Hoe ziet het profiel eruit
Een profiel is altijd een combinatie van theorie en praktijk.
Welk profiel je ook kiest je krijgt altijd Nederlands, Engels,
maatschappijleer, lichamelijke opvoeding, kunstvakken 1
en rekenen. Daarnaast krijg je nog twee vakken die belangrijk zijn voor het profiel: wiskunde en economie of natuur/
scheikunde of biologie.

het
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Basis– en kaderberoepsgerichte leerweg:
Je krijgt 14 uur praktijklessen.
Elk profiel heeft 4 vaste verplichte modules.
Je leert hier de basiskennis en basisvaardigheden die je
nodig hebt als ondergrond.
Je krijgt 8 weken om een module af te ronden.
Daarnaast krijg je ook nog 4 beroepsgerichte keuzemodules. De keuzemodules kunnen mooi aansluiten bij
de verplichte profielen en geven zodoende een goede
aansluiting naar het mbo.
Gemengde leerweg:
Je krijgt in klas 3 naast veel theorie uren ook praktijkuren.
Je krijgt 6 praktijkuren per week en je moet 2 verplichte
profielmodules doen en (minimaal) 2 keuzemodules.
Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB)

Vanaf augustus 2017 gaat het Maerlant in de derde klas
starten met beroepsgerichte profielen.
Alle vmbo scholen in Nederland werken dan met profielen.

Maerlant gaat voor:
Horeca
profiel Horeca Bakkerij Recreatie: HBR
Techniek
profiel Produceren Installeren en Energie: PIE
Haven en Logistiek
profiel Dienstverlening en Producten: D&P
Hair & Care
profiel Dienstverlening en Producten: D&P
Mediatechniek (in GL)
profiel Dienstverlening en Producten: D&P

Vanaf leerjaar 1 gaan we samen op ontdekking.
- Wat vind ik leuk om te doen?
- Waar ben ik goed in?
- Wat kan ik met mijn talenten later worden?
- Welke vakken zijn dan belangrijk?
- Welk profiel past het best bij mij?
De ontdekkingsreis loopt van leerjaar 1 tot en met 4.
De Loopbaanbegeleider, de mentor en de vakdocenten
helpen je hier bij.
Al je ontdekkingen komen in een loopbaandossier dat je
meeneemt naar het MBO. In dat dossier komen al je
aantekeningen en verslagen van je beroepsoriëntatie
(excursies naar bedrijven, gastlessen van mensen uit het
bedrijf, je TalentAteliers die je gevolgd hebt, je stageverslagen, je buitenschoolse maatschappelijke projecten
die je meedraait etc.).
Zo ben je al goed bezig om naar jouw toekomst te kijken.
Ontdekken waar je goed in bent en waar je interesses
liggen. Dat kan je gebruiken bij je vervolg van je schoolloopbaan.

De vier leerwegen/niveaus blijven bestaan:
basisberoepsgerichte leerweg (BB)
kaderberoepsgerichte leerweg (KB)
gemengde leerweg (GL)
theoretische leerweg (TL)
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