
Elke leerling 
 wordt gezien!

Stationsplein Aalten
   Gemengde- en theoretische leerweg 
   Kader- en basisberoepsgerichte leerweg

Je bent meer dan  
welkom!



Praktijklessen
Basis- en kaderberoepsgerichte leerweg:  
12 uur praktijk per week
Gemengde- en theoretische leerweg*:  
6 uur praktijk per week

Profielen bovenbouw vmbo 
In de bovenbouw van het vmbo (leerjaar 3 en 4) biedt 
Schaersvoorde vijf profielen aan:
   Bouwen, Wonen en Interieur (BWI)
    Dienstverlening en Producten (D&P)
    Groen
    Produceren, Installeren en Energie (PIE)
   Zorg & Welzijn (Z&W)

Ieder profiel heeft dezelfde opbouw; profielmodules 
en keuzevakken. Daarnaast zijn de leerlingen ook veel 
buiten school voor praktijkleren. 

Profielmodules
In het 3e leerjaar doorlopen alle leerlingen de 
profielmodules. De basisberoepsgerichte leerweg 
(BL) en kaderberoepsgerichte leerweg (KL) volgen vier 
modules en de gemengde leerweg (GL) volgt er twee. 
Deze modules zijn de algemene basis van elk profiel en 
worden ook afgerond met een praktijkexamen. 

Keuzevakken
In het 4e leerjaar bieden de profielen verschillende 
keuzevakken aan. Hieruit maken de leerlingen een 
individuele keuze. BL en KL kiezen 4 keuzevakken, GL 
kiest er 2. 
Ook is er de mogelijkheid om een keuzevak bij een 
ander profiel te volgen. 

Praktijkleren
In het 3e en 4e leerjaar gaan de leerlingen een week 
op stage. Daarnaast gaan ze bij ieder profiel ook 
praktijkleren. Dat betekent dat ze de kennis en 
vaardigheden die ze op school leren, bij een bedrijf of 
instelling gaan bekijken/uitvoeren. Op die manier willen 
we de leerlingen zoveel mogelijk onderdelen van het 
brede beroepenveld laten ervaren om zo een bewuste 
keuze voor een vervolgopleiding te maken. 
Het verschilt per profiel hoeveel, hoe vaak en wanneer 
dit praktijkleren plaatsvindt. 

Verderop in dit boekje lees je precies wat elk profiel in 
het 3e en 4e leerjaar aanbiedt. 

 op het Stationsplein!
Welkom

Als jij op de Slingelaan gestart bent op het VMBO, stap je na klas 2 over naar het 
Stationsplein. Hier vind je klas 3 en 4 van zowel de gemengde- en theoretische leerweg 
als de kader- en basisberoepsgerichte leerweg. Je kiest aan het einde van klas 2 een 
profiel dat je vanaf klas 3 gaat volgen. Tijdens de Praktische Profiel Oriëntatie in klas 2 
heb je gekeken welk profiel het beste bij jou past. Binnen het gekozen profiel volg je dan 
praktijklessen. Dit geldt voor alle niveaus.

*Leerlingen die nu de Theoretische Leerweg (TL) volgen in 
Dinxperlo of Winterswijk, kunnen deze vanaf klas 3 afmaken 
in Aalten i.v.m. de sluiting van deze locaties. In de TL wordt 
geen praktijkvak aangeboden. Echter kan hiervoor wel worden 
gekozen indien gewenst. Zij zullen dan instromen in de 
gemengde- en theoretische leerweg net als leerlingen van de 
Aaltense locaties.

Welk profiel past
     het best bij jou?
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PRAKTIJKLEREN
Sommige van deze keuzevakken worden gegeven in de praktijk. 
Hiervoor loop je, naast de normale stage, een aantal dagen mee bij een 
bedrijf. Hier werk je aan een eigen project of werkstuk onder leiding 
van een professionele leermeester. Zo leer je de praktische kennis 
van het keuzevak rechtstreeks bij het bedrijfsleven. Daarnaast is er de 
mogelijkheid om een keuzevak bij een ander profiel te kiezen (BL/KL).

In het profiel BOUWEN, WONEN EN INTERIEUR (BWI) maak je kennis met alle 
aspecten van het bouwproces: van ontwerp tot product. Met BWI in je pakket 
word je voorbereid op een mbo-opleiding in de bouwsector of een opleiding 
voor interieur en woninginrichtingen. Dit wordt gedaan op verschillende 
plekken, zowel binnen als buiten de school. Je leert onder andere tekeningen 
maken en lezen, kleurenleer, materiaal- en gereedschappenkennis. Als je 
graag met je handen werkt is dit het ideale profiel voor jou.

Bouwen, Wonen en Interieur (BWI)

“Van ontwerp  
tot product!”

In het programma van BWI zitten veel elementen en 
mogelijkheden zoals:

   Timmeren op de bouw of in een timmerfabriek 
   Metselen en tegelzetten
   Meubel maken en Interieurbouw
   Interieurontwerp en design
   Werkvoorbereiding

 
Profielmodules
BL en KL volgen in het 3e leerjaar de volgende vier 
modules:
 
1. Bouwproces en bouwvoorbereiding
2. Bouwen vanaf de fundering
3. Hout- en meubelverbindingen
4. Design en decoratie

GL volgt in het 3e leerjaar module 1 en 4.

KEUZEVAKKEN

Hieronder zie je enkele voorbeelden van de 
keuzevakken die BWI in het 4e leerjaar aanbiedt: 

   Interieurontwerp en design
   Daken en kapconstructies
    Bouwkundig onderhoud en renovatie
   Schilderen van hout en steenachtige ondergronden
   Constructieve aansluitingen en afwerking
   Schoonmetselwerk
    Interieurbouw, stands en betimmeringen

 

Voor ons praktijkleren loop je een aantal dagen mee 
bij een bedrijf. Hier werk je aan een eigen project 
of werkstuk onder leiding van een professionele 
leermeester. Zo leer je de praktische kennis van het 
keuzevak rechtstreeks bij het bedrijfsleven.
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DIENSTVERLENING & PRODUCTEN (D&P) gaat over alles wat je doet of maakt voor een ander. 
Zoals het maken van een gave lamp, een website of het organiseren van een evenement. De 
wensen van de opdrachtgever zijn hierbij belangrijk.

KEUZEVAKKEN

De keuzevakken zijn gericht op organiseren, 
ondernemen en ontwerpen. 
De vakken staan nog niet vast maar je kunt hierbij 
denken aan: 
 
   Gamedesign
   PR & styling
   Voeding & bewegen
   Fotografie
   Webshop
   Marketing
   3D vormgeving & realisatie 
   Geüniformeerde dienstverlening
   Actief in de natuur

“Als jij creatief bent in het vinden van  
oplossingen dan past D&P echt bij jou!”

Dienstverlening & Producten (D&P)

Profielmodules
BL en KL volgen in het 3e leerjaar de volgende vier 
modules:

1: Organiseren van een activiteit
2: Presenteren, promoten en verkopen
3: Een product maken en verbeteren
4: Multimediale producten maken

GL volgt in het 3e leerjaar module 1 en 4.

MODULE 1  
Organiseren van een activiteit
    Je organiseert een activiteit in overleg met een 

opdrachtgever.
   Je neemt de taken van gastheer/gastvrouw op je.
    Je zorgt voor een soepel verloop van het reilen en 

zeilen binnen de werkomgeving.

MODULE 2  
Presenteren, promoten en verkopen
    Je leert op verschillende manieren zakelijk te 

communiceren met verschillende doelgroepen. 
    Je gaat een product en dienst promoten en verkopen. 
    Je leert hoe je anderen informeert en kunt duidelijke 

instructies geven.

MODULE 3 
Een product maken en verbeteren
    Je gaat aan de slag met het ontwerpen en maken van 

verschillende producten. 
    Je leert hoe je kunt tekenen en printen in 2D en 3D.
    Je leert over het gebruik van verschillende technieken 

en materialen.

MODULE 4 
Multimediale producten maken
     Je leert over het ontwerpen van verschillende digitale 

producten.
    Je gaat een website ontwerpen en maken.
     Je maakt een storyboard en monteert een film.

D&P, gevarieerd  
 & praktisch
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Van agrarisch bedrijfsleider tot boswachter, van hovenier tot voedselproducent, 
van bloemist tot dierverzorger. Als je kiest voor GROEN, kies je voor een brede, 
praktische en gevarieerde opleiding.

“Leren kun je  
overal, groeien  
doe je bij GROEN!”

Groen

Profielmodules
BL en KL volgen in het 3e leerjaar de volgende vier 
modules:

1.  Groene productie:  
plantenteelt en veehouderij in landelijk gebied

2.  Tussen productie en verkoop:  
transport, verwerking, verpakking, opslag, beheer  
en verkoop van groene producten

3.  Vergroening stedelijke omgeving:  
ontwerp, inrichten, onderhouden van 
groenvoorziening en dierhouderij in stedelijke 
omgeving

4.  Groene vormgeving en verkoop:  
vormgeven van producten en verkoop in een  
groene winkel

GL volgt in het 3e leerjaar module 1 en 4.

KEUZEVAKKEN

Hieronder zie je de keuzevakken die  
GROEN in het 4e leerjaar aanbiedt: 

   Tuinontwerp en aanleg
   Werk in tuin en landschap
   Bloemwerk
   Groene vormgeving en styling
   Houden van dieren
     Natuurlijk groen
   Voeding hoe maak je het?
   Groene zorg
   Groene machinepark

Met Groen kies
je voor jouw

toekomst

PRAKTIJKLEREN
Op school zijn de theorie- en praktijklessen binnen 
en buiten. Kleine groepjes leerlingen volgen lessen 
Praktijkleren bij agrarische bedrijven in de regio. Tijdens 
bedrijfsbezoeken maakt de leerling kennis met het brede 
Profiel GROEN. Individuele weekstages bij “Groene” 
bedrijven zijn gericht op de vervolgopleiding.
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In het profiel PRODUCEREN, INSTALLEREN EN ENERGIE (PIE) maken leerlingen kennis met 
aspecten van technische installaties en constructies. Met PIE in je pakket word je voorbereid op 
een mbo-opleiding in de metaaltechniek of elektrotechniek. Ook is het mogelijk je te specialiseren 
in de installatietechniek. De opleiding is bedoeld voor leerlingen die graag met hun handen 
werken. Dit wordt gedaan op verschillende plekken, zowel binnen als buiten de school. Je leert 
onder andere tekeningen lezen, 2D en 3D tekeningen maken en je leert veel over materialen en 
gereedschap.

Produceren, Installeren en Energie (PIE)

“Maak kennis  
met techniek!”

In het programma van PIE zitten veel elementen en 
mogelijkheden zoals:

   Lassen en plaat bewerkingen
    Werken met elektrische installaties in een woning  
of bedrijf

   Besturen en automatiseren van systemen
      Intelligent schakelen van elektrische installaties  

in een woning

Profielmodules
BL en KL volgen in het 3e leerjaar de volgende vier 
modules:

1. Ontwerpen en maken van producten
2. Bewerken en verbinden van materialen
3. Besturen en automatiseren
4. Installeren en monteren

GL volgt in het 3e leerjaar module 1 en 3.

KEUZEVAKKEN

Hieronder zie je enkele voorbeelden van de 
keuzevakken bij PIE:

   Booglasprocessen
   Drinkwater en Sanitair
   Duurzame energie
   Plaat en constructiewerk
   Praktisch booglassen
   Utiliteitsinstallaties
   Verspaningstechnieken CNC
   Werktuigkundig en elektrotechnisch onderhoud
   Woon en kantoortechnologie

PRAKTIJKLEREN
Tijdens het praktijkleren loop je mee in een bedrijf of bij een opleiding. 
Hierbij werk je aan een opdracht die door het bedrijf wordt beoordeeld. 
Op die manier leer je een bedrijf kennen en de werkzaamheden die voor 
jou interessant zijn. In klas 4 leer je zo de praktische kennis van de 
keuzevakken rechtstreeks bij het bedrijfsleven. 

Werk je het liefst met  
je handen? Dan is PIE 
 iets voor jou!
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Je bent zorgzaam en flexibel, je hebt doorzettingsvermogen 
en geduld. Je wilt graag onderwijs waarbij theorie en 
praktijk elkaar aanvullen en wordt blij als je anderen kunt 
helpen? Dan is ZORG & WELZIJN (Z&W) echt iets voor jou! 

Zorg en Welzijn (Z&W)

Zorg en Welzijn: 
“voor mensen die 
graag klaarstaan 
voor een ander.”

Profielmodules
BL en KL volgen in het 3e leerjaar de volgende vier 
modules:

1. Mens en gezondheid
2. Mens en omgeving
3. Mens en activiteit
4. Mens en zorg

GL volgt in het 3e leerjaar module 3 en 4.

KEUZEVAKKEN

Hieronder zie je de keuzevakken waar je in het  
4e leerjaar uit kunt kiezen:

   Assisteren in de gezondheidszorg
   Wonen en huishouden
   Uiterlijke verzorging
   Haarverzorging
   Welzijn, kind en jongere
   Welzijn, volwassenen en ouderen
   Facilitaire dienstverlening
   Sport en bewegen
   EHBO

 
PRAKTIJKLEREN
Ons praktijkleren kan variëren van broodmaaltijden 
verzorgen bij ouderen, sporten met mensen met een 
beperking tot poppenkast spelen bij de kinderopvang. 
Bij Zorg & Welzijn mag je het allemaal ervaren! 
Daardoor kun jij nog bewuster je vervolgopleiding 
kiezen. 

Help je  
graag andere 
 mensen?
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Schaersvoorde vmbo, havo en vwo:   

Samenwerken aan  
jouw toekomst!

Bij Schaersvoorde is er ruimte om je talenten te 
benutten en jezelf te ontwikkelen. Samen met je 
klasgenoten, klassenleraar/coach en docenten in 
een veilige en respectvolle omgeving. Een school 
voor kennis, ruimte en uitdaging om te leren en te 
ontdekken.

schaersvoorde.nl

Welkom 
   op Schaersvoorde

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met:
Petra Holthausen, teamleider BL/KL leerjaar 3 en 4
Melanie Vinkenvleugel, teamleider GL/TL leerjaar 3 en 4
Telefoon: 0543-491400 
E-mail: info@schaersvoorde.nl

Schaersvoorde locatie Stationsplein
Landbouwstraat 1
7122 VM  Aalten

 Schaersvoorde Stationsplein
 schaersvoorde.stationsplein

“Al die verschillende  
vakken; het is  

heel afwisselend”


