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Voorlichting
vakkenpakketten
VMBO-B
VMBO-T
Havo

VMBO basis
Sectoren en vakkenpakketten VMBO B
De wet schrijft voor dat deze opleiding verdeeld is in sectoren. Er is een gemeenschappelijk
deel dat voor elke sector geldt, een sectordeel en een vrij deel.

Verplichte vakken voor de leerlingen van onze school zijn:
-

Nederlandse taal
Engelse taal
Maatschappijleer 1
Wiskunde
Rekenen

We bieden de volgende vakkenpakketten aan:
Vakkenpakket 1 VMBO basis
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nederlandse taal
Engelse taal
Maatschappijleer 1
Wiskunde
Rekenen
Biologie

De volgende sectoren vallen in dit pakket: Groen en Verzorging.
Groen
Wat houdt de sector Groen in?
Met de sector Groen verdiep je je in de wereld van planten en dieren.
De toenemende aandacht voor natuur, milieu en (de herkomst van) ons voedsel, zorgen
ervoor dat de groene sector bloeit als nooit tevoren. Nederland behoort tot de top 5 van de
wereld als het gaat om het exporteren van agrarische producten. Ook qua kennisniveau
behoort Nederland tot de wereldtop. Goed opgeleide mensen zijn onmisbaar.
Past deze sector bij mij?
Voor deze sector moet je beschikken over 'groene vingers'. De werkzaamheden in deze
sector kenmerken zich door veel contact met planten en dieren. Vaak maak je gebruik van
de natuur om bijvoorbeeld een product te maken.
Welke studies horen hierbij?
Met deze sector kun je een vervolgstudie gaan volgen waarin plant en/of dier centraal
staan. Bijvoorbeeld met de opleiding: plantenteelt, hovenier of verkoper dierenwinkel.
Wat kan ik met deze sector worden?
Beroepen die passen bij de sector Groen zijn: veehouder, paardenhouder, plantenteler en
hovenier.
Verzorging
Wat houdt de sector Verzorging in?
Met de sector Verzorging wordt je voorbereid op verzorgende opleidingen.

Past deze sector bij mij?
Deze sector past bij je als je belangstelling hebt voor mensen. Je moet goed uit de voeten
kunnen met de exacte vakken. Je bent nieuwsgierig en wilt graag weten hoe dingen
ontstaan en hoe ze werken. Je vindt het leuk om met mensen te werken en ze te helpen.
Welke studies horen hierbij?
Met deze sector kun je een vervolgstudie gaan volgen waarin zorgen voor een belangrijke rol
spelen. Je kunt denken aan bijvoorbeeld: werken op een kinderdagverblijf, begeleiden van
activiteiten in een verzorgingstehuis, uiterlijke verzorging.
Wat kan ik met deze sector worden?
Beroepen waaraan gedacht kunnen worden zijn: verpleegkundige, pedagogisch werker,
kapper, schoonheidsspecialist en onderwijsassistent.

Vakkenpakket 2 VMBO basis
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nederlandse taal
Engelse taal
Maatschappijleer 1
Wiskunde
Rekenen
Economie

De volgende sector valt in dit pakket: Economie.
Wat houdt de sector Economie(en Handel) in?
"Dé weg naar het zakenleven", zo zou je deze sector kunnen omschrijven. Je bent veel met
rekenen bezig en houdt je bezig met de economie.
Past dit profiel bij mij?
De sector Economie is heel geschikt voor degenen die geïnteresseerd zijn in economie,
handel, communicatie of toerisme. Je bent ondernemend en houdt van organiseren. Ook
kun je goed met mensen samenwerken en is rekenen voor jou geen probleem.
Welke studies horen hierbij?
Met deze sector kun je vervolgopleidingen kiezen als: commercieel medewerker, handel &
ondernemerschap, transport & logistiek, administratie.
Wat kan ik met deze sector worden?
Je kunt later in een administratief beroep gaan werken, bijvoorbeeld bij een bank of in een
hotel. Ook kun je bijvoorbeeld gaan werken in een winkel, of in de mode. Verkoper, inkoper,
magazijnmedewerker, kok, receptiemedewerker, administrateur, juridisch medewerker,
etaleur. Economie is een brede sector

Vakkenpakket 3 VMBO basis
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nederlandse taal
Engelse taal
Maatschappijleer 1
Wiskunde
Rekenen
Natuurkunde

De volgende sector valt in dit pakket: Techniek

Techniek
Wat houdt de sector Techniek in?
Met de sector Techniek wordt je voorbereid op technische opleidingen. Rekenen, bouwen,
milieu, techniek, stoffen en ontwerpen, daar draait het om in deze sector.
Past deze sector bij mij?
Deze sector is iets voor jou als je interesse hebt voor techniek. Je bent nieuwsgierig en wilt
graag weten hoe dingen werken. Je kunt logisch denken en zorgvuldig werken. Ook met de
computer moet je goed overweg kunnen, een goede beheersing van de Engelse taal is een
vereiste.
Welke studies horen hierbij?
Met deze sector kun je een vervolgstudie gaan volgen waarin de exacte vakken een
belangrijke rol spelen. Je kunt denken aan bijvoorbeeld: bouw, informatica, verkeer,
transport, elektrotechniek en zeevaart.
Wat kan ik met deze sector worden?
Beroepen waaraan gedacht kunnen worden zijn: bouwvakker, computerspecialist,
vrachtwagenchauffeur, reparateur. Je hoeft niet perse een technicus te worden na deze
opleidingen.

VMBO theoretisch
Sectoren en vakkenpakketten VMBO T
De wet schrijft voor dat deze opleiding verdeeld is in sectoren. Er is een gemeenschappelijk
deel dat voor elke sector geldt, een sectordeel en een vrij deel.

Verplichte vakken voor de leerlingen van onze school zijn:
-

Nederlandse taal
Engelse taal
Maatschappijleer 1
Wiskunde
Rekenen
Sectorwerkstuk

We bieden de volgende sectoren aan:
Vakkenpakket 1 VMBO theoretisch
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nederlandse taal
Engelse taal
Maatschappijleer
Wiskunde
Rekenen
Natuur- en scheikunde 1
Natuur- en scheikunde 2
Biologie

De volgende sectoren vallen in dit pakket: Techniek, Zorg en welzijn en
Landbouw
Techniek
Wat houdt de sector Techniek in?
Met de sector Techniek wordt je voorbereid op technische opleidingen. Rekenen, bouwen,
milieu, techniek, stoffen en ontwerpen, daar draait het om in deze sector.
Past deze sector bij mij?
Deze sector is iets voor jou als je interesse hebt voor techniek. Je bent nieuwsgierig en wilt
graag weten hoe dingen werken. Je kunt logisch denken en zorgvuldig werken. Ook met de
computer moet je goed overweg kunnen, een goede beheersing van de Engelse taal is een
vereiste.
Welke studies horen hierbij?
Met deze sector kun je een vervolgstudie gaan volgen waarin de exacte vakken een
belangrijke rol spelen. Je kunt denken aan bijvoorbeeld: bouw, informatica, verkeer,
transport, elektrotechniek en zeevaart.
Wat kan ik met deze sector worden?
Beroepen waaraan gedacht kunnen worden zijn: bouwvakker, computerspecialist,
vrachtwagenchauffeur, reparateur. Je hoeft niet perse een technicus te worden na deze
opleidingen.

Zorg en welzijn
Wat houdt de sector Zorg en Welzijn in?
Met de sector Zorg en Welzijn wordt je voorbereid op verzorgende opleidingen.
Past deze sector bij mij?
Deze sector past bij je als je belangstelling hebt voor mensen. Je moet goed uit de voeten
kunnen met de exacte vakken. Je bent nieuwsgierig en wilt graag weten hoe dingen
ontstaan en hoe ze werken. Je vindt het leuk om met mensen te werken en ze te helpen.
Welke studies horen hierbij?
Met deze sector kun je een vervolgstudie gaan volgen waarin zorgen voor een belangrijke rol
spelen. Je kunt denken aan bijvoorbeeld: werken op een kinderdagverblijf, begeleiden van
activiteiten in een verzorgingstehuis, uiterlijke verzorging.
Wat kan ik met deze sector worden?
Beroepen waaraan gedacht kunnen worden zijn: verpleegkundige, pedagogisch werker,
kapper, schoonheidsspecialist en onderwijsassistent.
Landbouw
Wat houdt de sector Landbouw(groen) in?
Met de sector Landbouw verdiep je je in de wereld van planten en dieren.
De toenemende aandacht voor natuur, milieu en (de herkomst van) ons voedsel, zorgen
ervoor dat de groene sector bloeit als nooit tevoren. Nederland behoort tot de top 5 van de
wereld als het gaat om het exporteren van agrarische producten. Ook qua kennisniveau
behoort Nederland tot de wereldtop. Goed opgeleide mensen zijn onmisbaar.
Past deze sector bij mij?
Voor deze sector moet je beschikken over 'groene vingers'. De werkzaamheden in deze
sector kenmerken zich door veel contact met planten en dieren. Vaak maak je gebruik van
de natuur om bijvoorbeeld een product te maken.
Welke studies horen hierbij?
Met deze sector kun je een vervolgstudie gaan volgen waarin plant en/of dier centraal
staan. Bijvoorbeeld met de opleiding: plantenteelt, hovenier of verkoper dierenwinkel.
Wat kan ik met deze sector worden?
Beroepen die passen bij de sector Landbouw zijn: veehouder, paardenhouder, plantenteler
en hovenier.

Vakkenpakket 2 VMBO theoretisch
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nederlandse taal
Engelse taal
Maatschappijleer 1
Wiskunde
Rekenen
Economie
Aardrijkskunde
Geschiedenis en staatsinrichting

De volgende sector valt onder dit pakket: Economie
Wat houdt de sector Economie(en Handel) in?
"Dé weg naar het zakenleven", zo zou je deze sector kunnen omschrijven. Je bent veel met
rekenen bezig en houdt je bezig met de economie.
Past dit profiel bij mij?
De sector Economie is heel geschikt voor degenen die geïnteresseerd zijn in economie,
handel, communicatie of toerisme. Je bent ondernemend en houdt van organiseren. Ook
kun je goed met mensen samenwerken en is rekenen voor jou geen probleem.
Welke studies horen hierbij?
Met deze sector kun je vervolgopleidingen kiezen als: commercieel medewerker, handel &
ondernemerschap, transport & logistiek, administratie.
Wat kan ik met deze sector worden?
Je kunt later in een administratief beroep gaan werken, bijvoorbeeld bij een bank of in een
hotel. Ook kun je bijvoorbeeld gaan werken in een winkel, of in de mode. Verkoper, inkoper,
magazijnmedewerker, kok, receptiemedewerker, administrateur, juridisch medewerker,
etaleur. Economie is een brede sector

HAVO
Profielen en vakkenpakketten Havo
De wet schrijft voor dat deze opleiding verdeeld is in profielen. Er is een gemeenschappelijk
deel dat voor elke sector geldt, een profieldeel en een keuzevak verdieping of verbreding.

Verplichte vakken voor de leerlingen van onze school zijn:
-

Nederlandse taal
Engelse taal
Maatschappijleer 1
Rekenen
Profielwerkstuk

In havo 3 volgt iedereen wiskunde ongeacht de profiel keuze. Vanaf havo 4 wordt het
onderscheid gemaakt tussen wiskunde B, D en A

We bieden de volgende profielen aan:
Vakkenpakket 1 HAVO, profiel Natuur en techniek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nederlandse taal
Engelse taal
Maatschappijleer 1
Rekenen
Wiskunde B
Natuurkunde
Scheikunde
Biologie
Wiskunde D

Wat houdt het profiel Natuur en Techniek in?
Het profiel Natuur en Techniek is een "exact" profiel, waarmee je wordt voorbereid op
technische beroepsopleidingen. Rekenen, bouwen, milieu, techniek, stoffen en ontwerpen,
daar draait het om in dit profiel.
Past dit profiel bij mij?
Dit profiel is iets voor jou als je interesse hebt voor natuurwetenschap en voor techniek. Je
bent nieuwsgierig en wilt graag weten hoe dingen werken. Je kunt logisch denken en
zorgvuldig werken. Je wilt graag ontwerpen en stoffen onderzoeken. Omdat je veel te
maken zult krijgen met berekeningen is het handig als je aanleg hebt voor wiskunde en dat je
ruimtelijk inzicht hebt. Ook met de computer moet je goed overweg kunnen, een goede
beheersing van de Engelse taal is een vereiste.
Welke studies horen hierbij?
Met dit profiel kun je een studie gaan volgen waarin de exacte vakken een belangrijke rol
spelen. Je kunt denken aan bijvoorbeeld: elektrotechniek, bouwkunde, werktuigbouwkunde,
weg- en waterbouwkunde en autotechniek. Ook kun je bijvoorbeeld Chemische
Technologie, Biotechnologie, Informatica of Verkeerskunde gaan doen.
Wat kan ik met dit profiel worden?
Beroepen waaraan gedacht kunnen worden zijn: aannemer, chemisch analist,
natuurkundige, meteoroloog, bosbouwkundig onderzoeker, verkeersvlieger en IT-specialist. Je

hoeft niet persé een technicus te worden na deze studies. Ook kun je laboratoriumwerk gaan
doen of terecht komen in de gezondheidszorg of landbouw.

Vakkenpakket 2 HAVO, profiel Natuur en gezondheid
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nederlandse taal
Engelse taal
Maatschappijleer 1
Rekenen
Wiskunde B
Scheikunde
Biologie
Aardrijkskunde
Natuurkunde

Wat houdt Natuur en Gezondheid in?
Natuur en Gezondheid is gericht op de medische en biologische richtingen, maar ook
technische en natuurwetenschappelijke richtingen behoren tot de mogelijkheden.
Past dit profiel bij mij?
Dit profiel past bij je als je belangstelling hebt voor mensen, dieren en planten. Je moet goed
uit de voeten kunnen met de exacte vakken. Je bent nieuwsgierig en wilt graag weten hoe
dingen ontstaan en hoe ze werken. Je vindt het leuk om met mensen te werken en ze te
helpen.
Welke studies horen hierbij?
Met dit profiel kun je alle studies op (para)medisch gebied gaan doen. Denk dan
bijvoorbeeld aan fysiotherapie, logopedie, diëtiek of verpleegkunde. Met dit profiel heb je
ook toegang tot de meeste agrarische studies zoals bijvoorbeeld: bos- en natuurbeheer, dieren veehouderij of tuin- en landschapsinrichting. Ten slotte vormt dit profiel ook een goede
basis voor de milieustudies zoals milieutechnologie. Soms moet je dan in je vrije deel nog een
extra vak volgen.
Wat kan ik met dit profiel worden?
Je kunt bijvoorbeeld in een laboratorium gaan werken. Met behulp van apparatuur doe je
biologisch en chemisch onderzoek. Ook kun je gaan werken als verpleegkundige in het
ziekenhuis of in een verzorgingstehuis. Andere voorbeelden van beroepen zijn: apotheker,
bodemkundige, of landbouwconsulent. Het omgaan met mensen speelt een belangrijke rol
in je toekomstige werk.

Vakkenpakket 3 HAVO, profiel Economie en maatschappij
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nederlandse taal
Engelse taal
Maatschappijleer 1
Rekenen
Economie
Wiskunde A
Geschiedenis
Aardrijkskunde
Spaanse taal

Wat houdt Economie en Maatschappij in?
"Dé weg naar het zakenleven", zo zou je dit profiel kunnen omschrijven. Je bent veel met
rekenen en onderzoeken bezig.

Past dit profiel bij mij?
Het profiel Economie en Maatschappij is heel geschikt voor degenen die geïnteresseerd zijn
in economie, handel, management, communicatie of toerisme. Je bent ondernemend en
houdt van organiseren. Ook kun je goed met mensen samenwerken en is rekenen voor jou
geen probleem.
Welke studies horen hierbij?
Je kunt denken aan studies als commerciële economie, bedrijfseconomie en management
of economie en recht. Omdat in dit profiel de vakken economie en aardrijkskunde zitten kun
je ook doorstromen naar een toeristische studie, zoals vrijetijdsmanagement of toerisme.
Verder sluiten studies in de communicatie, het onderwijs en de sociaal-maatschappelijke
richtingen ook heel goed aan bij dit profiel.
Wat kan ik met dit profiel worden?
De kans is groot dat je later een leidinggevende functie in het bedrijfsleven of bij de overheid
krijgt. Je komt terecht in banen waarbij economie, arbeid, recht en veiligheid centraal staan.
Beroepen waar je aan kunt denken zijn bijvoorbeeld: administrateur, bankmedewerker,
marketingmanager, hoteldirecteur, secretaresse, belastingadviseur of accountant. Je geeft
advies op het gebied van financiën, stelt begrotingen op en licht deze toe. Je geeft leiding
en organiseert. Je voert zakelijke gesprekken en onderhandelt. Verder hou je je bezig met het
cijferwerk, de in- en verkoop en met marktonderzoek.

Competenties
In theorie kunnen leerlingen na vmbo en havo een vervolgopleiding prima aan, maar op
basis van een persoonlijke intake kunnen ze toch afgewezen worden voor de gekozen
vervolgopleiding. Het is dus belangrijk om niet alleen te kijken wat je op leerniveau aan kan
maar ook op het gebied van vaardigheden, competenties. Per vervolgopleiding zijn er weer
andere competenties die je moet beheersen.
Een aantal competenties waar je aan zou kunnen denken zijn:
 Bestuurlijk-organisatorische competenties
o Leidinggeven
o Visie
o Plannen en organiseren
o Resultaatgerichtheid
o Ondernemen


Sociaal-communicatieve competenties
o Samenwerken
o Betrokkenheid
o Overtuigingskracht
o Organisatiebewustzijn
o Netwerken
o Klantgerichtheid
o Overtuigingskracht
o Communicatieve vaardigheden



Intellectuele competenties
o Analytisch vermogen
o Oordeelsvorming
o Omgevingsbewustzijn
o Creativiteit
o Vakmanschap



Emotionele competenties
o Inlevingsvermogen
o Integriteit
o Zelfvertrouwen
o Moed
o Stressbestendigheid



Taakgerichte competenties
o Initiatief
o Inzet
o Kwaliteitsbewustzijn
o Besluitvaardigheid
o Flexibiliteit

Keuzemomenten vakkenpakketten
VMBO B
De leerlingen kiezen aan het eind van de tweede klas pakket 1, 2 of 3.

VMBO T
De leerlingen kiezen aan het eind van de tweede klas pakket 1 of 2

HAVO
De leerlingen kiezen aan het eind van de tweede klas pakket 1, 2 of 3.

Organisatie
Na de informatieavond krijgt u een formulier mee waarop u kunt aangeven voor welk pakket
uw zoon/dochter gaat kiezen. Dit geldt voor zowel VMBO als HAVO.
Indien u vragen heeft over de keuze van het pakket, na de voorlichting, kunt u contact
opnemen met de mentor van uw kind. Deze maakt dan een persoonlijke afspraak met u om
verder te praten over dit onderwerp. De Commissie van Begeleiding heeft ook hierin
uiteindelijk de beslissende stem.

