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Mariëndael

•VMBO :    Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs

•Voorbereidend dus geen eindonderwijs!

•Binnen het vmbo zijn er 4 leerwegen (niveaus):

- Basis beroeps gerichte leerweg (BB)*

- Kader beroeps gerichte leerweg (KB)*

- Gemengde leerweg (GL)

- Theoretische leerweg (TL)*

Binnen een leerweg volgen de leerlingen een profiel

* Aanbod binnen Mariëndael

VMBO Algemeen
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Mariëndael

VMBO in schema
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Mariëndael

- In principe een 3-jarig bovenbouwprogramma.

- Wij bieden het profiel Dienstverlening en Producten 

(D&P) aan.

- Binnen D&P hebben de leerlingen de keuze uit drie 

richtingen: Techniek, Zorg en Welzijn en Zakelijke 

Dienstverlening

- 12 lesuur praktijk per leerjaar

• 6 uur Profieldeel D&P

• 2 x 3 uur keuzedeel praktijk (afhankelijk van 
de richting)

Programma
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Mariëndael

Drie richtingen: Techniek, Zorg en Welzijn en Zakelijke 

Dienstverlening

Elke richting heeft:

- Gemeenschappelijk deel

- 2 Theorievakken passend bij de richting

- Profieldeel D&P (praktijk)

- 4 Keuzedelen (praktijk), passend bij de richting

Opbouw van het profiel D&P
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Mariëndael

D&P richting techniek
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Richting Techniek

Gemeenschappelijk deel Nederlands

Engels

Maatschappijleer 1 (SE)

Kunstvakken 1 (SE)

Bewegingsonderwijs (SE)

Loopbaan oriëntatie en begeleiding 
(SE)

Gemeenschappelijk Profieldeel Praktijk
Profieldeel Dienstverlening en 
producten 

Theorievakken Techniek Wiskunde

Nask1 (natuurkunde)

Richtingsgebonden Keuzevakken Praktijk Plaat- en constructiewerk (Praktijk)

Wielophanging en carrosserie 
(Praktijk)

Booglassen (praktijk)

Verspanende technieken (Praktijk



Mariëndael

D&P richting Zorg en Welzijn
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Richting Zorg en Welzijn Zorg en Welzijn

Gemeenschappelijk deel Nederlands

Engels

Maatschappijleer 1 (SE)

Kunstvakken 1 (SE)

Bewegingsonderwijs (SE)

Loopbaan oriëntatie en begeleiding (SE)

Gemeenschappelijk Profieldeel Praktijk Profieldeel Dienstverlening en producten 

Theorievakken Zorg en Welzijn Biologie

Wiskunde of Economie

Richtingsgebonden Keuzevakken Praktijk Zorg en Welzijn kind en jongere (Praktijk)

Zorg en Welzijn ouderen en volwassenen (Praktijk) 

Facilitaire dienstverlening Onderhoud en receptie Praktijk)
Facilitaire dienstverlening catering en inrichting (Praktijk)
Ondersteuning bij Sport- en bewegingsactiviteiten



Mariëndael

D&P richting Zakelijke Dienstverlening
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Richting Zakelijke Dienstverlening

Gemeenschappelijk deel Nederlands

Engels

Maatschappijleer 1 (SE)

Kunstvakken 1 (SE)

Bewegingsonderwijs (SE)

Loopbaan oriëntatie en begeleiding (SE)

Gemeenschappelijk Profieldeel Praktijk Profieldeel Dienstverlening en producten 

TheorievakkenICT/Multimedia Wiskunde

Economie

Richting gebonden Keuzevakken Praktijk ICT (Praktijk)

Netwerk (praktijk)

audiovisuele productie maken (Praktijk)
Fotografie (Praktijk)
Presentatie en Styling (Praktijk)



Mariëndael

•Profielvak D&P 

•- Verplicht voor alle richtingen

•- Vaardigheden als: Presenteren, organiseren, multimediaal product 

maken, verkopen, product verbeteren, promoten

•- Schoolexamen + Centraal examen → Eindcijfer profielvak

Profielgebonden deel D&P
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Mariëndael

•Beroepsgerichte keuzevakken

•- Leerlingen moeten minimaal 4 keuzevakken volgen.

•- Het aanbod verschilt per richting.

•- Elke module wordt afgesloten met een schoolexamen

•- Gemiddelde van keuzedelen → Eindcijfer Keuzedeel

•- In leerjaar vijf hebben de leerlingen de mogelijkheid om 

keuzevakken uit andere richtingen te kiezen. 

Vervolg profielgebonden deel 
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Mariëndael

•Alle leerlingen starten met het verplichte profielvak van 

D&P (6 lesuur per week).

•Alle leerlingen volgen 2 keuzedelen (6 lesuur per week)

•Alle leerlingen volgen de vakken uit het algemene deel.

•De leerlingen volgen de 2 theorievakken die bij hun 

richting horen.

Leerjaar 3
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Mariëndael

•Op Mariendael doen leerlingen, in principe, gespreid 

examen.

In DP 4 worden een aantal vakken afgesloten met een 

centraal examen.

In DP 5 worden de overige vakken afgesloten met een 

centraal examen.

Gespreid examen



Mariëndael

Tijdens stamgroeptijd en FLEX-uren ondersteuning bij:

- Leren leren

- Leren kiezen

- Leren leven

- Leren denken

Maatwerk. (individuele trajecten)

Maatschappelijke en beroepsoriënterende stages.

Meeloopdagen bij bedrijven.

Oriëntatie dag op het MBO.

Ontwikkelen vaardigheden.

Alleen maar een diploma?



Mariëndael

- De overstap van de onderbouw naar de bovenbouw is 

(landelijk) een grote overgang

- Er wordt meer van de leerlingen gevraagd:

- Werken met studiewijzers en PTA’s

- Omgaan met druk

- Samenwerken

- Zelfstandigheid

- Hoger tempo

- Stages

- De toekomst komt dichterbij (Overgang naar ROC)

Overstap OB → BB
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Mariëndael

•Mocht u specifieke vragen hebben, dan kunt u deze mailen 

•Naar:

•Mark Faaij m.faaij@mariendael.nl

•Sander van den Brink s.vandenbrink@mariendael.nl

Vragen
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