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PROGRAMMA

• LOB/ toekomstige ontwikkelingen

• Welke leerwegen zijn er?

• Profielen op het vmbo

• Welke vakken kun je kiezen?

• Welke mbo-opleidingen zijn er zoal?

• Doorstroommogelijkheden mbo 

• Hoe begeleiden wij leerlingen bij studiekeuze?



WAT IS LOB? 
Loopbaanoriëntatie & begeleiding

Tijdens hun opleiding, latere leven en loopbaan moet uw 
kind vaak keuzes maken:

▪ Welk profiel ga ik kiezen?
▪ Welke beroepsgerichte keuzevakken 

ga ik kiezen?
▪ Waar wil ik stage lopen?
▪ Waar ga ik studeren?
▪ Wat voor een werk wil ik later doen?

Kiezen is lang niet altijd makkelijk. Daarom begeleidt school 
(mentoren en decaan) uw kind bij het maken van deze 
keuzes met:

Loopbaanoriëntatie & begeleiding: LOB



WAT IS LOB? 
Loopbaanoriëntatie & begeleiding

Keuzes maken wordt makkelijker én leuker als uw kind:

1. Ervaringen op kan doen

2. Kan praten over deze ervaringen
Wat vond ik leuk? 
Wat vond ik juist niet leuk?

3. Kennis over zichzelf heeft. Wat vind ik belangrijk? Wat 
zijn mijn talenten? Waar word ik blij van?

Tip: Ga en blijf in gesprek met uw zoon of dochter en 
ga samen op ontdekking in het mbo en op de 
arbeidsmarkt!



WAAROM IS LOB BELANGRIJK?
• Leerlingen dienen naast hun vmbo-diploma ook een 

LOB-portfolio te overleggen aan de mbo-vervolgopleiding

• De arbeidsmarkt wordt steeds complexer, dynamischer en
flexibeler 

• Globalisering / robotisering. Banen verdwijnen, nieuwe banen 
ontstaan

• Niet meer kiezen voor één vak voor het hele leven, maar 
kiezen doen we het hele werkzame leven

• Competenties worden belangrijker dan specifieke vakkennis.

Wie je bent wordt steeds belangrijker.
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WELKE LEERWEGEN ZIJN ER?
Kaderberoepsgerichte 
leerweg

• 9 vakken 
• 11 uur beroepsgericht praktijkvak
• 2 weken beroepsgerichte stage in jaar 3 en jaar 4

Verschil:
• Basisberoepsgericht geeft toegang tot 

mbo niveau 2.
• Kaderberoepsgericht geeft toegang 

tot mbo niveau 3 of 4

Basisberoepsgerichte
leerweg



mbo niveau 4
middenkaderopleiding

mbo niveau 3
vakopleiding

mbo niveau 2
basisberoepsopleiding

mbo 
entree-opleiding
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DOORSTROOMMOGELIJKHEDEN MBO

vmbo 3-4

Zonder 
diploma

havo 
4 en 5

Hoger beroepsonderwijs (4 jr) / Associate degree (2-jr)

Basisberoeps-
gerichte leerweg

Kader, De ‘Nieuwe’ leerweg
De Nieuwe 
leerweg



8

PROFIELEN OP HET VMBO

Economie

Techniek

Zorg & Welzijn
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WELKE VAKKEN KUN JE KIEZEN?



VAKKENPAKKET KLAS 4 B/K
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PROFIELEN EN KEUZEVAKKEN
• Verdieping
• Verbreding

Verdieping: Rik & Sanne hebben het profielvak Economie en 
Ondernemen gekozen. Rik wil graag de creatieve kant op, dan is 
het een goed idee om zich met het keuzevak Presentatie & styling 
nog meer in het vak te verdiepen. Sanne weet zeker dat ze in de 
horeca wil werken, dan is het keuzevak Koken logisch voor haar. 

Verbreding: Margot, met het profielvak Zorg en Welzijn, wil 
kapster worden. Zij kiest dan naast het keuzevak Uiterlijke 
Verzorging van Zorg en Welzijn ook het keuzevak Ondernemen
van Economie en Ondernemen en krijgt zodoende meer inzicht en
kennis over bijvoorbeeld het runnen van een eigen kapsalon.
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ZORG EN WELZIJN

• Voorbeelden van beroeps-
gerichte keuzevakken:

➢ Keuken (verplicht)
➢ Traiteur
➢ Kennismaken met uiterlijke 

verzorging
➢ Welzijn volwassenen en ouderen
➢ Welzijn kind en jongere
➢ Ondersteuning bij sport- en

bewegingsactiviteiten

• Verplichte modulen:

➢ Mens en zorg
➢ Mens en activiteiten
➢ Mens en omgeving
➢ Mens en gezondheid

Beroepsgericht profielvak:
Zorg en Welzijn
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ECONOMIE

• Voorbeelden van beroeps-
gerichte keuzedelen:

➢ Ondernemen & webshop
➢ Mode en design
➢ Presentatie en styling
➢ Recreatie en toerisme

• Verplichte modulen:

➢ Commercieel
➢ Secretarieel
➢ Magazijnbeheer
➢ Administratie

Beroepsgerichte profielvakken:
Economie en ondernemen
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TECHNIEK
Beroepsgerichte profielvakken:
Produceren, installeren en energie (PIE)

Beroepsgerichte profielvakken:
Bouw, wonen, interieur (BWI)
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TECHNIEK
Beroepsgerichte profielvakken:
Produceren, installeren en energie (PIE)

• Voorbeelden van beroeps-
gerichte keuzedelen:

➢ Plaat- en constructiewerk
➢ Booglassen
➢ Domotica
➢ Zonne- en windenergie

• Verplichte modulen:

➢ Ontwerpen
➢ Verbinden
➢ Automatiseren
➢ Installeren

Lessen zijn in Raamsdonksveer!
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Lessen zijn in 
Raamsdonksveer!
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JE VMBO-DIPLOMA, EN DAN?

• www.kiesmbo.nl
• Keuzegids mbo
• Decaan 

http://www.kiesmbo.nl/


MBO SECTOREN

1. ZORG

2. WELZIJN

3. ECONOMIE

4. HORECA/TOERISME & 
RECREATIE

5. TECHNIEK

6. SPORT & VEILIGHEID

7. CREATIEF 

8. GROEN

Meer dan 500 opleidingen in meer dan 8 sectoren



MBO-SCHOLEN 
op de kaart…..

Goes



ZORG MBO 

• Gezondheid
• Sport
• Uiterlijke verzorging
• Veiligheid



WELZIJN MBO

• Medewerker Maatschappelijke Zorg

• Onderwijsassistent

• Sociaal cultureel werker

• Pedagogisch medewerker



ECONOMIE MBO

• Detailhandel
• Administratie (BA) en secretarieel
• Internationale (groot)handel
• Juridisch en commercieel
• Marketing en communicatie
• Financiële dienstverlening



HORECA/TOERISME/ RECREATIE
MBO

• Horeca
- Gastheer/ gastvrouw
- Kok
- Horeca Ondernemer Manager

• Toerisme/ Recreatie
- Leisure & hospitality
- Luchtvaartdienstverlener



TECHNIEK MBO

• Bouwkunde
• ICT
• Elektrotechniek
• Installatietechniek
• Infratechniek
• Laboratorium
• Engineering
• Mobiele werktuigen
• Motorvoertuigentechniek
• Schilderen
• Transport en logistiek
• Werktuigbouwkunde
• Scheepvaart



CREATIEF MBO

TOELATING OP BASIS VAN TALENT….
AL VROEG IN KLAS 4 AANMELDEN!

• Acteur/ theater
• Junior stylist fashion & design
• Game-artist
• Av-specialist/ filmmaker
• Hout- en meubilering
• Mediavormgever
• Mode 
• Fotografie



VEILIGHEID EN SPORT MBO

• Brugjaar Politie

• Veiligheid en vakmanschap

• Beveiliger

• Sport- en bewegingsbegeleider



GROEN MBO

• Bloem
• Dier
• Milieu
• Land- en tuinbouw
• Stad en mens
• Groene leefomgeving
• Voeding
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HOE BEGELEIDEN WE 
LEERLINGEN BIJ KEUZES? 

• Simulise
• Loopbaanoriëntatieweek
• Voorlichtingsavonden met 

opleidingenmarkt
• Profieloriëntatie
• Bedrijvenbezoek
• Meeloopdag met ouders
• Excursies



LOB-PROGRAMMA VAN DIT JAAR

• 21 – 25 februari: LOB-week (witte week)
2 meeloopdagen, gastsprekers,
theatervoorstelling

• Vrijdag 25 februari: Voorlopige vakkenpakketkeuze

• Di 15 en Do 17 maart: Oudergesprekken 
(niet verplicht)

• Vrijdag 25 maart: Definitieve vakkenpakketkeuze

• Half juni: Loopbaandossier deel 1 gereed
Simulise



Naar de bovenbouw

Vaardigheden gaan een grote rol spelen:

• Zelfstandig werken
• Zelf plannen
• Sociale vaardigheden/ omgangsvormen

Examen:

• Schoolexamen klas 3 en 4
• Centraal Schriftelijk Examen mei klas 4 





HANDIGE WEBSITES
• WWW.BEKIJKJETOEKOMST.NU

• WWW.STUDIEKEUZE123.NL

• WWW.MBOSTART.NL

• WWW.S-BB.NL (feiten en cijfers arbeidsmarkt)

• WWW.TKMST.NL

• WWW.ROC.NL

http://www.tkmst.nl/
http://www.tkmst.nl/
http://www.tkmst.nl/
http://www.s-bb.nl/
http://www.tkmst.nl/
http://www.roc.nl/


BEDANKT VOOR UW 
AANDACHT,

SUCCES MET KIEZEN! 

Contact:

E-mail: dhuibers@dongemondcollege.nl

Tel: 0162 - 68 31 25

Aanwezig: maandag, dinsdag, donderdag

Meer informatie:
op www.dongemondcollege.nl/
Unit Made / Decanaat

mailto:dhuibers@dongemondcollege.nl
http://www.dongemondcollege.nl/

