
VAKMENSEN VAN DE TOEKOMST



Onderbouw VMBO Basis/Kader 
Hommesplein

Bovenbouw VMBO 
Basis/Kader/GL 
Campus Winschoten



• Kleine groepen

• Vaste groep docenten

• Aandacht voor de leerling

• Vaste plek in school



Voorbereidend 
beroepsonderwijs

Eerste jaar

-Projectdag met een bezoek aan een bedrijf naar keuze

-Presentaties in de vorm van een film of poster aan de ouders

Tweede jaar

-Speeddate middag met bedrijven voor een stageplek

-Stagedag binnen het bedrijfsleven



Goede doorstroom

• Tijdens mentorlessen toewerken naar goede plaatsing klas 
drie

• In tweede jaar diverse bezoeken aan Campus Winschoten

• Meeloopdagen binnen het vervolgonderwijs op Campus 
Winschoten

• Warme overdracht voor de juiste profiel keuze

• Na de vakantie terugkoppeling over juiste keuze



 






Profielen vmbo

 HBR – Horeca, Bakkerij en Recreatie
 E&O – Economie en Ondernemen
 Groen
 M&T – Mobiliteit en Transport
 PIE – Produceren, Installeren en Energie
 BWI – Bouwen, Wonen en Interieur
 Z&W – Zorg en Welzijn



Niveau vmbo 

• Basisberoeps -> aansluiting MBO niveau 2

• Kaderberoeps -> aansluiting MBO niveau 3/4

• Gemengde leerweg -> aansluiting MBO niveau 4



Profielkeuze  3e klas BB/KB

 Leerling maakt keuze uit twee profielen

 Per profiel volgt de leerling twee modulen

 In de loop van jaar 3 volgt definitieve 
profielkeuze (voor CSPE)



Mogelijkheden Campus

 Grote diversiteit in samenstelling programma voor
de leerling.

 Uitgestelde keuze definitieve richting.

 Aansluitende leer- en begeleidingslijnen (VMBO -
MBO).



Ervaringen buiten school
• Stage

- alle profielen

• Excursies

• Klussen buiten de deur
- Tafels voor restaurant
- Catering in- en extern

• Maatschappelijk betrokken
- Fietslicht actie
- Koken voor ouderen
- Groen bij basisscholen



Mentor

Begeleidt bij:

 Leren leren
- bespreekt vorderingen en ontwikkelingen

 Leren leven
- aanspreekpunt 

 Leren kiezen
- begeleidt bij keuze vervolgopleiding



Ondersteuningscoördinator 

 ondersteunt de mentor en de leerling bij 
het vinden van oplossingen bij 
belemmeringen in het leren leven en leren 
kiezen. 

 ondersteunt bij het vinden van externe 
hulp.  



Decaan 

 ondersteunt de mentor en helpt de 
leerling daar waar nodig bij de zoektocht 
naar een goede vervolgopleiding.  



Vragen? 
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