
Informatie-avond

Leerjaar 2 VMBO 
Theoretische leerweg

5 april 2022

Door Mirjam Boven
Decaan



Programma

• Opening

• Profielen VMBO Theoretische Leerweg

• Keuzevakken leerjaar 3

• Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB)

• Keuzevak Lichamelijke Opvoeding 2 (LO2)

• Afsluiting

• Rondleiding





Bovenbouw VMBO 

• Voorbereiding op het MBO 

• 2 vakken laten vallen

• Mogelijkheid om LO2 te kiezen

• Eind klas 3: profiel- en vakkenpakket kiezen

• 2-jarig examenprogramma



Keuzevakken leerjaar 3 TL

• Leerlingen kiezen minstens 2 van de onderstaande vakken:

- NaSk2

- Geschiedenis

- Duits

- Aardrijkskunde

• Leerlingen kunnen kiezen voor het vak:

- Lichamelijke opvoeding (LO2)





Profielen Theoretische Leerweg

• Techniek

• Zorg & Welzijn

• Economie

• Landbouw                    



Examenvakken Theoretische Leerweg

• Nederlands
• Engels
• Maatschappijleer
• Duits
• Aardrijkskunde
• Geschiedenis
• Economie

• Wiskunde
• NaSk 1
• NaSk 2
• Biologie
• LO 2
• Tekenen*



Minimaal 7 examenvakken kiezen

• Gemeenschappelijk deel

• Profielvakken

• Vakken vrije deel



Vakken gemeenschappelijk deel

• Nederlands
• Engels
• Maatschappijleer

• Lichamelijke Opvoeding (LO), Culturele Kunstzinnige Vorming (CKV), 
levensbeschouwing en het profielwerkstuk (LOB), zijn geen examenvakken 
maar moeten wel afgesloten worden met een voldoende.



Profielvakken en vakken vrije deel

• Ieder profiel heeft één of twee verplichte profielvakken

• Aanvullen met vakken uit vrije deel

• Kiezen extra vak uit vrije deel aanbevolen:
- bredere basis
- grotere slagingskans
- minder tussenuren
- mogelijkheid om na examen te laten vallen



Profiel Economie

• Gemeenschappelijk deel: Nederlands
Engels
Maatschappijleer

• Verplicht profielvak:           Economie

• Profiel-keuzevak:               Wiskunde of Duits

• Vrije deel:                           2 of 3 vakken                     



Profiel Techniek

• Gemeenschappelijk deel: Nederlands
Engels
Maatschappijleer

• Verplicht profielvak:           Wiskunde en NaSk 1

• Profiel-keuzevak:               geen

• Vrije deel:                           2 of 3 vakken                     



Profiel Zorg & Welzijn

• Gemeenschappelijk deel: Nederlands
Engels
Maatschappijleer

• Verplicht profielvak:           Biologie

• Profiel-keuzevak:               Wiskunde of
Geschiedenis of
Aardrijkskunde

• Vrije deel:                           2 of 3 vakken                     



Profiel Landbouw

• Gemeenschappelijk deel: Nederlands
Engels
Maatschappijleer

• Verplicht profielvak:           Wiskunde 

• Profiel-keuzevak:               Biologie of NaSk 1

• Vrije deel:                           2 of 3 vakken                     



Mogelijk passende beroepsrichtingen MBO



Opleidingsgebonden toelatingseisen

• Technische Mbo-opleidingen: 
verplicht NaSk1 of wiskunde



Overstap 4TL naar HAVO 4

• Mogelijk voor gemotiveerde TL-leerling met een positief 
advies van het docententeam

• Leerling heeft een extra vak in het vakkenpakket

• Leerlingen moet extra stof doen voor wiskunde

• Leerling verdiept zich in de profielen van de 
bovenbouw havo (NT, NG, EM, CM)

• Advies
• Natuur en Techniek:              Wiskunde, NaSk1, NaSk2
• Natuur en Gezondheid:         Wiskunde, Nask2, Biologie
• Economie en Maatschappij: Wiskunde, Economie, Geschiedenis
• Cultuur en Maatschappij:     Geschiedenis, Frans óf Duits



Welke leerroute past bij de leerling?

• TL vervolgen, doorstromen naar niveau 4 MBO

• TL vervolgen, doorstromen naar Havo leerjaar 4

• Overstappen naar Kaderberoepsgerichte leerweg, 
doorstromen naar MBO:
- Leerling kiest een beroepsgericht profiel 
(meer informatie in volgende voorlichtingsronde)

- Mogelijkheid om vakken op TL- te blijven volgen
- Leerlingen kunnen instromen op niveau 4 in het MBO





LOB helpt leerlingen voor te bereiden
op keuzes voor hun studie of baan

Loopt als een rode draad door alle                   
leerjaren

Leerlingen werken aan vijf
loopbaancompetenties

Loopbaan Oriëntatie en
Begeleiding (LOB)



LOB activiteiten in leerjaar 2 TL

• Praktische Keuze Oriëntatie (PKO) lessen
• Voorlichting keuzevakken bovenbouw en profielen
• Kennismakingslessen NaSk 2
• Sterk Techniek Onderwijs (STO)

- Girls Day (7 april)
- Techniek Tastbaar (8 april)
- Bedrijvencarrousel (19 mei)

• Maatschappelijke stage
• Meeloop dag ouder/familielid                                     
• LOB-gesprekken 
• Digitaal loopbaandossier



Digitaal loopbaandossier

• Persoonlijk digitaal-logboek met ervaringen 
die bijdragen aan studie- en loopbaanontwikkeling:

- hobby
- maatschappelijke stage
- open dag
- meeloop dag
- LOB-opdrachten
- bijbaantje
- etc.



Tips

• Begin op tijd met het oriënteren op een vervolgopleiding

• Bezoek opendagen in leerjaar 3

• Kijk eens op de websites van verschillende MBO-scholen
- Naast veel informatie ook studiekeuze-testen                               

Hulp nodig? Vraag een gesprek aan bij de coach of decaan,
Wij helpen u graag!



Keuzevak 

Lichamelijke opvoeding 2 

LO2

Door: Matine Kamps en Robin Vos

Docenten LO



• Wat is LO2
• Waarom LO2
• Voor wie is LO2
• Wat doen we
• Waar ondersteunt LO2 bij
• Wat komt er verder bij kijken
• LO2 voor jou

Inhoud



• LO als examenvak, tl niveau
• Wat is het verschil tussen LO en LO2?
• Je gaat dieper in op de volgende drie onderdelen:

Bewegen
Bewegen en Regelen
Bewegen, Gezondheid en Samenleving

• Stagelopen
• Tijdstip

Wat is LO2?

Programma omvat 200 lesuren (kl 3&4)
Komt bovenop LO1
Verdieping t.o.v. LO1
Als 7e vak, bij voorkeur 8e vak
Examendossier verplicht



Waarom LO2?

• Goede voorbereiding vervolgopleidingen en beroep
• Draagt bij aan algemene competenties/vaardigheden
• Aantrekkelijk keuzevak
• Maatschappelijke relevantie (o.a. vrijwilligerswerk)
• Sluit goed aan bij de havo en atheneum tweede fase

(Bewegen, Sport en Maatschappij)
• Schoolexamenvak!!



Ik wil graag samenleren

Ik vind sport leuk

Ik wil meer weten van de achtergronden van sport

Ik ben een doorzetter

Ik wil graag samenwerken

Ik wil graag helpen bij sportactiviteiten

Voor wie is LO2?



Wat doen we met LO2?

Praktijk
• Praktijk lessen L.O.

(tactisch en technisch)

• Lesgeven
• EHBO
• Sporten bij de vereniging;

tennis, boksen, zwemmen,   
bootcamp etc.

Theorie
• Spelregels
• Opdrachten;

- Eigen sportloopbaan
- Sport & gezondheid
- Sportdagorganisatie
- Sportoriëntatie (1 per jaar)

• Stagelopen (10 en 16 uur)



Waar ondersteunt LO2?

Veel organiserende en begeleidende rollen;
• Introductie brugklas survival (lj 4)
• Ondersteuning sportdagen Kits Primair & CKC 

Drenthe
• Ondersteuning pietengym Kits Primair
• Organisatie sportdagen locatie Volta
• Organisatie clinics voor Kits Primair en

CKC Drenthe
• Organisatie sporttoernooien
• BSO 



Extra

Kledingpakketten:
Pakket 1: korte broek, lange broek, T-shirt, jack € 90,-
Pakket 2: T-shirt, jack, korte broek € 60,-
Pakket 3: T-shirt, jack € 50,-

Sportfoliomap



Samen sterker

Waar ligt jouw kracht?



Afsluiting



Informatie-avond

Leerjaar 2 VMBO 
Basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

5 april 2022

Door Mirjam Boven
Decaan



Programma

• Opening

• Beroepsgerichte profielen VMBO

• Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB)

• Beroepsgericht profiel: Zorg & Welzijn 

• Beroepsgericht profiel: Dienstverlening & Producten

• Afsluiting

• Rondleiding





Bovenbouw VMBO 

• Beroepsgericht profiel kiezen

• Voorbereiding op het MBO

• 2-jarig examenprogramma



Beroepsgerichte profielen in het VMBO 

• Economie en Ondernemen (E&O)
• Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR)
• Groen
• Bouwen, Wonen en Interieur (BWI)
• Produceren, Installeren en Energie (PIE)
• Mobiliteit en Transport ( M&T)
• Media, Vormgeving en ICT (MVI)
• Maritiem en Techniek (MT)

Volta:
• Zorg en Welzijn (Z&W)
• Dienstverlening en Producten (D&P)



Beroepsgericht profiel 

• Gemeenschappelijk deel

• Profieldeel

• Vrije deel



Gemeenschappelijk deel 

• Algemeenvormende vakken
- Nederlands
- Engels
- Maatschappijleer
- Lichamelijke opvoeding
- Kunstvak
- Rekenen



Profiel deel 

• 1 Beroepsgericht profiel vak (4 modules)
• 2 Algemeen vormende vakken 

Vrije deel

• 4 beroepsgerichte keuzevakken
• School specifieke onderdelen: levensbeschouwing, 

maatschappelijke stage



Beroepsgerichte profielen:

Economie en ondernemen (E&O) 
• Gericht op het bedrijfsleven

• Administratief medewerker, verkoper, receptionist, 
magazijn medewerker, commercieel medewerker etc.

• Profielgebonden vak: Economie                                            
+ Wiskunde of Moderne Vreemde Taal

• Dr. Nassau College Assen, Stad en Esch Meppel, 
Hondsrug College Emmen



Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR)

• Gericht op gastvrijheidsindustrie

• Kok, gastheer/gastvrouw, bakker, recreatie medewerker,      
evenementenorganisator, etc.

• Profielgebonden vak: Economie                   
+ Wiskunde of Moderne Vreemde Taal

• RSG Wolfsbos Hoogeveen, Stad en Esch Meppel,         
Dr. Nassau College Assen, Esdal College Emmen



Groen

• Gericht op planten, dieren, voeding en milieu

• Bloemist, dierverzorger, agrarisch medewerker,
aanleg- en onderhoud tuinen etc.

• Profielgebonden vak: Wiskunde + Biologie of NaSk1

• Terra Meppel en Assen                    



Bouwen, Wonen en Interieur (BWI)

• Gericht op het bouw- en ontwerpproces van ontwerp tot product

• Metselaar, meubelmaker, schilder, timmerman, interieurontwerper, 
meubelstoffeerder etc.    

• Profielgebonden vaken: NaSk1 en Wiskunde               

• RSG Wolfsbos Hoogeveen, Stad en Esch Meppel, 
Dr. Nassau College Assen                                                         



Produceren, Instaleren en Energie (PIE)

• Combinatie van installatietechniek, elektrotechniek en metaaltechniek

• Monteur elektrische installaties, servicemonteur, lasser, 
allround constructiemedewerker etc.   

• Profielgebonden vakken: NaSk1 en Wiskunde            

• Stad en Esch Meppel, Dr. Nassau College Assen                                                                



Mobiliteit en Transport (M&T) 

• Gericht op logistiek en techniek achter allerlei vervoersmiddelen

• Monteur, autoschadehersteller, vliegtuigonderhouder, 
logistiek medewerker etc.

• Profielgebonden vakken: NaSk1 en Wiskunde 

• Roelof van Echten College Hoogeveen, 
Stad en Esch Meppel, Esdal College Emmen                                                           



Media, Vormgeving en ICT (MVI) 

• Gericht op creatieve, digitale en moderne ontwikkelingen en technieken

• Netwerkbeheerder, ICT-specialist, fotograaf, signmaker, vormgever etc.

• Profielgebonden vakken: NaSk1 en Wiskunde

• Hondsrug College Emmen                                      



Maritiem en Techniek (MaT)

• Gericht op techniek en scheepsvaart

• Logistiekmedewerker havens, binnenvaart schipper, heftruckchauffeur, 
beroepsduiker, scheepsbouwer

• Profielgebonden vakken: NaSk1 en Wiskunde 

• Profiel wordt niet in de regio aangeboden. 
Wel in Harlingen, Rotterdam, IJmuiden en Urk



LOB helpt leerlingen voor te bereiden
op keuzes voor hun studie of baan

Loopt als een rode draad door alle                   
leerjaren

Leerlingen werken aan vijf
loopbaancompetenties

Loopbaan Oriëntatie en
Begeleiding (LOB)



LOB activiteiten in leerjaar 2 KB

• Praktische Keuze Oriëntatie (PKO) lessen
• LOB-lessen + opdrachten
• Voorlichting profielen in de bovenbouw
• Sterk Techniek Onderwijs (STO)

- Girls Day (7 april)
- Techniek Tastbaar (8 april)
- Bedrijvencarrousel (19 mei)

• Maatschappelijke stage
• Meeloop dag ouder/familielid                                     
• LOB-gesprekken 
• Digitaal loopbaandossier
• Digitale opdrachten Talentenmap                



Digitaal loopbaandossier

• Persoonlijk digitaal-logboek met ervaringen 
die bijdragen aan studie- en loopbaanontwikkeling:

- hobby
- maatschappelijke stage
- open dag
- LOB-opdrachten-
- bijbaantje
- etc.



Aanmelding

• Binnen Volta, Vincent van Gogh en Dr. Nassau College:
- door Volta geregeld

• Naar een andere school:
- regelen ouder(s)/verzorgers zelf
- soms is er een wachtlijst op een andere school



Tips

• Begin op tijd met het oriënteren op 
een vervolgopleiding

• Bezoek opendagen in leerjaar 3

• Kijk eens op de websites van 
verschillende MBO-scholen
- Naast veel informatie ook 
studiekeuze-testen                               

Hulp nodig? Vraag een gesprek aan 
bij de coach of decaan,
Wij helpen u graag!



Beroepsgericht profiel

Profielvak Zorg en Welzijn 
(Z&W)

en

Profielvak Dienstverlening en Producten 
techniek 

(D&P techniek)
Door Barbara Taams



Inhoud

• Uitgangspunten Z&W en D&P techniek
Gemeenschappelijk deel
Profielvak D&P Techniek
Profielvak Zorg en Welzijn
Keuzevak

• LOB
• Beroepsoriënterende stage
• Leren? Moet je doen!
• Vragen?



Uitgangspunten Dienstverlening en 
ProductenTechniek
• Ontwikkelen vaardigheden voor de toekomst.
• De beroepsbeoefenaar heeft een technisch profiel en krijgt wellicht een baan

die nu nog niet bestaat.



Uitgangspunten Zorg & Welzijn

• Werken met en voor mensen op lichamelijk, geestelijk en sociaal
welbevinden.

• De beroepsbeoefenaar is zelf het belangrijkste instrument.



Gemeenschappelijk deel

Vakkenpakket Zorg en Welzijn
Nederlands

Engels

Maatschappijleer

Geschiedenis

Wiskunde

Biologie

Zorg en Welzijn (12 lesuren, 4 flexuren)

CKV (culturele en kunstzinnige vorming)

Lichamelijke opvoeding, beeldende vakken

Vakkenpakket D&P Techniek
Nederlands

Engels

Maatschappijleer

Nask1

Wiskunde

Economie

D&P (12 lesuren, 4 flexuren)

CKV (culturele en kunstzinnige vorming)

Lichamelijke opvoeding, beeldende vakken



Gemeenschappelijk deel

Deze vakken moeten voldoende afgesloten zijn:
• CKV
• Levensbeschouwing
• LO 
• Beeldende vakken

Wiskunde
• Toegang tot alle MBO- opleidingen

Nask1
• Toegang tot technische MBO opleidingen



Profielvak Dienstverlening en Producten 
Tecniek

• De leerling volgt de verplichte 
vier modules. 

• De verplichte modules volgt de 
leerling 50% van de tijd.

Module 1 Organiseren van een 
activiteit  voor een 
opdrachtgever

Module 2 Presenteren, promoten en 
verkopen

Module 3 Een product maken en 
verbeteren

Module 4 Multimediale producten 
maken



Onderwerpen profielmodules D&P Techniek

In de profielmodules komt bijvoorbeeld aan de orde:

• Een (sport)evenement organiseren.
• Producten hygiënisch bereiden voor gasten.
• Producten promoten en verkopen in een winkel.
• Zelf een product in 2D en 3D ontwerpen en maken/3D printen.
• Verbeteringen voor een product bedenken en ontwerpen.
• Aan de slag met het vervaardigen van posters, flyers, digitale

fotografie en (animatie-)video’s.



Profielvak Zorg en Welzijn 

• De leerling volgt verplichte 4 
modules. 

• De verplichte modules volgt de 
leerling 50% van de tijd.

• Deze vier modules zijn verwerkt 
in thema’s waar 4/5 weken aan 
wordt gewerkt. De thema’s zijn 
verdeeld over de derde (4) en de 
vierde (3) klas.

Klas 3 De thuiszorg
Klas 3 De dagbesteding
Klas 3 De brede school
Klas 3 De zorgboerderij
Klas 4 Het buurthuis
Klas 4 Het sportcentrum

Klas 4 Het verpleeghuis



Onderwerpen profielthema’s Zorg en Welzijn

In de profielthema’s komt bijvoorbeeld aan de orde:

• Gezonde leefstijl
• Gezonde maaltijd samenstellen en bereiden
• Verzorgen van een schone en veilige leefomgeving
• Activeren en begeleiden van activiteiten
• Ondersteunen bij de persoonlijke verzorging



Keuzevak

Naast het profielvak bestaat het programma ook uit het keuzevak. Het keuzevak 
beslaat 50% van de onderwijstijd.

• De leerling maakt een keuze uit het aanbod van school.
• De leerling kiest vier keuzevakken
• Het keuzevak wordt afgerond met een schoolexamen (SE). 

Bij Zorg en Welzijn volg je 
• Drie keuzevakken in leerjaar 3 en één keuzevak in leerjaar 4

Bij D&P Techniek is dit nog in ontwikkeling.



Keuzevak 
Op Volta Beilen worden bij elk profiel 8 keuzevakken aangeboden

Keuzevakken Zorg en Welzijn
Geüniformeerde dienstverlening en 
veiligheid
Facilitaire dienstverlening: 
onderhoud en receptie
Facilitaire dienstverlening: 
catering en inrichting
Kennismaking met uiterlijke verzorging
Ondersteunen bij sport en 
bewegingsactiviteiten
Assisteren in de gezondheidszorg
Welzijn, kind en jongere
Technologie binnen Zorg en Welzijn

Keuzevakken D&P Techniek
Robotica 

Werktuigkundig en elektrotechnisch 
onderhoud 
Duurzame energie 

Schoonmetselwerk 

Digispel

Distributie 

Wandafwerkingstechniek

Meubelmaken



LOB (Loopbaanoriëntatie en begeleiding)

Bij Zorg en Welzijn leggen we de nadruk op 
loopbaanontwikkeling en begeleiding.

• Voorbeelden:
• Gesprekken met vakdocent, mentor, decaan
• Oriënteren op beroepen tijdens de lessen
• Stage
• Leren moet je doen

• Actief bezig met de toekomst, zodat de leerling een 
gerichte keuze voor een vervolgopleiding kan maken. 



Beroepsoriënterende stage

Twee weken stage in klas 3
Kennismaken met het beroep waarin de leerling later graag aan het werk zou 

willen:
• dit hoeft niet persé in de richting van Zorg en Welzijn of D&P Techniek te 

zijn.



Leren? Moet je doen

Bij Zorg en Welzijn leer je veel in de praktijk. Niet alleen op school maar ook bij verschillende organisaties / instellingen / MBO 
scholen. 
Bijvoorbeeld:

• Sportlessen op een basisschool geven
• Surveilleren op basisschool
• Pauzehappen op school organiseren voor medeleerlingen
• Voorlezen op de basisschool aan kleuters
• Activiteiten in een woonzorgcentrum of verzorgingscentrum

o Bijvoorbeeld handverzorging geven
o Wandelen met ouderen die in een rolstoel zitten of slecht ter been zijn
o High tea verzorgen
o Bewegingsactiviteiten voor ouderen organiseren

Bij Dienstverlening en Producten Techniek leer je veel in de praktijk. Niet alleen op school maar ook bij verschillende (MBO) 
organisaties / instellingen. 
Dit is op dit moment vol in ontwikkeling.



Zijn er nog vragen?

Contactpersoon Zorg en Welzijn
• B. Taams

tba@voltabeilen.nl

Contactpersoon D&P Techniek
• Klaas Beuker

bks@voltabeilen.nl

Decaan Volta
Mirjam Boven
bmj@voltabeilen.nl

mailto:tba@voltabeilen.nl
mailto:bks@voltabeilen.nl
mailto:bmj@voltabeilen.nl


Afsluiting
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