
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

                                Nieuwsbrief voor leerlingen uit de 2e klas 

 Kiezen in jaar 2-basis/kader en verder 
 
Als tweedeklasser moet je aan het eind van dit 
schooljaar een keuze maken voor één van de 
profielen bij ons op school. 
 
Op het Herbert Vissers College kennen we de 
profielen: 

 Zorg & Welzijn 

 Economie & Ondernemen 

 PIE 

 BWI 

Hoe kom je tot een juiste keuze? 
 
Er is heel veel mogelijk als je bewust kiest. 
Besteed er dus veel aandacht aan: 

 Het programma Qompas op school helpt 

je jezelf beter te leren kennen en te 

ontdekken waar je vaardigheden liggen 

of juist niet. 

 praat er thuis over 

 praat met mensen die werkzaam zijn in 

beroepen die jou leuk lijken 

 praat eens met je mentor/decaan 

 kijk naar tv-programma’s over beroepen 

 kijk eens op internet 

 bezoek open dagen 

Kortom, verzamel zoveel mogelijk informatie die 
voor jou van belang is. Denk goed na over wie jij 
bent: wat zijn mijn sterke en minder sterke 
kanten, wat vind ik leuk en waar ben ik goed in. 
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De profielen bij ons op school 
 
Elk van de sectoren in het vmbo stelt zo zijn 
eigen eisen. Afgezien van niveau- eisen 
(kennis) gaat het vooral om eigenschappen en 
vaardigheden die bij een bepaald profiel erg 
belangrijk zijn. Het is belangrijk bij de keuze 
voor een profiel dat je bij het aangegeven 
profiel past. Heel veel vaardigheden kun je 
nog leren, maar bepaalde eigenschappen 
moet je al wel bezitten. Hieronder worden de 
belangrijkste eigenschappen vermeld. 
 

 
 
 

 

 
Zorg & Welzijn 
 

- goed kunnen luisteren 

- nauwkeurig kunnen werken 

- kunnen plannen 

- improviseren, kunnen inspelen 

op onverwachte situaties 

- computer kunnen gebruiken 

- vriendelijk en behulpzaam zijn 

- oog hebben voor menselijk 

gedrag 

- creativiteit 

- problemen kunnen oplossen 

- kritiek kunnen geven en 

ontvangen 

- geduldig zijn 

- in een team kunnen werken 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vakkenpakket profielen 
 
Daarnaast hebben de profielen een 
vakkenpakket. Hieronder wordt inzichtelijk welke 
vakken dat zijn. 
 
Z&W: 
Nederlands, Engels, biologie, praktijkverzorging, 
maatschappijleer en lichamelijke opvoeding. 
(keuze examenvak: wiskunde, geschiedenis) 
 
In het 3e leerjaar kiezen de leerlingen, in de loop 
van het jaar, voor het 4e leerjaar, tussen wiskunde 
of geschiedenis. Allebei is ook mogelijk. Ouders 
krijgen een keuzebrief thuis gestuurd. 
 
Bij dit profiel leer je veel over gezondheid, leefstijl, 
voeding, huidverzorging,  baliewerkzaamheden, 
wassen, strijken, hulpmiddelen, organiseren van 
activiteiten, het verrichten til-beweeg-
verplaatsingstechnieken, toepassen van EHBO. 
 
BWI: 
Nederlands, Engels, wiskunde, natuurscheikunde, 
praktijk bouw, maatschappijleer en lichamelijke 
opvoeding. 
Je gaat hier onder andere werken met hout en 
leer je meubels maken, gebruik je een 
lassersnijmachine, kun je hoogtemetingen 
uitvoeren, deurkozijnen stellen, design en 
decoratie (werken met plotters),metselwerk, 
werken met een 3D-printer. Ook leer je 
technische tekening lezen en maken met Autocad 
en Sketchup  
 
PIE: 
Nederlands, Engels, wiskunde, natuurscheikunde, 
praktijk deel, maatschappijleer en lichamelijke 
opvoeding. 
Er zijn verschillende onderdelen: Metaal-installatie 
en elektrotechniek. Je leert onder andere lassen, 
solderen, werken met een draaibank, aansluiten 
van stopcontacten en sanitair, lezen van 
tekeningen, werken met een 3D-printer, 
pneumatiek. 
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Economie & Ondernemen (vervolg 

vaardigheden/eigenschappen) 
- kunnen samenwerken 

- netjes en duidelijk kunnen 

spreken rekenvaardigheid 

bezitten 

- nauwkeurig zijn 

- kunnen plannen 

- zelfstandig kunnen werken 

- taken kunnen bedenken, 

verdelen en uitvoeren 

- netjes kunnen schrijven 

- verantwoordelijkheid kunnen 

dragen 

- computer kunnen gebruiken 

- dienstverlenend en 

klantvriendelijk zijn 

- vaardigheden in 

rekenen/wiskunde 

 

 

BWI/PIE (vervolg vaardigheden/eigenschappen) 
- juiste gereedschappen kunnen 

gebruiken 

- veilig kunnen werken 

- nauwkeurig kunnen werken 

- rekenvaardigheid bezitten 

- problemen kunnen oplossen 

- computer kunnen gebruiken 

- ruimtelijk inzicht hebben 

- meten met moderne 

instrumenten 

- kunnen plannen 

- zelfstandig kunnen werken 

- vaardigheden in nask/wiskunde 

- je weet van aanpakken 

- lezen van tekeningen 

 



 
 

kiezkieze 
 
 
 
 
 

Activiteiten 2e jaar 
 
Hieronder staan een aantal activiteiten die jou aan 
de ene kant helpen bij het maken van de juiste 
profielkeuze en aan de andere kant jou 
voorbereiden op het maken van een juiste keuze 
in een vervolgstudie. 
Jouw mentor zal je op de hoogte brengen van 
onderstaande activiteiten: 
 

 Bliksemstage 

 Choice 

 Beroepenfeest Onstage 

 Doe-dag OnStage 
 
Keuzevakken 
 
In de derde en vierde klas volg je nog 4 
keuzevakken. Deze keuze vakken mogen uit de 
verschillende profielen gekozen worden, zodat jij 
nogmaals kan ervaren wat bij jou past of juist niet. 
 
 
Bewaar deze nieuwsbrief goed en laat het ook je 
ouders lezen. 
 
Kijk ook eens op de site:  
https://www.tkmst.nl/  
 
Voor vragen k.welmers@hvc.nl  
 

 

E&O:  
Nederlands, Engels, economie, praktijk 
economie & ondernemen, maatschappijleer 
en lichamelijke opvoeding. (keuze 
examenvak: wiskunde, Duits) 
 
In het 3e leerjaar kiezen de leerlingen, in de 
loop van het jaar, voor het 4e leerjaar, tussen 
Duits of wiskunde. Allebei is ook mogelijk. 
Ouders krijgen een keuzebrief 
thuisgestuurd. 
 
Dit profiel heeft verschillende onderdelen: 
Commercieel, secretarieel, logistiek en 
administratie. Zo leer je alle onderdelen van 
een onderneming kennen, herken je 
marketinginstrumenten en kun je dit 
toepassen, uitvoeren van back-frontoffice 
werkzaamheden, beheer van magazijn, 
bijhouden van de administratie van een 
onderneming. 
 
LOB-week 
 
Tijdens LOB-week in leerjaar 2 maak je 
kennis met deze profielen bij ons op school. 
Je loopt gedurende een aantal weken mee 
met een profiel. Dit is je eerste kennismaking 
met de profielen, dus wees dan alert en 
leergierig. Vervolgens maak je een 
definitieve keuze welk profiel jij in de derde 
en vierde gaat volgen. 
 
Oriëntatie 
Op school helpen we je om een goede 
keuze te maken. Naast het maken van een 
keuze in een profiel, ga je jezelf ook 
voorbereiden op het mbo. Het is namelijk 
belangrijk dat je in de vierde een juiste 
keuze maakt in een vervolgstudie. De 
oriëntatie begint dus eigenlijk al in de 2e 
klas. Daarom neem je ook deel aan 
ONSTAGE. Hier ga je kennismaken met 
mensen uit het bedrijfsleven en ga je zelf 
meelopen in een bedrijf naar keuze. 
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