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“KEUZES MAKEN, DAT LEERT 
UW KIND OP HET VMBO”

Na de keuze voor een leerweg moet
uw kind nog kiezen voor een profiel.
Op het Schoonhovens College kan
uw kind de volgende profielen kiezen:
• economie en ondernemen
 (in de sector economie)
• bouwen, wonen en interieur
 (in de sector techniek)
• produceren, installeren en energie
 (in de sector techniek)
• zorg en welzijn
 (in de sector zorg & welzijn)
 
Examens: praktisch èn schriftelijk,
centraal landelijk èn op school
• Vanaf het derde leerjaar volgt uw
 zoon of dochter verplichte modules.

Aan het eind daarvan zijn er centrale
examens. Dus op landelijk niveau.

• In het vierde leerjaar volgt uw
 kind vier verplichte beroepsgerichte 

keuzevakken. Die bereiden voor op 
een schoolexamen.

• De vakken en de examens zijn zowel
 praktisch als theoretisch/schriftelijk.

Praktijkvakken en stages
Uw kind krijgt les in mooie lokalen vol 
moderne machines. Regelmatig zijn er 
bedrijfsbezoeken en in het derde jaar 
doet uw kind een beroeps- oriënterende 
stage. Zo maakt uw zoon of dochter 
kennis met de beroepspraktijk.

KEUZE 2 
profielen

EN NA HET VMBO?
Als uw kind het Schoonhovens 
College verlaat met een 
diploma, dan zijn er enorm 
veel mogelijkheden. Van 
het mbo naar het hbo 
(hoger beroepsonderwijs) 
of rechtstreeks naar het 
bedrijfsleven en dan werken 
én leren.

ADVIES BIJ 
BEROEPSKEUZE OF 
VERVOLGSTUDIE

Onze decanen geven u en uw
zoon of dochter goed advies.
Zowel bij de keuze voor een
profiel, als bij de keuze voor
een beroep of vervolgstudie.

ontdek je mogelijkheden met
VMBO 

INZICHT IN TOEKOMST
Het Schoonhovens College biedt
leerlingen inzicht in hun toekomst.
Het valt immers niet mee om als
13- of 14-jarige een keuze te maken
tussen verschillende profielen.
Leerlingen moeten daarvoor
veel ervaringen opdoen in de
beroepspraktijk; zowel binnen als
buiten de school.

Een unieke samenwerking met
bedrijven en instellingen in de
regio werkt. Bedrijven hebben zich
verenigd in de stichting ‘Vrienden
van het Schoonhovens College’.
Deze stichting heeft zich ten doel
gesteld om de aansluiting met de
beroepspraktijk zo goed mogelijk
te laten verlopen.

ALBERT PLESMANSTRAAT
(tweetalig) vwo | havo | mavo

Albert Plesmanstraat 4
2871 HJ Schoonhoven
0182 - 385 288

VLISTERWEG
vmbo-basis | vmbo-kader | vmbo-gemengd

Vlisterweg 22
2871 VH Schoonhoven
0182 - 382 761



DE MOGELIJKHEDEN VAN
HET BEROEPSONDERWIJS 
ZIJN EINDELOOS
praktisch en beroepsgericht

Wat zijn er veel beroepen die uw kind ‘later’ kan doen. En wat komt 
‘later’ al snel dichtbij. Gelukkig is er in het vmbo veel ruimte om uit 
te vinden waar uw kind goed in is en wat zijn of haar interesse heeft. 
Op het Schoonhovens College, locatie Vlisterweg, volgt uw kind 
praktisch onderwijs waar het wat aan heeft. Uw kind leert zichzelf 
beter kennen op ons vmbo en dat helpt bij een goede keuze voor het 
aansluitende mbo.

DE BASISBEROEPS
GERICHTE LEERWEG
Deze leerweg is voor leerlingen
die vooral praktisch ingesteld
zijn. De theoretische belasting,
het leren uit boeken, is minder
zwaar dan bij de kaderberoeps-
gerichte leerweg. Na deze 
leerweg kan uw kind door-
stromen naar mbo niveau 2.

DE KADERBEROEPS
GERICHTE LEERWEG
Deze leerweg is voor leerlingen
die leren door de praktijk.
Ze bereiden zich voor op
een functie op kaderniveau.
Meteen na het vmbo is dat
nog niet mogelijk. Eerst moet
uw kind een beroepsopleiding
volgen op het niveau van
mbo 3 of 4.

DE GEMENGDE
LEERWEG
Deze leerweg is voor leerlingen
die weinig moeite hebben
met studeren, maar ook
graag leren door de praktijk.
Met vijf theorievakken op
TL/MAVO-niveau bereidt uw 
kind zich goed voor op het vol-
gen van een beroepsopleiding 
op het MBO niveau 4.

Aan het einde van het tweede
leerjaar kiest uw kind voor twee 
dingen: een leerweg en een
profiel. Wat dat zijn, leest u hierna.

In goed overleg
Uw kind kiest in overleg met school
en in overleg met u. Zaken die
meespelen bij de keuze zijn: behaalde
resultaten, interesses, kwaliteiten
en de ontwikkeling van uw kind.

Veel aandacht voor persoonlijke 
ontwikkeling en loopbaanoriëntatie
Uw kind leert zichzelf beter kennen 
op het vmbo. Waar is het goed in? 
Wat heeft zijn of haar interesse? 
Tijdens studielessen en mentoruren 
is er veel aandacht voor persoonlijke 
ontwikkeling en studievaardigheden.
Veel tijd is er ook voor het vak loop-
baanoriëntatie en begeleiding (lob).
Dat staat zelfs centraal. Het is tenslotte 
enorm belangrijk, omdat leerlingen 
al vóór de derde klas grote keuzes 
moeten maken die invloed hebben op 
hun toekomstige vak of beroep.

Er komt altijd iets achteraan: 
het mbo
Na het vmbo is vervolgonderwijs
verplicht. Jongeren moeten namelijk
een startkwalificatie hebben: een 
diploma voor minimaal havo, vwo of 
mbo-niveau 2. Het vmbo is dus nog 
maar het begin. Vandaar dat 
voorbereiding en oriëntatie veel 
aandacht krijgen in de vorm van 
lessen, excursies en bedrijfs-
bezoeken. Want na het vmbo volgt 
het mbo: het middelbaar beroeps-
onderwijs. Uw kind moet goed 
weten waarvoor het gaat kiezen.

Workshops en bedrijfsbezoeken
Het Schoonhovens College wil alle
leerlingen zo goed mogelijk helpen
bij de keuze voor een profiel.
Daarom doet uw kind in het tweede
leerjaar van alles om een goed 
beeld te krijgen van de verschillende 
profielen, vakgebieden en beroepen.
Er zijn workshops, informatieve
lessen en we gaan met uw kinderen
bedrijven en instellingen bezoeken.

TWEE KEUZES
leerweg en profiel

Er zijn vier leerwegen die naar het 
mbo leiden:
• de theoretische leerweg (TL/MAVO)
• de gemengde leerweg (GL)
•  de kaderberoepsgerichte leerweg (KB)
•  de basisberoepsgerichte leerweg (BB)

Op de locatie Albert Plesmanstraat
bieden we de theoretische leerweg 
aan, die bij ons mavo heet. 
Op de locatie Vlisterweg bieden we 
de basis-beroepsgerichte, 

kaderberoepsgerichte en de 
gemengde leerweg aan.

Wat is het verschil?
De leerwegen verschillen van elkaar 
op drie punten:
•  het niveau van de lesstof
•  de tijd die er is voor praktijk en 

theorie
•  het niveau waarop de leerling in het 

vervolgonderwijs kan instromen

KEUZE 1 
leerwegen: routes die uw kind 
kan volgen naar het MBO

VMBO
basisberoepsgerichte leerweg

VMBO 
gemengde leerweg

VMBO
kaderberoepsgerichte leerweg

VMBO theoretische leerweg 
of MAVO
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