
Beroepsgerichte
leerwegen basis/kader



Volgend jaar klas 3

Kiezen is een kunst



LOB loopbaanoriëntatie 
en -begeleiding

25 nov Eerste informatieavond
okt - mrt    - LOB-lessen

- Coach: individueel, COL
- Leerling:  procesverslag in Simulise
- Praktische Profiel Oriëntatie
keuze 5 profielen, PPO op woensdag 7/8e lesuur

17 jan Nova Choice
10 feb Tweede informatieavond 
3 mrt OnStage netwerkgesprek
19 mrt OnStage Doe Dag 
2 apr Rapportvergadering met bindend advies

(niveau, vak(ken) op hoger niveau en profiel)
Wisseling van profiel is in klas 3 niet mogelijk!



Profielen Fioretti College

Dienstverlening & Producten (huis Ondernemen & ICT)

Zorg & Welzijn (huis Zorg & Welzijn)

Bouwen, Wonen en Interieur  (huis techniek)

Produceren, Installeren en Energie 

Mobiliteit & Transport 



Verplichte vakken in klas 3
● Nederlands
● Engels
● Maatschappijleer (afronden in klas 3) 
● Lichamelijke Opvoeding
● Kunstvakken (afronden in klas 3)
● Coach-uur



Dienstverlening & Producten

• Profielgebonden vak (2 van de 3 vakken)
wiskunde
economie
biologie



Zorg en Welzijn

• Profielgebonden vak:
biologie 
wiskunde of maatschappijkunde 



Techniek
Bouwen, Wonen & Interieur, 
Mobiliteit & Transport 
Produceren, Installeren & Energie
• Profielgebonden vak:

wiskunde
nask1



Determinatie in klas 2
Leerlingen B/K en K/M cijfers op 2 niveaus
12 dec Voorlopig advies
jan-mrt Profiel + keuzevakken 

Positief advies coach
2 april Bindend advies:

niveaus, profiel-, keuzevakken en
vak(ken) op hoger niveau

16 juli Bevordering

Belangrijk 
moment



Overgangsnormen leerjaar 2

jaarcijfer
(afgerond naar heel cijfer)

= aantal tekort

cijfer 5 1 tekort

cijfer 4 2 tekorten

cijfer 3 3 tekorten



Overgangsnorm van klas 2
naar klas 3

Alle vakken tellen mee

Aantal tekorten Uitslag

Maximaal 1 tekort Bevorderd

2 t/m 4 tekorten Bespreekgeval

5 tekorten en meer Doublure
Doorgaan in dezelfde 
leerweg niet mogelijk



Vakken op hoger niveau
Basis  ↗ kader-niveau
Kaderleerling uit K/M-klas ↗ Mavo-niveau

2 apr Besluit vakken hoger niveau op 
rapportvergadering 

apr – jul Cijfers op één niveau
16 juli bevordering met vak op hoger niveau in klas 3 

Nederlands, Engels, wiskunde en nask1
Maximaal 2 vakken
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