteiten
Voorkomen van ongevallen en EHBO
Welzijn kind en jongere
Geüniformeerde dienstverlening en veiligheid
HBR Recreatie

https://vmbo.qompas.nl/informatie/profiel/3/Zorg--welzijn#profieldeel28
https://vmbo.qompas.nl/informatie/profiel/3/Zorg--welzijn#profieldeel27
https://vmbo.qompas.nl/informatie/profiel/3/Zorg--welzijn#profieldeel26
https://vmbo.qompas.nl/informatie/profiel/3/Zorg--welzijn#profieldeel25
https://vmbo.qompas.nl/informatie/profiel/3/Zorg--welzijn#profielkeuzedeel14_4445
https://vmbo.qompas.nl/informatie/profiel/3/Zorg--welzijn#profielkeuzedeel9_4446
https://vmbo.qompas.nl/informatie/profiel/3/Zorg--welzijn#profielkeuzedeel22_4448
https://vmbo.qompas.nl/informatie/profiel/3/Zorg--welzijn#profielkeuzedeel18_4449
https://vmbo.qompas.nl/informatie/profiel/3/Zorg--welzijn#profielkeuzedeel17_4451
https://vmbo.qompas.nl/informatie/profiel/3/Zorg--welzijn#profielkeuzedeel27_4452
https://vmbo.qompas.nl/informatie/profiel/3/Zorg--welzijn#profielkeuzedeel28_4453
https://vmbo.qompas.nl/informatie/profiel/3/Zorg--welzijn#profielkeuzedeel20_4454
https://vmbo.qompas.nl/informatie/profiel/3/Zorg--welzijn#profielkeuzedeel110_4542
https://vmbo.qompas.nl/informatie/profiel/3/Zorg--welzijn#profielkeuzedeel_4690


PTA 
PTA > programma, toetsing en afsluiting

• Rechten en plichten van de leerling.

• De beroepsgerichte programma's in leerjaar 3 tellen al mee 
voor het eindexamen.

• 4 profielmodulen = Centraal Praktijk Examen in leerjaar 4
4 keuzevakken = Schoolexamen in leerjaar 3+4

• Profielmodulen 50% + Keuzevakken 50 % = Examenpunt

• Examenreglement en PTA  staan op de Dendron website.



Doorstroommogelijkheden MBO.



4 Niveaus in het MBO

Entree Entreeopleiding voor eenvoudig uitvoerend werk (een jaar).

Niveau 2 Basisberoepsopleiding voor uitvoerend praktisch werk (twee 
tot drie jaar).

Niveau 3 Vakopleiding tot zelfstandig beroepsbeoefenaar zelfstandig 
uitvoerend werk, brede inzetbaarheid (twee tot vier jaar).

Niveau 4

Middenkaderopleiding (drie tot vier jaar) en 
specialistenopleiding (kopstudie van een tot twee jaar), 
volledig zelfstandig uitvoerend werk, brede inzetbaarheid of 
specialisatie.



MBO opleidingen in de regio

 



MBO informatie

www.kiesmbo.nl
MBO Opleidingen 
Beroepenfilmpjes
Kans op werk/stage 

http://www.kiesmbo.nl/
http://www.kiesmbo.nl/


MBO informatie in Qompas



Qompas in leerjaar 3-4



Begeleiding in leerjaar 3+4

• Ontwikkel reflectie gesprekken in de klas.

• Driehoeks gesprekken met de ouders.

• Stages.

• Bedrijvenbezoek/gastlessen

• Ontdekken van kwaliteiten en vaardigheden

• Stimuleren MBO meeloopdagen en opendagen bezoek

• Bijhouden van het Loopbaandossier

• Eindpitch



Het loopbaandossier



Uw bijdrage aan de loopbaanontwikkeling 

 Deelname aan de driehoek gesprekken  (ouderavonden)

 Toon regelmatig interesse in de kwaliteiten van de leerling.

 Bekijk samen met de leerling het loopbaandossier.

 Maak gebruik van de www.kiesmbo.nl voor actuele MBO 
informatie.

 Stimuleer het bezoek van opendagen en meeloopdagen in 
leerjaar 3. Deze staan op de websites van de MBO scholen. 
Inschrijven vaak verplicht.

http://www.kiesmbo.nl/


Bedankt.
Heeft u nog algemene vragen? Neem dan contact op met de 
mentor.

Heeft u een specifieke vraag over studiekeuzes en 
opleidingen? 
Neem dan met de studiecoördinator contact op.

j.vandevenne@stichtinglvo.nl

mailto:j.vandevenne@stichtinglvo.nl
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