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Keuzevakkenmarkt
AERES VMBO  EMMELOORD

woensdagavond 10 februari 2021



10 februari 2021

VAKMANSCHAPSROUTE

Doorlopende leerlijn vmbo-mbo

Interesse voor vervolg in:

• Loonwerk & techniek

• Groene ruimte

• Akkerbouw
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VAKMANSCHAPSROUTE

Passende keuzevakken bij VMR: 

• Groei en oogst

• Groen machinepark

• Gezonde dieren / Houden 
van dieren

• Werk in Tuin en landschap

• Aanleg en onderhoud van 
Tuinen



PROFIEL GROEN

“GROEN is een middel om 
leerlingen te motiveren voor 
onze Groene leefomgeving”
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PROFIEL GROEN

Leerlingen gaan vier jaar aan de slag 
met het profiel Groen: praktisch en 
theoretisch

• BB/KB: 4 lesuren – GL: 2 lesuren klas 3

• In klas 4 afgesloten met een 
(praktisch)eindexamen

• Samenhang tussen alle onderdelen 
(thema’s)

• Verbinding regio + bedrijfsleven
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VMBO klas 3 & 4…

BB/KB:

• 4 profieldelen 

• 4 keuzevakken

• Stage

G(T)L:

• 2 Profieldelen 

• 2 keuzevakken

• Stage
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De waarde van het keuzevak

Aansluiting Groen of een 
ander profiel

• Motiverend en uitdagend 
voor de leerlingen

• Verdieping-
onderwijsprogramma

• Afgesloten met een 
schoolexamen
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Praktische zaken van keuzevak

• Klas 3 keuzevak 1: Vier 
aaneengesloten lesuren in P1 & 
P2 + week stage P1/2

• Klas 3 keuzevak 2: Vier 
aaneengesloten
lesuren in P3 & P4 + week stage 

na P3/4

• Afgesloten met een 
schoolexamen



Beoordeling Keuzevak

BB/KB:
Gemiddelde van 4 keuzevakken is een 
diplomacijfer

 G(T)L:
Diplomacijfer is gemiddelde van
keuzevakken (50%) en profielvak (50%)
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LIJST KEUZEVAKKEN 

01. Het groene machinepark

02. Het houden van dieren

03. PODIUM (dienstverlening & 

producten)

04. Werk in tuin & landschap

05. Groene vormgeving & styling

06. Voeding & beweging 

(dienstverlening & producten)

07. Groei & oogst

08. Voeding: hoe maak je het?

09. Gezonde dieren

10. Tuinontwerp & aanleg 

11. Praktisch booglassen (klas 4)

12. Visstandbeheer & sportvissen

13. Bloemwerk

14. Ondernemen
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STAGES

2020 - 2021

•1e Week in november 2021

•2e Week in april/mei 2022

•Passend bij keuzevak

2021 - 2022

•Leerling gaat stageplaats regelen

•Inlevermoment formulier

•Docent gaat op bezoek

•Beoordeling waardevol



INFO OP ONZE WEBSITE

 Voor meer info van de afzonderlijke 
keuzevakken verwijzen wij u naar:

 https://www.aeresvmbo.nl/emmeloord/ons-
onderwijsaanbod/keuzevakken

 Inschrijven kan vanaf vanavond 19:00 uur tot 
vrijdag 19 februari 2021 uiterlijk 16:00 uur 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.aeresvmbo.nl%2Femmeloord%2Fons-onderwijsaanbod%2Fkeuzevakken&data=04%7C01%7Cj.hendriks%40aeres.nl%7C2f306ad85af046c4e3cc08d8ccf78100%7C0400e694d08440e6a0fd37489af0e11b%7C0%7C0%7C637484710670060797%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=K6i69pKG6bWm6hPpxJ%2FdmWrR2S3s2V8cuU15qxhs0tk%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.aeresvmbo.nl%2Femmeloord%2Fons-onderwijsaanbod%2Fkeuzevakken&data=04%7C01%7Cj.hendriks%40aeres.nl%7C2f306ad85af046c4e3cc08d8ccf78100%7C0400e694d08440e6a0fd37489af0e11b%7C0%7C0%7C637484710670060797%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=K6i69pKG6bWm6hPpxJ%2FdmWrR2S3s2V8cuU15qxhs0tk%3D&reserved=0
https://www.aeresvmbo.nl/emmeloord/ons-onderwijsaanbod/keuzevakken
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Vragen?
Teamleider VMBO: M. van Gaalen

m.van.gaalen@aeres.nl

Stagecoördinatoren vmbo: A. Hendriks en G. Tijms

j.hendriks@aeres.nl en g.l.tijms@aeres.nl

mailto:m.van.gaalen@aeres.nl
mailto:l.wink@aeres.nl
mailto:g.l.tijms@aeres.nl

