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Op het Stellingwerf College hebben we erva-

ring opgedaan met de nieuwe opzet. 

We zijn sinds twee jaar pilotschool voor de 

profielen Bouwen, Wonen en Interieur (BWI) 

en Produceren, Installeren en Energie (PIE). 

Daarnaast bieden we ook Zorg en Welzijn 

(Z&W) en Media, Vormgeving en ICT(MVI) 

aan. MVI is alleen mogelijk voor leerlingen uit  

kader.

Als je een keuze moet maken, is het fijn om 

over juiste informatie te beschikken. 

We hopen dan ook dat deze folder je straks 

goed op weg helpt.

ER VALT MEER TE KIEZEN!
Wat de profielen zo leuk maakt is dat je in het nieuwe 
vmbo meer kunt kiezen. Je krijgt de kans om te 
onderzoeken welke opleiding en welk beroep bij jou 
passen.
Een profiel is een combinatie van theorie en praktijk. 
Je krijgt altijd Nederlands, Engels, maatschappijleer, 
LO en Kunstvakken 1. Daarbij doe je nog 2 vakken die 
samengaan met je profiel, zoals bij techniek horen de 
vakken wiskunde en natuurkunde (nsk 1).

Het Stellingwerf College biedt 4 profielen aan, waar je 
een keuze uit kunt maken. Ieder profiel kent vier (ver-
plichte) profielvakken. Deze verplichte vakken worden 
centraal getoetst tijdens de landelijke praktijkexamens.
Daarnaast kies je 3 keuzevakken en 1 vrije deel vak. 
Dit geeft je de mogelijkheid om naast een profiel nog 
eens 4 vakken (3 keuzedelen binnen je profiel en 1 
keuzedeel binnen of buiten je profiel) te kiezen waar je 
belangstelling naar uitgaat en die je nodig hebt voor je 
vervolgopleiding. De keuzevakken worden via school-
examens getoetst.

De keuzemogelijkheden zijn zeer uitgebreid. Welke kan-
sen je op het Stellingwerf College hebt, wordt in deze 
brochure verder uitgelegd

LOOPBAANORIËNTATIE EN BEGELEIDING (LOB)
Tijdens je opleiding en daarna moet je vaak keuzes 
maken: welke profiel- en keuzevakken kies ik, waar ga ik 
stage lopen en welke opleiding ga ik hierna doen?
Omdat kiezen niet altijd gemakkelijk is, krijg je LOB. Je 
leert allerlei vaardigheden waardoor je betere keuzes 
kunt maken. Je leert niet alleen op school maar ook bij 
bedrijven of instellingen. In leerjaar 3 en 4 ga je bijvoor-
beeld op stage. 
Je kijkt samen met je docent terug op wat je geleerd 
hebt en je ontdekt waar je goed in bent.
Samen met de decaan kijk je vooruit naar je eigen toe-
komst, alles wat je geleerd hebt kun je gebruiken voor 
een beroepsopleiding hierna. 

GOEDE AANSLUITING MET HET MBO
Het nieuwe vmbo sluit goed aan op de opleidingen in 
het Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO).

DE 4 PROFIELEN
In het schema staan de profielen en de daarbij beho-
rende vakken aangegeven. Hieronder volgt eerst een 
omschrijving van de profielen. 

BOUW, WONEN EN INTERIEUR (BWI)
Je maakt bij BWI kennis met alles rond het bouwproces, 
van ontwerp tot product maar ook van de fundering tot 
het dak van een bouwwerk. Je leert basisvaardigheden 
van timmeren, metselen, schilderen en ontwerpen. Je 
wordt geen volleerd metselaar of timmerman, maar je 
leert wel de kneepjes van het vak en je ontdekt of je er 
mee verder wilt. In de keuzevakken ga je de verdieping 
in. Ook wordt er in één van de profieldelen aandacht 
besteed aan design en decoratie. Hier leer je om zelf 
meubels te ontwerpen waarbij rekening gehouden 
wordt met vormen, kleuren en decoratie. 
Als je voor BWI kiest moet je in ieder geval ook examen 
doen in wiskunde en natuurkunde (nsk1).

PRODUCEREN, INSTALLEREN EN ENERGIE (PIE) 
Bij PIE komen verschillende technieken samen: instal-
latie, elektro en metaal. Je leert hoe installaties en pro-
ducten in elkaar zitten aan de hand van een tekening. Je 
leert ook zelf tekeningen maken in het platte vlak in 2D 
(tweedimensionaal) maar ook met de berekening van 
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Gemeenschappelijke vakken

Nederlands - Engels - Maatschappijleer - Lichamelijke opvoeding - Kunstvakken 1

Profielen

O Produceren, Installeren en Energie O Bouwen, Wonen en Interieur O Media, Vormgeving en ICT O Zorg & Welzijn

   

Vakken profieldeel (Centraal examen)

   

Wiskunde
NSK1

Wiskunde
NSK1

Wiskunde
NSK1

Biologie
Maatschappijleer 2

Profielvakken (CSPE, praktijkexamens)

Ontwerpen en maken
Bewerken en verbinden van materialen

Besturen en automatiseren
Installeren en monteren

Bouwproces en bouwvoorbereiding
Bouwen vanaf de fundering

Hout- en meubelverbindingen
Design en decoratie

Audiovisuele vormgeving en productie
2D en 3D-vormgeving en productie

ICT
Interactieve vormgeving en productie

Mens en gezondheid
Mens en omgeving
Mens en activiteit

Mens en zorg

Keuzedelen profiel (Schoolexamen)

   

3 verplicht kiezen 3 verplicht kiezen 3 verplicht kiezen 3 verplicht kiezen

O Booglassen 1
O CNC
O Verspaningstechniek
O Drinkwater en sanitair
O Utiliteit
O Plaat-constructiewerk

O Constructieve aansluitingen en afwerking
O Schoonmetselwerk
O Schilderen/afwerken hout- en steenachtige 
    ondergronden
O Gevelopeningen
O Daken en kapconstructies
O Glas
O Meubel maken
O Terreinafwerking

O Tekenen, schilderen en illustreren
O Game design
O Fotografie
O Licht, geluid en decor
O Sign
O Vormgeving en typografie

O Haarverzorging 
O Huidverzorging
O Wonen en huishouden
O Verzorging
O Dagbesteding
O Schoonheidsbehandeling hand, haar en gezicht
O Welzijn kind en jongere
O Facilitaire dienstverlening inrichting en verzorging

Vrije keuze deel (1 verplicht kiezen) 
Kies geen vak dat je hierboven al hebt gekozen. Je mag je keuze maken uit de hieronder aangegeven vakken, in overleg met de decaan. Je kunt ook een vak uit een ander profiel kiezen.

PIE en BWI BWI, PIE en MVI MVI, BWI Z&W

   

O Booglassen 1
O CNC
O Verspaningstechniek
O Drinkwater en sanitair
O Utiliteit
O Plaat-constructiewerk

O Constructieve aansluitingen en afwerking
O Schoonmetselwerk
O Schilderen/afwerken hout- en steenachtige 
    ondergronden
O Gevelopeningen
O Daken en kapconstructies
O Glas
O Meubel maken
O Terreinafwerking

O Tekenen, schilderen en illustreren
O Game design
O Fotografie
O Licht, geluid en decor
O Vormgeving en typografie
O Sign

O Haarverzorging 
O Huidverzorging
O Wonen en huishouden
O Verzorging
O Dagbesteding
O Schoonheidsbehandeling hand, haar en gezicht
O Welzijn kind en jongere
O Facilitaire dienstverlening inrichting en verzorging

WAT KUN JE KIEZEN IN VMBO 3 EN 4
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hoogte, breedte en diepte in 3D (driedimensionaal). 
De mogelijkheden zijn heel verschillend of het nu gaat 
om een netwerk voor elektriciteit, de waterleiding in de 
keuken en de badkamer of het lassen van een product 
van metaal, zoals een vuurkorf. Je kunt je in verschillen-
de richtingen verdiepen als het gaat om elektrotechniek 
of metaalbewerking.
Als je voor PIE kiest, moet je in ieder geval ook examen 
doen in wiskunde en natuurkunde (nsk1).

ZORG EN WELZIJN (Z&W)
Wil je later een beroep gaan uitoefenen waarin je klaar-
staat en zorgt voor anderen? Dan is Zorg en Welzijn 
jouw profiel! Je kunt denken aan uiterlijke verzorging, 
het bieden van hulp of verpleging en het bereiden van 
eten. Het is hierbij belangrijk dat je graag met mensen 
omgaat. Geduld, goed kunnen luisteren en doorzettings-
vermogen komen je daarbij goed van pas. 
Met een diploma Z&W kun je straks een opleiding gaan 
volgen in de zorgsector, het welzijnswerk, uiterlijke 
verzorging, de horeca, facilitaire dienstverlening, het 
toerisme, sport of laboratorium techniek. 
Kies je voor Z&W dan doe je in ieder geval ook examen 
in biologie en maatschappijleer 2.

MEDIA, VORMGEVING EN ICT (MVI)
MVI is een creatieve voorbereidende vakopleiding 
waarin Grafi- en multimedia in combinatie met ICT cen-
traal staan. Je leert alles over vormgeving, hoe iets mooi 
en prettig opvalt, maar ook over compositie, kleuren en 

beeldtechnieken. De kennis die je opdoet, pas je toe in 
het maken van advertenties, posters, folders, maar ook 
in een website of andere multimediaproducten, zoals 
het maken van Apps, E-pubs en interactieve formulieren. 
Je leert 2D (tweedimensionaal) om te zetten naar 3D 
(driedimensionaal), koppelingen maken tussen appara-
ten, software downloaden en installeren, assembleren, 
fotobewerkingen maken en je leert om te gaan met 
diverse grafische programma’s, zoals Adobe Illustrator, 
- Animate, - Muse, - Photoshop, Pinnacle Studio, enz. 
Bij MVI horen ook de vakken wiskunde en natuurkunde 
(nsk1).

KEUZEVAKKEN
Bij de profielen horen ook verschillende keuzevakken.  
In het schema  staan alle verschillende keuzedelen op 
een rij. Wij doen ons best om aan de wensen van leer-
lingen tegemoet te komen. Maar soms blijkt dat in het 
rooster technisch niet mogelijk. Dan neemt de decaan 
de keuzemogelijkheden opnieuw met je door. 

WANNEER GA JE EEN KEUZE MAKEN?
De keuze voor  het derde en vierde leerjaar maak je al in 
de tweede klas. Dat gaat natuurlijk niet zomaar. 
Tijdens de Praktische Sector Oriëntatie kun je alvast 
kennismaken met de 4 profielen. Dan krijg je ook een 
goede indruk hoe er in de technische werkplaatsen, de 
studio van MVI en op het Zorg en Welzijn plein wordt 
gewerkt. De decaan staat je met raad en daad terzijde. 
En er is een informatieavond voor jou en je ouders. 
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Bezoekadres: Quadoelenweg 29, Oosterwolde

Postadres: Postbus 86, 8430 AB Oosterwolde 

Telefoon: 0516-568500

E-mail: administratie@stellingwerfcollege.nl

Website: www.stellingwerfcollege.nl
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