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Na de zomer ga jij naar de bovenbouw van het Westland Vakcollege aan de 

Hoge Woerd. Heb je er zin in? Samen met jou maken wij er twee fijne jaren 

van! 

In de bovenbouw ga je lekker praktisch aan de slag en leren wij je heel veel 

vaardigheden. Je krijgt ook nog wat theorie en je volgt vier of vijf keuzevakken. 

Heb je extra hulp nodig? Dan kun je natuurlijk op ons rekenen. We helpen je graag 

om straks goed voorbereid naar het MBO te gaan. 

Maar zover is het natuurlijk nog niet.

4 profielen

Je weet vast al dat je in de bovenbouw kunt kiezen uit verschillende profielen. 

Je kunt bij ons terecht voor: 

• Bouwen, Wonen en Interieur (BWI)

• Economie & Ondernemen (E&O)

• Produceren, Installeren en Energie (PIE)

• Zorg & Welzijn (Z&W)



Profielkeuze en niveaus

We bieden de volgende niveaus aan voor de verschillende profielen:

• LWOO- Leerwegondersteunend onderwijs, dit zijn kleinere klassen met meer aandacht 

op Basisniveau. Als wij denken dat dit nodig is, dan bespreken wij dat met jullie. 

• LWT- Leerwerktraject, dat is een traject voor leerlingen mogelijk in de bovenbouw 

waarbij meer stage wordt gelopen en minder dagen op school. Dit is een maatwerk 

traject dat op initiatief van school in de bovenbouw aangeboden kan worden in jaar 4. 

PIE BWI ZW E&O

Basis of kader Basis of kader Basis of kader Basis of kader

LWOO mogelijk LWOO mogelijk LWOO mogelijk LWOO niet mogelijk 

LWT mogelijk LWT mogelijk LWT mogelijk LWT niet mogelijk 



Voor alle profielen geldt dat de leerstof is opgebouwd uit:

- vier verplichte profiel modules

- vier keuzevakken

- eventueel een extra keuzevak (geld voor alle profielen) waarbij je kunt kiezen uit:

- Ondernemen

- Sport en Bewegen



Profiel BWI (bouwen, wonen en interieur)

Wanneer je kiest voor BWI zijn dit de profielvakken:

• Bouwproces en bouwvoorbereiding

• Bouwen vanaf de fundering

• Hout- en meubelverbindingen

• Design en decoratie



Keuzevakken

Naast de vier profielvakken volg je ook nog vier keuzevakken. 

• Constructieve aansluitingen en afwerking

• Gevelopeningen

• Meubelmaken

• Interieurontwerp en design

• Interieurontwerp en designplaatsing
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Beroepen op het MBO

Met het profiel Bouwen, Wonen en Interieur kun je bijvoorbeeld denken aan:

• Timmerman

• Metselaar

• Schilder

• Interieurbouwer / ontwerper

• Uitvoerder

• Tegelzetter

• Technisch tekenaar



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

Profiel E&O (economie en ondernemen)

Wanneer je kiest voor E&O zijn dit de profielvakken:

• Commercieel

• Secretarieel

• Logistiek

• Administratie



Keuzevakken

Naast de vier profielvakken volg je ook nog vier keuzevakken. 

Daarbij kun je kiezen uit:

• Marketing

• Officemanagement

• Distributie

• Financieel en administratief beheer

• Ondernemen

• Webshop

• Presentatie en styling



Beroepen op het MBO

Met het profiel Economie & Ondernemen kun je bijvoorbeeld denken aan:

• Administratief medewerker

• Horecamedewerker

• Receptionist

• Servicemedewerker ICT

• Medewerker internationale handel

• Veiligheidsmedewerker

• Commercieel medewerker

• Medewerker magazijn



Wanneer je kiest voor PIE zijn dit de profielvakken:

• Ontwerpen en maken

• Bewerken en verbinden van materialen

• Besturen en automatiseren

• Installeren en monteren

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



Naast de vier profielvakken volg je ook nog vier keuzevakken. Daarbij kun je kiezen uit:

• Plaat- en constructiewerk

• Booglasprocessen

• Drinkwater en sanitair

• Utiliteitsinstallaties

• Dakbedekking

• Verspaningstechnieken

• Fietstechniek

• Duurzame energie (wind en zonne-energie)



Beroepen op het MBO 
Met het profiel PIE kun je bijvoorbeeld denken aan:

• Elektricien

• Verwarmingsmonteur

• Dakbedekker

• Computermonteur/-technicus

• Sanitair installateur

• Lasser

• Plaatwerker

• Fietsenmaker

• Constructiebankwerker

• Machinebankwerker

• Scheepsbouwer

• Schadehersteller

• Instrumentmaker



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

Wanneer je kiest voor Z&W zijn dit de profielvakken:

• Zorg kind en puber

• Zorg volwassenen en ouderen

• Voeding

• Activiteiten



Keuzevakken
Naast de vier profielvakken volg je ook nog vier keuzevakken. Daarbij kun je kiezen 

uit:

• Haarverzorging

• Huidverzorging

• Hand- en voetverzorging

• Wonen en huishouden

• Assisteren in de gezondheidzorg

• Welzijn kind en jongere

• Keuken

• Mode en design



Beroepen op het MBO

Met het profiel Zorg & Welzijn kun je bijvoorbeeld denken aan:

• Kapper

• Verpleegkundige

• Verzorgende

• Pedagogisch medewerker

• Kok

• Apothekers-, dokters- of tandartsassistent

• Activiteitenbegeleider

• Onderwijsassistent



Leerjaar 3

(Bovenbouw = examenperiode = leerjaar 3 èn 4)

6 theorievakken:

• Nederlands, 

• Engels, 

• Wiskunde 

• Natuur/scheikunde voor PIE en BWI, Biologie voor Z&W,

Economie voor E&O

• Maatschappijleer

• 1 Profiel vak   



Leerjaar 4

• Zelfde mentor als LJ3 

• Bijna dezelfde vakken als LJ3, keuzevakken voor beroepsgericht (bij Z&W kan 

gekozen worden tussen Wiskunde of Maatschappijkunde in de 4e klas)

• Stageperiode van 2 weken

• 2 perioden daarna centraal examen

• Centraal examen theorievakken (= digitaal) 

• Centraal examen voor praktijkvakken 

• Cijfer leerjaar 3 & 4 zijn het schoolexamen 

• Centraal examen + schoolexamen : 2 = eindcijfer 



Leerlingbegeleiding

• Mentor eerste aanspreekpunt

• Wekelijks LIB (Leerling in beeld) met de profiel coördinator 

• Constant monitoren van de voortgang 

• Extra begeleiding is mogelijk 

• Passend onderwijs is mogelijk



Convenanten en stages

• Twee weken stage per leerjaar (klas 3 en 4) (voor alle profielen)

• Stage in principe in de gekozen richting

• Stages uit convenanten. Convenanten zijn afspraken met bedrijven over stages 

en samenwerking, het Westland Vakcollege werkt met veel bedrijven samen in 

Westland. 

• Stage is een examenonderdeel 

• LWT (leerwerktraject) mogelijk



Vervolgopleiding op MBO aansluiting op niveau 

• LWT (leerwerktraject)  MBO niveau 2 in hetzelfde profiel als de leerling gevolgd heeft in klas 3 

en 4.

• Basis  MBO niveau 2 of 3

• Kader  MBO niveau 3 of 4

• Leerlingen zijn op alle mbo-scholen toelaatbaar. (Scholen kunnen wel aanvullende eisen stellen).



Vragen?

Als u nog twijfels heeft, mail gerust naar:

mkd@isw.info

Of bel naar de school of via

06-16958156

R. Mooijenkind

mailto:mkd@isw.info

