
VMBO
KADER

Veel beroepsgerichte lessen 
Het grootste verschil tussen kader en theoretisch/gemengd is het 
aantal uur beroepsgerichte lessen. Dit betekent dat je veel meer 
uren per week bezig bent met je handen en met de vakken die jij het 
allerleukst vindt! Aan het einde van leerjaar 1 kies je één profi el. Na 4 
jaar stroom je uit naar een mbo-opleiding die helemaal past bij jou en 
jouw talenten.

Een mooie balansEen mooie balansEen mooie balans
In de onderbouw krijg je 4 uur per week beroepsgerichte lessen en In de onderbouw krijg je 4 uur per week beroepsgerichte lessen en In de onderbouw krijg je 4 uur per week beroepsgerichte lessen en 
in de bovenbouw 12 uur. Hierdoor is er een mooie balans tussen in de bovenbouw 12 uur. Hierdoor is er een mooie balans tussen in de bovenbouw 12 uur. Hierdoor is er een mooie balans tussen 
beroepsgerichte en theorievakken.beroepsgerichte en theorievakken.beroepsgerichte en theorievakken.

Stage 
We werken als school veel samen met mooie bedrijven in de omgeving. We werken als school veel samen met mooie bedrijven in de omgeving. We werken als school veel samen met mooie bedrijven in de omgeving. 
Hier mag je al vanaf het eerste jaar sfeer gaan proeven! Door de jaren Hier mag je al vanaf het eerste jaar sfeer gaan proeven! Door de jaren Hier mag je al vanaf het eerste jaar sfeer gaan proeven! Door de jaren 
heen volg je meeloopdagen, een bliksemstage en een blokstage van 2 heen volg je meeloopdagen, een bliksemstage en een blokstage van 2 heen volg je meeloopdagen, een bliksemstage en een blokstage van 2 
weken. In leerjaar 4 is de lintstage van 1 dag per week gedurende 18 weken. In leerjaar 4 is de lintstage van 1 dag per week gedurende 18 weken. In leerjaar 4 is de lintstage van 1 dag per week gedurende 18 
tot 20 weken.

PersoonsvormingPersoonsvorming
Tijdens je opleiding krijg je een coach met wie je alles kan bespreken. Tijdens je opleiding krijg je een coach met wie je alles kan bespreken. Tijdens je opleiding krijg je een coach met wie je alles kan bespreken. Tijdens je opleiding krijg je een coach met wie je alles kan bespreken. 
Samen bekijken jullie hoe je jouw doelen het beste kunt behalen.Samen bekijken jullie hoe je jouw doelen het beste kunt behalen.Samen bekijken jullie hoe je jouw doelen het beste kunt behalen.Samen bekijken jullie hoe je jouw doelen het beste kunt behalen.

VervolgopleidingVervolgopleiding
Na het vmbo kader stroom je uit naar een mbo niveau 3 of 4 opleiding Na het vmbo kader stroom je uit naar een mbo niveau 3 of 4 opleiding Na het vmbo kader stroom je uit naar een mbo niveau 3 of 4 opleiding Na het vmbo kader stroom je uit naar een mbo niveau 3 of 4 opleiding 
die past bij jouw profi el en talenten. die past bij jouw profi el en talenten. 

VMBO
THEORETISCH/

GEMENGD

Op de theorie gerichtOp de theorie gericht
Binnen deze opleiding heb je meer uren theorie dan beroepsgerichte Binnen deze opleiding heb je meer uren theorie dan beroepsgerichte Binnen deze opleiding heb je meer uren theorie dan beroepsgerichte 
vakken. Je gaat dus meer de verdieping in met theorievakken zoals: vakken. Je gaat dus meer de verdieping in met theorievakken zoals: 
Nederlands, Engels en Wiskunde. Hierdoor kun je na het vmbo ook nog Nederlands, Engels en Wiskunde. Hierdoor kun je na het vmbo ook nog 
de overstap naar de havo maken of je vervolgt je route naar het mbo.de overstap naar de havo maken of je vervolgt je route naar het mbo.

Leren in de praktijk 
Omdat wij leren in de praktijk heel erg belangrijk vinden, volg ook 
jij één van onze beroepsgerichte profi elen. In het eerste jaar maak je 
kennis met alle profi elen, waar je er vervolgens eentje van uitkiest. 
Daar besteed je in de onderbouw dan wekelijks 4 lesuren aan en in 
de bovenbouw 6 uur. Mocht je liever alleen theorie willen dan laat je 
het beroepsgerichte vak vallen na leerjaar 3 en volg je de theoretische 
leerweg.

Theorie in de praktijk brengen
Al het geleerde kun je meteen in de praktijk brengen tijdens een van 
de stages die je tijdens de opleiding gaat volgen. We werken samen 
met leuke bedrijven in de omgeving zodat je alvast sfeer kunt proeven 
en een goed beeld kunt vormen voor de vervolgopleiding op het mbo.

Persoonsvorming
Tijdens je opleiding krijg je een coach met wie je alles kan bespreken. 
Samen bekijken jullie hoe je jouw doelen het beste kunt behalen.

Geslaagd! En nu?
Na het behalven van je vmbo-theoretisch/gemengd diploma vervolg je 
de opleiding op een mbo niveau 4 school of ga je naar de havo. Check voor belangrijke data zoals open week, open 

lesmiddag en aanmelden onze website. 
www.doregraaf.nl/algemene-info

Leren leren voor het leven
DOREGRAAF



PRAKTIJKONDERWIJS
(PRO)

Een eigen afdeling!
Het praktijkonderwijs is een eigen afdeling binnen de locatie Doregraaf. 
De afdeling heeft eigen leslokalen en een eigen aula waar je rustig 
kunt pauzeren. Ga je liever naar de grote aula? Dan kan dat natuurlijk 
ook!

Gericht op een mooie ervaring
Binnen pro kan je kiezen uit vier werkplaatsen: Groen, Zorg, Horeca en 
Techniek.Techniek.Techniek. Daarnaast krijg je een aantal theorievakken die zo praktisch 
mogelijk zijn ingericht. Je krijgt les in kleine groepen van maximaal 14 mogelijk zijn ingericht. Je krijgt les in kleine groepen van maximaal 14 mogelijk zijn ingericht. Je krijgt les in kleine groepen van maximaal 14 
leerlingen. Het leuke aan een eigen afdeling binnen de grote school leerlingen. Het leuke aan een eigen afdeling binnen de grote school leerlingen. Het leuke aan een eigen afdeling binnen de grote school 
is dat je gebruik kunt maken van alle faciliteiten van de school zoals: is dat je gebruik kunt maken van alle faciliteiten van de school zoals: is dat je gebruik kunt maken van alle faciliteiten van de school zoals: 
grote praktijklokalen en het groen paviljoen! Daarnaast neem je ook grote praktijklokalen en het groen paviljoen! Daarnaast neem je ook grote praktijklokalen en het groen paviljoen! Daarnaast neem je ook 
buiten de school een kijkje bij bedrijven in de omgeving. Hier loop je buiten de school een kijkje bij bedrijven in de omgeving. Hier loop je buiten de school een kijkje bij bedrijven in de omgeving. Hier loop je 
vanaf leerjaar 3 of 4 stage die goed bij jou en jouw talenten past.vanaf leerjaar 3 of 4 stage die goed bij jou en jouw talenten past.vanaf leerjaar 3 of 4 stage die goed bij jou en jouw talenten past.

Persoonsvorming
Tijdens je opleiding krijg je een coach met wie je alles kan bespreken. Tijdens je opleiding krijg je een coach met wie je alles kan bespreken. Tijdens je opleiding krijg je een coach met wie je alles kan bespreken. 
Samen bekijken jullie hoe je jouw doelen het beste kunt behalen.Samen bekijken jullie hoe je jouw doelen het beste kunt behalen.Samen bekijken jullie hoe je jouw doelen het beste kunt behalen.Samen bekijken jullie hoe je jouw doelen het beste kunt behalen.

DiplomaDiploma
Ben je klaar? Dan sluit je af met een diploma en ben je klaar voor de Ben je klaar? Dan sluit je af met een diploma en ben je klaar voor de Ben je klaar? Dan sluit je af met een diploma en ben je klaar voor de Ben je klaar? Dan sluit je af met een diploma en ben je klaar voor de 
arbeidsmarkt!arbeidsmarkt!

Smakelijk eten! 
Elke donderdag koken de leerlingen 
samen. En wat is nou leuker dan het 
ook samen op te eten! 

VMBO
BASIS

Profi elenProfi elen
In leerjaar 1 maak je kennis met álle profi elen. Aan het einde van het In leerjaar 1 maak je kennis met álle profi elen. Aan het einde van het In leerjaar 1 maak je kennis met álle profi elen. Aan het einde van het 
jaar kies je een profi el dat het beste bij jou, je interesses en talenten jaar kies je een profi el dat het beste bij jou, je interesses en talenten jaar kies je een profi el dat het beste bij jou, je interesses en talenten 
past. Zo ben je lekker veel met je handen bezig; tot wel 16 uur per past. Zo ben je lekker veel met je handen bezig; tot wel 16 uur per 
week in de bovenbouw.

Persoonsvorming
Tijdens je opleiding krijg je ieder jaar een coach met wie je alles kan 
bespreken. Samen bekijken jullie hoe je jouw doelen het beste kunt 
behalen.

Kleine klassen
Er is veel aandacht voor jouw persoonlijke en kennisontwikkeling. 
Daarom zijn de klassen klein (16-24 leerlingen) en staan er veelal 
dezelfde docenten voor de klas.

Stage 
We werken als school veel samen met mooie bedrijven in de omgeving. 
Hier mag je al vanaf het eerste jaar sfeer gaan proeven! Door de jaren 
heen volg je meeloopdagen, een bliksemstage en een blokstage van 2 
weken. In leerjaar 4 is de lintstage van 1 dag per week gedurende 18 
tot 20 weken.

Vervolgopleiding
Na het vmbo basis stroom je uit naar een mbo niveau 2 opleiding die 
past bij jouw profi el en talenten. 

Bouwen, Wonen en Interieur (BWI)
Ben je graag creatief bezig en aan het werk met je handen? Dan is Ben je graag creatief bezig en aan het werk met je handen? Dan is Ben je graag creatief bezig en aan het werk met je handen? Dan is 
het profi el BWI iets voor jou! Hier leer je jouw ideeën te vertalen naar het profi el BWI iets voor jou! Hier leer je jouw ideeën te vertalen naar het profi el BWI iets voor jou! Hier leer je jouw ideeën te vertalen naar 
ontwerpen, hoe bouwprocessen in elkaar zitten en hoe je de mooiste ontwerpen, hoe bouwprocessen in elkaar zitten en hoe je de mooiste ontwerpen, hoe bouwprocessen in elkaar zitten en hoe je de mooiste 
meubels maakt.

Produceren, Installeren en Energie (PIE)
Techniek staat nooit stil, de ontwikkelingen gaan razendsnel en Techniek staat nooit stil, de ontwikkelingen gaan razendsnel en Techniek staat nooit stil, de ontwikkelingen gaan razendsnel en Techniek staat nooit stil, de ontwikkelingen gaan razendsnel en 
veranderen voortdurend. Maak je dus klaar voor de nieuwste apparatuur veranderen voortdurend. Maak je dus klaar voor de nieuwste apparatuur veranderen voortdurend. Maak je dus klaar voor de nieuwste apparatuur veranderen voortdurend. Maak je dus klaar voor de nieuwste apparatuur 
in onze grote praktijklokalen! Ben jij benieuwd naar de techniek achter in onze grote praktijklokalen! Ben jij benieuwd naar de techniek achter in onze grote praktijklokalen! Ben jij benieuwd naar de techniek achter in onze grote praktijklokalen! Ben jij benieuwd naar de techniek achter in onze grote praktijklokalen! Ben jij benieuwd naar de techniek achter 
installaties en producten? Kies dan voor PIE. Hier leer je alles over installaties en producten? Kies dan voor PIE. Hier leer je alles over installaties en producten? Kies dan voor PIE. Hier leer je alles over installaties en producten? Kies dan voor PIE. Hier leer je alles over installaties en producten? Kies dan voor PIE. Hier leer je alles over 
installatie-, elektro- en metaaltechniek. installatie-, elektro- en metaaltechniek. 

Zorg en WelzijnZorg en Welzijn
Je vindt het fantastisch om met mensen om te gaan. Je hebt geduld, Je vindt het fantastisch om met mensen om te gaan. Je hebt geduld, Je vindt het fantastisch om met mensen om te gaan. Je hebt geduld, Je vindt het fantastisch om met mensen om te gaan. Je hebt geduld, 
kan goed luisteren en bent niet bang om je handen uit de mouwen te kan goed luisteren en bent niet bang om je handen uit de mouwen te kan goed luisteren en bent niet bang om je handen uit de mouwen te kan goed luisteren en bent niet bang om je handen uit de mouwen te kan goed luisteren en bent niet bang om je handen uit de mouwen te 
steken. Richtingen die aan bod komen zijn: zorg, welzijnswerk, uiterlijke steken. Richtingen die aan bod komen zijn: zorg, welzijnswerk, uiterlijke steken. Richtingen die aan bod komen zijn: zorg, welzijnswerk, uiterlijke steken. Richtingen die aan bod komen zijn: zorg, welzijnswerk, uiterlijke steken. Richtingen die aan bod komen zijn: zorg, welzijnswerk, uiterlijke 
verzorging, horeca, toerisme en sport. verzorging, horeca, toerisme en sport. verzorging, horeca, toerisme en sport. verzorging, horeca, toerisme en sport. 

Groen
Werk je graag met planten, voeding en dieren? Kies dan voor het profi el Werk je graag met planten, voeding en dieren? Kies dan voor het profi el Werk je graag met planten, voeding en dieren? Kies dan voor het profi el Werk je graag met planten, voeding en dieren? Kies dan voor het profi el 
Groen. Je leert onder andere over de groene sector, het verzorgen van Groen. Je leert onder andere over de groene sector, het verzorgen van Groen. Je leert onder andere over de groene sector, het verzorgen van Groen. Je leert onder andere over de groene sector, het verzorgen van 
dieren, het aanleggen van tuinen en het verwerken en bereiden van dieren, het aanleggen van tuinen en het verwerken en bereiden van dieren, het aanleggen van tuinen en het verwerken en bereiden van dieren, het aanleggen van tuinen en het verwerken en bereiden van 
voeding.voeding.voeding.

VMBO PROFIELEN
OP DOREGRAAF

Nog meer lezen over de profi elen en welke 
beroepen erbij passen? Check onze website via de 
QR-code en kijk welk profi el het beste bij je past! 


