
Hartelijk welkom!
Determinatieavond Vakcollege



Programma

Determinatietraject (Mijke Bolsius)

Presentatie ISW Vakcollege (Arjan Blansjaar)

Westland On Stage (Saskia Kuiper)



Determinatietraject 3BL of 3KL

• Iedere leerling in de juiste leerweg!

• Cijfers

• Vaardigheden

• Inzet

• Motivatie

• Digitaal Portfolio

• LVS Cito



Besluitvorming

• Richtlijn cijfermatig is:

• Gemiddeld een 7.0 of hoger is kaderniveau

• Gemiddeld tussen 6.5 en 7.0 bespreekzone

• Gemiddeld lager dan 6.5 is basisniveau

• Uitkomst docententeamvergadering is bindend

• Kijk op de website voor het hele 

determinatietraject



Oriëntatie profiel

• 2019-2020: PSO en begeleidingslessen mentor

• 4 februari: Beroepenfeest Westland on Stage

• 5 februari: Open Huis ISW Vakcollege 

• 13 februari: Doe-dag Westland on Stage

• 5 maart: Proefkeuze profiel

• 9 april: Definitieve keuze profiel



Arjan Blansjaar, teamleider E&O



Wat gaan we doen?

• Profielkeuze en plaatsing

• Schoolstructuur

• Leerjaar 3

• Leerjaar 4

• Een week op het Westland Vakcollege

• Leerlingbegeleiding

• Convenanten en stages

• Doorstromen naar een beroepsopleiding (mbo)



Profielkeuze & plaatsing

• Profiel BWI (bouwen, wonen en interieur); werken in de 
bouw en met hout

• Profiel E&O (economie en ondernemen); werken met cijfers, 
administratie, logistiek, commercie

• Profiel PIE (produceren, installeren en energie); werken met 
metaal en elektrotechniek

• Profiel ZW (zorg en welzijn); werken door verzorgen van 
mensen, uiterlijke verzorging.



Profielkeuze en plaatsing (2)



Schoolstructuur 

Westland Vakcollege

• Tussen de 350 en 400 leerlingen

• BL max 18 en KL max 24 leerlingen

• Afwisseling tussen theorie en praktijkvakken 

• Mentor voor 2 leerjaren 

• Korte lijntjes 

• Wanneer nodig is er een zorgstructuur 



Leerjaar 3

• PSO voor het maken van een keuze

• Bovenbouw = examenperiode

• 6 theorievakken
Ne, En, Wi, Ma, Re (1 – 2 uur)

• 1 Profiel vak (afhankelijk per sector
Bi, Ec of Nask (3 – 4 uur)

• 1 Praktijkvak (12 – 15 uur)

BWI, E&O, PIE, Z&W

• Kamp in september

• Profielmodules en keuzemodules



Leerjaar 4

• Zelfde mentor als LJ3

• Bijna dezelfde vakken als LJ3

• 2 perioden

• Centraal examen theorievakken = digitaal

• Centraal examen voor praktijkvakken

• Cijfer leerjaar 3 & 4 zijn het schoolexamen

• Centraal examen + schoolexamen : 2 = eindcijfer



Een week op het WVC

• Eerste les om 8.15 uur

• Theorielessen zijn één lesuur

• Praktijklessen zijn twee of meer lesuren

• Lessen tot maximaal 16.00 uur

• We werken op basis van geen tussenuren

• Daarnaast zijn er ook volop activiteiten buiten het 

rooster om



Leerlingbegeleiding

• Mentor eerste aanspreekpunt

• Wekelijks LIB (Leerling in beeld) met de teamleider

• Constant monitoren van de voortgang

• Extra begeleiding is mogelijk

• Passend onderwijs is mogelijk



Convenanten en stages

• Twee weken stage per leerjaar

• Stage in principe in de gekozen richting

• Stages uit convenanten

• Stage is een examenonderdeel

• LWT (leren werken traject) mogelijk



Vervolgopleiding

• LWT > N2 in hetzelfde profiel

• Basis > N2/N3

• Kader > N3/N4

• Leerlingen zijn op alle mbo-scholen toelaatbaar. 

(scholen kunnen wel aanvullende eisen stellen).



Vragen?



BEROEPENFEEST 

VOOR VMBO LEERLINGEN



Westland on Stage

• www.westlandonstage.nl

• Het beroepenfeest dinsdag 4 februari 2020
• Start om 13.40 uur in Naaldwijk, Atletiekvereniging 

Olympus’70

• Eindtijd 14.45 uur

• Doe-Dag 13 februari 2020
• Hele dag bedrijvenbezoeken door het Westland.

http://www.westlandonstage.nl/




Hoe werkt het Beroepenfeest?

• Leerlingen fietsen met mentor naar Naaldwijk (Olympus ‘70)

• Na Beroepenfeest fietsen de leerlingen zelf of met mentor naar 

huis/school.



Hoe werkt de Doe Dag?

• Leerlingen hebben 3 afspraken gemaakt tijdens 

Beroepenfeest.

• Op Doe Dag gaan ze de bedrijven bezoeken.

• Leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor het “hoe 

komen we bij de bedrijven”.

• Ziekmelding bij bedrijf en school.

• Ouders laten weten waar ze bereikbaar zijn tijdens 

Doe Dag.



Hoe leerlingen voorbereiden?

• Visitekaartjes maken.

• Top 5 maken (mbv website www.westlandonstage.nl)

• Training netwerken.

– Focus op presentatievaardigheden als hoe stel ik me 

voor, hoe geef ik een hand etc. 

http://www.westlandonstage.nl)/


 Een eerste kennismaking met bevlogen vakmensen 
uit breed beroepenveld (onbekende beroepen)

 Meelopen op de werkdag.
 Zelfvertrouwen en eigen waarde.
 Gelegenheid tot persoonlijke presentatie.
 Iemand ontmoeten die Het Verschil kan maken.
 Zin in toekomst: vakfocus en toekomstperspectief.
 Start van duurzaam netwerk.

Wat heeft uw kind aan
On Stage?

 Gunfactor voor stages, zaterdag/vakantie baantjes .

 Hulp bij beroepskeuze en vervolgopleiding .

Klas 2

Klas 3

Klas 4



Zijn er nog vragen?

Per mail

• 2A KRD@isw.info, Daniëlle Kroon

• 2B KUI@isw.info, Saskia Kuiper

• 2C OSN@isw.info, Mike Olsthoorn

• 2D WIN@isw.info, Sabine van Wingerden

• Decaan: SHR@isw.info, Monique Schrier

• Teamleider: BLS@isw.info, Mijke Bolsius

• Teamleider HW: BJR@isw.info, Arjan Blansjaar
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