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Basisberoepsgerichte leerweg of  

kader beroepsgerichte leerweg 

Het vmbo is verdeeld in drie leerwegen: bb, kb en tl.  

Op locatie De Waard bieden wij de studierichtingen vmbo-bb en vmbo-kb 

aan. Dit zijn meer praktijk gerichte studierichtingen dan vmbo-tl.  

Vmbo-bb 

Ben je liever met je handen bezig dan met je hoofd? Heb je meer 

aandacht nodig om te leren? Kom dan naar ons vmbo-bb. Want wij 

houden onze vmbo-bb klassen bewust kleiner, zodat er tijd voor jou is. Er 

staat een klein team van docenten voor je klaar dat zorgt dat je jouw 

talenten kunt benutten. We helpen je van alle kanten om jou te 

begeleiden in alle keuzemogelijkheden die ons vmbo-bb je biedt.  

In de bovenbouw maak je uitgebreid kennis met een beroepsafdeling, 

zodat je met het vmbo-bb-diploma goed kunt doorstromen naar mbo 

niveau 2. 

Vmbo-kb 

Het vmbo-kb is een moderne en goede voorbereiding op het middelbaar 

beroepsonderwijs (mbo) met alleen leren of met de combinatie leren en 

werken. Dit gebeurt bij vakken als mens en natuur, techniek en 

beeldende vorming, maar ook bij de praktijkvakken en de theorielessen. 

In de klassen 1 en 2 is ongeveer de helft van de vakken een ‘doe-vak’. 

De leerlingen van klas 3 en 4 krijgen 12 profiel-/praktijkuren per week. De 

theorie staat heel dicht bij de praktische opdrachten die leerlingen 

moeten uitvoeren. Heel belangrijk daarbij is het zelfstandig leren werken. 

Na het vmbo-kb kun jij je verder specialiseren op het mbo niveau 3 of 

niveau 4.  
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Veel te kiezen 

Zowel in de onderbouw als in de bovenbouw hebben wij je veel te 

bieden. In de onderbouw bieden wij je een brede talentroute aan. 

In de bovenbouw zijn wij volledig ingericht op het vernieuwde vmbo. Daar 

kun je kiezen uit één van de 5 profielen die goed aansluiten op het mbo. 

 

Onderbouw: talentroute 

Als brugklasser van De Waard heb je 27 lesuren per week een ‘normaal’ 

lesprogramma met lessen zoals Nederlands, wiskunde, mens & natuur, 

mens & maatschappij.  

Daarnaast heb je elke week 2 keer 2 lesuren een talentroute. Je mag bij 

dit vak zelf kiezen wat je wilt gaan doen! 

We starten met een introductieprogramma waarbij aandacht is voor de 

diverse talentroutes en het keuzeproces. We gaan dan samen 

onderzoeken waar jouw persoonlijke interesses liggen en hoe je een 

goede keuze maakt. We gaan ook met je in gesprek over zaken als: 

 Wat past er bij jou? 

 Waar ben jij goed in?  

 Wat zou jij willen leren? 

 Wat ga je doen als een vriend/vriendin iets anders wil kiezen? 

 Wat doe je als je niet in je eerste keuze geplaatst wordt?  

Na het introductieprogramma ga je starten met het eerste blok 

talentroute. Elk blok talentroute duurt ongeveer 8 weken. Na die periode 

kun je weer een andere talentroute volgen. Zo volg je per jaar 4 

verschillende talentroutes.  
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Tijdens de talentroutes ben je niet samen met je klas, maar met kleine 

groepjes (ongeveer 15 leerlingen) die vanuit alle brugklassen kunnen 

komen. 

Welke workshops zijn er zo al? 

Je kunt hierbij denken aan: leren vliegen met drones, theatersport, jouw 

eigen fantasy-dier maken van klei, koken in de keuken, fotografie, een 

podcast maken, een bouwkraan maken, challenge games, 

zelfverdediging, diverse balsporten doen, robotica, tekenen, schilderen, 

Masterchef en styling.  

 
 
 
 
 
 

 

 

Loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) 

Om tot een goede keuze te komen voor een profiel (praktijkafdeling) in 

de bovenbouw, werk je vanaf klas 2 aan een keuzemodule in de 

mentorlessen en op het rooster staan 2 lessen profieloriëntatie per week.  

Je gaat bij elk profiel (praktijkafdelingen) een aantal lessen volgen om te 

kijken wat je ervan vindt.  

In de 2e klas maak je in januari een keuze voor één van de profielen. 

Vanaf dat moment volg je 4 lesuren per week in een keuzedeel, horende 

bij het gekozen profiel. Onze docenten zien helder de voordelen van 

beter aansluiten bij de interesses en talenten die passen bij jou. Dit is 

voor ons op onderwijs op maat.  
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Ook is er aandacht voor loopbaanoriëntatie (LOB). Dit doe je door het 

bezoeken van bedrijven, LOB-gesprekken met je mentor en evalueren 

van de gevolgde oriëntatielessen. Het LOB-programma start in de 

brugklas en loopt door tot het einde van klas 4.  

Bij LOB draait het om jouw ervaringen, wat je hebt geleerd en wat je wilt 

voor de toekomst.  

Beroepsoriënterende stage 

Zowel in de 3e als 4e klas ga je snuffelen bij bedrijven: de beroeps 

oriënterende stage. Bij de beroeps oriënterende stage loop je mee in een 

bedrijf of instelling om het soort werk te 'proeven'. Zo kom je erachter of 

het werkveld wel bij je past. 

Bovenbouw: 5 profielen 

Op locatie De Waard bieden wij 5 profielen aan: 

 het profiel Economie & Ondernemen (E&O); 

 het profiel Bouw, Wonen & Interieur (BWI);  

 het profiel Produceren, Installeren & Energie (PIE); 

 het profiel Media, Vormgeving & ICT (MVI);  

 het profiel Zorg en Welzijn (Z&W).  

Bij alle profielen horen verplichte vakken. De profielvakken vormen, 

afhankelijk van het vmbo-bb of vmbo-kb, de helft tot twee derde deel van 

het totale aantal lesuren.  



Pagina 5 van 8 

 

Naast de beroepsgerichte vakken volg je de vakken Nederlands, Engels, 

maatschappijleer, kunstvakken en lichamelijke opvoeding als verplichte 

examenvakken.  

Afhankelijk van je gekozen profiel, heb je daarnaast nog de vakken 

wiskunde, natuur-scheikunde, biologie, Duits of economie.  

Verplichte profieldelen en vrije keuzedelen 

In het vernieuwde vmbo kies je een profiel. In jouw gekozen profiel ga jij 

praktijklessen volgen. Het totale programma van de praktijklessen 

bestaat uit acht blokken. Van die acht blokken zijn er vijf verplicht en 

direct gekoppeld aan het gekozen profiel. Dit zijn de 4 vaste profieldelen 

en 1 verplicht vast keuzedeel.  

De drie onderdelen die overblijven zijn vrije keuzedelen. Bijvoorbeeld: als 

je kiest voor Economie & Ondernemen, kan je naast de vijf profiel 

gebonden onderdelen kiezen voor keuzedelen bij de andere 

praktijkafdelingen. Zo kan iedereen kiezen voor bijvoorbeeld de 

keuzedelen fotografie (MVI), presentatie & styling (E&O), ondernemen 

(E&O), booglasprocessen (PIE), keuken (Z&W), interieurontwerp en -

design (BWI). Bij de keuzedelen kun je dus nog alle kanten op!  

De verruimde keuzemogelijkheden gelden overigens alleen voor de 

praktijkvakken.  
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De Waard in de praktijk 

Als je de overstap maakt van groep 8 naar het voortgezet onderwijs, gaat 

er een hoop veranderen. Je moet waarschijnlijk vroeger vertrekken naar 

school en langer fietsen. Maar ook voor je ouder(s)/verzorger(s) komt er 

een hoop bij kijken. Nadat je bent aangemeld op het Cambium College 

ontvang je omstreeks eind april een brief met de definitieve plaatsing. 

Daarna werken wij aan de klassensamenstelling en wordt er een mentor 

gekoppeld aan jouw klas.  

Kennismaking 

Voor de zomervakantie is er een kennismakingsmiddag. Je maakt dan 

kennis met jouw klas en jouw brugklasmentor. Daarna komt de 

brugklasmentor bij jullie thuis op bezoek om kennis te maken. Deze 

neemt dan ook een aantal praktische zaken met jullie door zoals het 

brugklaskamp, de schoolfinanciën en de boeken.  

Dit jaar is de kennismakingsmiddag op woensdag 22 juni 2022. 

Start schooljaar 

De 1e week van het nieuwe schooljaar staat in het teken van de 

introductie. Je komt dan vaker met je klas bijeen met jullie mentor en je 

kunt dan bespreken waar je tegen aan loopt.  

Het schooljaar start op maandag 2 september 2022. Wanneer en hoe 

laat je de 1e schooldag verwacht wordt, ontvang je aan het einde van de 

zomervakantie, omstreeks 31 augustus 2022. 
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Meer weten? 

Het kan natuurlijk altijd voorkomen dat je na alle informatie die je hebt 

gekregen, nog steeds vragen hebt. Neem dan contact met ons op. Dit 

kan op verschillende manieren: 

 

dewaard@cambiumcollege.nl 

0418 – 512408 

www.cambiumcollege.nl 

Oude Bosscheweg 2  5301 LA  Zaltbommel 

 

www.cambiumcollege.nl/groep-7-8/ 
 

http://www.cambiumcollege.nl/groep-7-8/

