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Decaan – LOB – Keuzevakken
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Hierover ga ik vertellen. 

De decanen van het Aeres
Decanaat
Lob:  loopbaan oriëntatie.
Keuzevakken, er is veel te kiezen!
SKILLS Talents



Wie zijn de decanen 

Meneer R. de Boer: 
• Mentor onderbouw 
• Docent sport en bewegen. 
• Decaan Vmbo 

Meneer G. Tijms 
• Stagecoördinator
• Docent groen profiel en keuzevakken 
• Mentor Vakmanschapsroute
• Decaan vmbo 
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Wat doet een decaan?!

Doel: het adviseren en ondersteunen bij 
het maken van keuzes binnen jouw vmbo 
schoolcarrière 

De decaan geeft jou en je ouders voorlichting over:

• Profiel keuze binnen het vmbo

• Loopbaanbegeleiding / loopbaan oriëntatie 
• Niveauadviezen
• Kiezen van keuzevakken  / vakkenpakket

• Kiezen van een vervolgopleiding
• Uitleg van het examenprogramma in de bovenbouw

Verdeeld in onderbouw en bovenbouw 



LOB – loopbaan oriëntatie 

• LOB: is de begeleiding die door school 
aangeboden wordt bij het maken van 
keuzes die bij jouw kwaliteiten en 
interesses passen 

• Iedere leerling houdt een 
loopbaandossier bij van klas 1 tot klas 4

• Dit loopbaandossier gaat uiteindelijk mee 
naar het MBO 

• Per week volg je ongeveer 1 uur LOB  

Ervaring van de leerlingen
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Wat doen we allemaal in het kader van LOB 

• Excursies naar bedrijven, scholen, 
beurzen of parken klas 1,2,3

• Bezoeken van de SKILLS wedstrijden 
Klas 2

• Stage lopen in klas 3 en 4
• Meeloopdagen op vervolgonderwijs 

klas 4
• Bezoeken van open dagen klas 3 en 4 
• Driehoeks gesprekken met leerling –

ouder en decaan
• Gesprekken met leerling en decaan



Wat zijn keuzevakken ? 

Keuzevakken worden gekozen door de  leerlingen zelf

Het zijn praktijkvakken in de bovenbouw

In klas 2 worden deze keuzevakken gekozen 



Welk keuzevak heb jij gedaan?!
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Keuzevakken bovenbouw 

• Iedere GTL leerling kiest 2 
keuzevakken
• Iedere KB en BB leerling 

kiest 4 keuzevakken 
• Je volgt 1 dagdeel (4 

lesuren) per week les in 
het keuzevak
• De keuzevakken zijn 

groen en niet groen



Welke keuzevakken bieden wij aan?

• Gezonde dieren 
• Welzijn dieren
• Podium
• Visstand beheer en sportvissen
• Voeding hoe maak je het
• Voeding en beweging
• Ondernemen 
• Bloemwerk / styling en design 
• Werk in tuin en landschap 
• Tuinontwerp en aanleg 
• Groei en oogst
• Het groene machinepark 
• Booglassen 
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Opbouw lessen keuzevakken

Praktisch 



Skills Talents – vakwedstrijden vmbo
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Wat zijn de SKILLS talents vakwedstrijden

Landelijke vakwedstrijden voor vmbo binnen de vakgebieden
• Bouwen, wonen en interieur
• Bloemwerk
• Dienstverlening en producten
• Tuinontwerp en aanleg
• Zorg en Welzijn 
• Mobiliteit en transport
• Produceren, instaleren en energie

Provinciale voorrondes, ook bij ons op school
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Skills vakwedstrijden VMBO 

Aeres Emmeloord doet mee met de skills 
beroepenwedstrijden op het gebied van 
Tuinontwerp en aanleg.

We vinden het belangrijk dat leerlingen 
hun talenten laten zien en ontwikkelen.

Met klas 2 gaan we ons team 
aanmoedigen en volgen leerlingen 
verschillende LOB activiteiten 




