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Welkom!



Kies jij voor het Pius?
De docenten op de locatie Van Renneslaan gaan 
graag de uitdaging met jou aan. In leerjaar 1 en 
2 werken we samen met jou aan verschillende 
vakken die voor jouw toekomst belangrijk zijn. 
Dit doen we op verschillende manieren. We bie-
den onderwijs van deze tijd, waarin het werken 
met laptops (BYOD) niet meer is weg te denken. 
Je krijgt les in een modern gebouw met mooie,  
overzichtelijke lokalen. Onze vmbo-locatie is niet 
heel groot. Daardoor vinden onze leerlingen het 
erg gezellig en het heeft als voordeel dat je ieder-
een snel leert kennen.

Mentor 
Bij ons op school is de mentor jouw belangrijkste 
aanspreekpunt. Hij bespreekt met jou en jouw 
ouders je ontwikkeling. We vinden goed contact 
heel belangrijk. Daarom is het bij ons vanzelfspre-
kend dat je samen met jouw ouders op alle ou-
deravonden komt. 

Een brede basis
Je gaat natuurlijk naar school om te leren. Je legt 
bij ons een basis voor jouw toekomst. Jij staat 
hierbij centraal. Wie ben je, waar ben je goed in, 
wat lijkt je leuk en wat wil je graag bereiken? We 
nemen je mee op ontdekkingstocht. Dit betekent 
dat we niet alleen maar lessen geven. In de on-
derbouw besteden we aandacht aan veel verschil-
lende onderwerpen. Je maakt bijvoorbeeld kennis 
met onze praktijkrichtingen,  gaat op excursie of 
brengt een bezoek aan een bedrijf. Er zijn ook 
verschillende culturele activiteiten. Je maakt ken-
nis met de vakken muziek, dans, drama en vak-
ken uit de beeldende vorming.

Op school hebben we een gezonde schoolkanti-
ne waarin je dagelijks gezonde producten kunt 
kopen.  Natuurlijk kun je bij ons ook lekker spor-
ten. Naast de gymlessen doen we ieder school-
jaar mee aan verschillende activiteiten zoals Mis-
sion Olympic. Onze gymdocenten gebruiken zelfs 
Ipads in de lessen. Gaaf toch!

Anglia-school
Het Pius X College is ook een Anglia-school (ver-
sterkt Engels). Hierbij volg je lessen Engels op 
het niveau dat bij jou past. Aan het einde van 
het schooljaar doe je examen en ontvang je een 
officieel certificaat! 
 
School is meer dan leren 
De locatie Van Renneslaan organiseert voor jou 
activiteiten: een wenweek in klas 1 met een 
disco en een barbecue, een kerstgala, skiën,  
klassenuitjes… en nog veel meer, omdat we het 
belangrijk vinden dat jij je thuis voelt op school!



Profielen in het vmbo



Welk profiel past bij jou?
Vanaf augustus 2016 werkt het Pius X College in 
klas 3 en 4 (de bovenbouw) met beroepsgerichte 
profielen. Het Pius  biedt zes profielen aan. Welke 
profielen dit zijn, kun je zien op de pagina’s hier-
na.

Het vmbo heeft vier leerwegen:

- basisberoepsgerichte leerweg (BB)
- kaderberoepsgerichte leerweg (KB)
- gemengde leerweg (GL) 
- theoretische leerweg (TL/mavo)
 
Wat de profielen voor jou zo leuk maken, is dat 
je meer kunt kiezen en dat je meer kansen krijgt 
om te onderzoeken welke opleiding bij jou past. 

Hoe ziet een profiel eruit?
Een profiel is altijd een combinatie van  
theorie en praktijk. Het bestaat uit algemeen 
vormende vakken (avo-vakken, zoals geschiede-
nis, aardrijkskunde en gym), het beroepsgerich-
te profielvak en beroepsgerichte keuzevakken. 
Meer informatioe hierover krijg je in het eerste 
en tweede jaar van jouw opleiding op het Pius X 
College. 

Het Pius begeleidt je bij het kiezen
Tijdens je vmbo-opleiding maak je keuzes: 
welk profiel ga je kiezen, welke beroepsgerich-
te keuzevakken, waar ga je stage lopen, welke 
mbo-opleiding ga je doen? Omdat kiezen niet 
altijd makkelijk is, begeleidt de school je bij het 
maken van keuzes. Die begeleiding noemen 
we LOB: loopbaanoriëntatie- en begeleiding.  

 

Bij LOB maak je op allerlei manieren kennis met 
de praktijk. Je gaat op ontdekkingstocht. Wie 
ben jij? Waar ben je goed in? Wat wil je graag 
leren? Waar kun je de dingen doen die jij graag 
wilt leren?  Je gaat  kijken en mee doen op ver-
schillende plekken binnen de school, je krijgt 
praktijkopdrachten en je bezoekt bedrijven.

Alle indrukken en ervaringen die je zo opdoet, 
bespreek je met je mentor. Dit terugkijken op 
ervaringen noemen we reflecteren. Je kijkt ook 
vooruit: welk profiel past bij wat ik graag doe? 
Welke keuzevakken passen daarbij en welke  
stage sluit daarbij aan? Je ervaringen leg je vast 
in een loopbaandossier. Zo ben je bezig met je 
eigen toekomst, ontdek je waar je goed in bent 
en hoe je dat kunt gebruiken bij het maken van 
keuzes in je verdere loopbaan.



Wanneer je kiest voor het profiel Bouwen, Wonen & Interieur (BWI) dan kies je niet alleen voor een 
brede opleiding maar ook een opleiding waarbij je veel met je handen werkt. Je leert verschillende  
vaardigheden aan en bent o.a. bezig met timmeren, fijnhout, meubel en interieur, metselen,  
schilderen en  belettering. Binnen de lessen worden theorie, tekenen en praktijk gecombineerd  
waardoor er veel afwisseling en variatie mogelijk is. Naast een breed programma heb je ook de keus 
om een smal programma te volgen.

Modern en afwisselend
Het profiel Bouwen, Wonen & Interieur is modern en afwisselend. De computer is niet meer  
weg te denken, bijvoorbeeld bij het maken van tekeningen en toetsen en ook 
de lesstof wordt voor het grootste gedeelte digitaal aangeboden. In de prak-
tijk ga je zelfstandig aan het werk op je eigen ‘werkplek’. Bij Bouwen, Wonen &  
Interieur draait het ook om vormgeving. Zo kun je op een mooie manier vorm geven aan jouw eigen 
toekomst!

Bouwen, Wonen & Interieur

Stan
Ik heb voor het 
Pius X gekozen: 

omdat de praktijkafdeling me  
heel erg aansprak.

Mijn leukste herinnering  
aan BWI is:  

dat we een leuke klas  
hadden; we konden goed  

met elkaar overweg.

Mijn grootste talent:  
technisch inzicht.

 
Wat ik het liefste doe:  

timmeren en meubels maken.

Later wil ik: 
meubelmaker worden.



Creativiteit en werken met de computer staan in deze unieke opleiding voor de regio centraal. Bij 
Media, Vormgeving & ICT maak je kennis met verschillende vaardigheden op het gebied van  
audiovisuele, interactieve en grafische vormgeving. Je leert ontwerpen met behulp van allerlei  
creatieve softwareprogramma’s en werkt hierbij op de modernste Apple-computers. Je presenteert  
je werk door gebruik te maken van diverse full colour-printers. Je werkt niet alleen aan je eigen  
portfolio, maar werkt ook opdrachten uit voor klanten. Dat is pas levensecht leren!

Snel en dynamisch
De wereld van Media, Vormgeving & ICT is snel en dynamisch. Je leert in te springen op de 
nieuwste ontwikkelingen in jouw vakgebied!  Bij  Media, Vormgeving & ICT leer je  hoe  je  
informatie kunt overbrengen. Het is belangrijk dat je creatief bent en dat je het leuk vindt om je ideeën 
digitaal vorm te geven! Tijdens de opleiding werk je aan presentatie- en  communicatievaardigheden.  

Media, Vormgeving & ICT

Thimo
Ik heb voor het  

Pius X College gekozen:
omdat dit de enige school  

met Media, Vormgeving & ICT is.

Mijn leukste herinnering  
aan Media, Vormgeving  

& ICT:
dat we naar Beeld & Geluid in  

Hilversum gingen met onze klas. 

Mijn grootste talent:
designen, voetballen. 

Wat ik het liefst doe:
voetballen, tekenen  

en designen.

Later wil ik:
grafisch vormgever worden. 



Wil jij werkstukken maken met Techniek en ICT? Lijkt het je wat om met je handen te werken? Kies 
dan het profiel Produceren, Installeren & Energie (PIE). Aan de hand van tekeningen leer je hoe  
installaties en producten in elkaar zitten. Die tekeningen en producten moet je ook zelf maken:  
twee- en driedimensionaal (2D en 3D). Het kan dan gaan om een elektriciteitsnetwerk,  
waterleiding, badkamer of een vuurkorf uit metaal. Na een breed basisprogramma  
kun je je verdiepen in verschillende richtingen zoals installatietechniek, elektrotechniek en me-
taalbewerking, maar je kunt natuurlijk ook kiezen voor een breder programma. Met Produceren,  
Installeren en Energie kun je dus alle kanten op!

Alle hedendaagse technieken
In onze moderne praktijkhal vind je  alle PIE-technieken: van een eenvoudige meterkast tot ingewik-
kelde uitdagende domoticabesturingen en van draai- en freesmachines tot computergestuurde  
machines. We hebben zelfs een gloednieuwe CNC-machine!  

Teun
Ik heb voor het 

Pius X college gekozen:  
omdat ik het vak metaal  

wil leren.

Mijn leukste herinnering  
aan deze klas is:  

we veel lol hebben en het 
 is super gezellig.

Mijn grootste talent:  
voetbal en lassen.

Later wil ik:  
lasser/machinebouwer worden,  

echt super mooi werk!

Produceren, Installeren & Energie



Ben je precies? Vind je het leuk om met cijfers en geld te werken? En vind je het leuk om  
mensen te helpen bij het maken van een keuze? Kies dan voor het profiel Economie & On-
dernemen. In dit brede profiel maak je kennis met heel veel werkzaamheden en beroe-
pen. Je kunt later in een administratief beroep gaan werken, bijvoorbeeld bij een bank of in een  
hotel. Of gaan werken in een winkel of in de mode. Je kunt ook verkoper worden of inkoper,  
magazijnmedewerker, kok, receptiemedewerker, administrateur, juridisch medewerker, etaleur… 

Je werkt en leert in een moderne en volledig digitale omgeving.  Dat wat je leert, pas je direct toe in 
de praktijk. Je werkt met een echte kassa, die ook door bedrijven wordt gebruikt!

Economie & Ondernemen

Dylan
Ik heb voor het  

Pius X college gekozen:   
omdat ik een uitdaging zoek. 

Mijn leukste herinnering  
aan deze klas is:  

rollenspellen en bedrijfs- 
economisch rekenen.

Mijn grootste talent: 
voetbal.

Wat ik het liefste doe:  
tijd met familie en vrienden  

doorbrengen.

Later wil ik:  
manager in de horeca worden.



Ben jij geïnteresseerd in de mensen om je heen en wil je later graag mét of vóór mensen werken? Dan 
is het profiel Zorg & Welzijn iets voor jou. Of je nu kok, beveiliger, doktersassistent, activiteitenbege-
leider, onderwijsassistent of sportleider wordt, jouw beroep draait altijd om het welzijn van anderen. 
Het is dan ook belangrijk dat je hulpvaardig en klantgericht bent en in staat bent om je in te leven in 
de ander.

Leren door afwisselen: doen en leren
Bij het profiel Zorg & Welzijn ontwikkel je allerlei vaardigheden om na twee jaar goed te kunnen kiezen 
welk van de vele beroepen jou het meest past. Zo leer je veel over EHBO, haar-, hand- en gezichts-
verzorging, het verzorgen van baby en peuter, het activeren van ouderen, koken, het organiseren van 
sportevenementen, gastvrouw- en gastheerschap en nog veel meer. Ook leer je de theorie die bij elk 
onderdeel hoort, zoals: gezonde voeding, (kinder-)ziekten, communicatie, zorg-op-maat en baliewerk-
zaamheden. Bovendien werk je veel op de laptop; ICT-vaardigheden zijn dus ook belangrijk. Kortom: 
het profiel Zorg & Welzijn is heel veelzijdig.

 

Zorg & Welzijn

Ik heb voor het 
Pius X gekozen: 

omdat ik de sector Zorg &  
Welzijn wilde volgen.

Mijn leukste herinnering  
aan Zorg & Welzijn is:

de babyhoek en de stage bij  
het kinderdagverblijf.

Mijn grootste talent is: 
omgaan met kinderen.

Wat ik het liefst doe: 
met kinderen bezig zijn. 

Later wil ik: 
werken in de kinderopvang. 

Debby



Interesse in techniek? Ben je creatief? Heb je ideeën? Je hebt nog geen vastomlijnd idee wat je wilt 
worden? Dan is Creatieve Technologie een goede keuze. Je komt in aanraking met alle praktijkrichtin-
gen en samen gaan we op zoek naar een geschikte vervolgstudie.

Creatief en fijn
Creatieve Technologie is een breed profiel. Op dit moment zijn er zelfs meer meisjes dan  
jongens in deze technische richting. Je werkt graag met je handen? Dan is deze praktijkrichting echt 
iets voor jou! Je leert creatief ontwerpen en bouwt jouw ontwerp in het echt. Zo leer je veel materi-
alen kennen: metaal, stoffen, papier en hout. Alles is gericht op de fijne motoriek, want de moderne 
techniek wordt steeds nauwkeuriger, kleiner en compacter. De machines die hiervoor gebruikt wor-
den, zijn erg divers: van dremels, 3D pennen tot een 3D printer. Voor onze techneuten hebben we de  
modernste machines beschikbaar! We hebben zelfs robots. Zo leer je ook programmeren.

Diede
Ik heb voor het  

Pius X College gekozen:  
omdat ik het beste gevoel had 

bij deze school.  
 

Mijn leukste herinnering 
aan D  & P: 

een super enthousiaste docent 
en een hechte klas.  

 
Mijn grootste talent is:  

creatief denken en organiseren. 

Wat ik het liefst doe:  
mensen aansturen en mee- 
denken in een groot proces. 

Later wil ik:  
ik denk iets met ruimtelijke 

vormgeving gaan doen.

Creatieve Technologie



En verder...



Toptraject voor TGL (mavo)- 
leerlingen 
Wil jij een TGL-diploma met een gouden  
randje? Ben jij de TGL-leerling die talenten wil  
gebruiken om via het vmbo – mbo  jouw hbo- 
diploma te behalen? 

Het toptraject daagt je uit om dit te behalen.  
Met extra opdrachten binnen het be-
roepsgerichte vak (Dienstverlening &  
Producten), Nederlands, Engels en Wiskun-
de bereid jij je optimaal voor op het niveau dat  
binnen het mbo en hbo van jou gevraagd wordt.  

Het toptraject is er voor 3e en 4e jaars TGL-leer-
lingen die graag een stapje extra willen zetten.  
In het toptraject worden vaardigheden die  
nodig zijn op het hbo, gerichter en met meer  
aandacht ontwikkeld. Het Pius X College, het ROC 
van Twente en Saxion Hogeschool werken voor 
het toptraject op een bijzondere manier samen. 
Samen willen we het beste uit leerlingen halen. 
Ook als je nog niet weet welke richting je later op 
wilt, is het Toptraject voor jou de juiste basis.  

Na het vmbo 
Het vmbo bereidt voor op het mbo. Wanneer 
je jouw vmbo-diploma hebt behaald heb je een  
ruime keuze uit verschillende mbo-vervolgstudies. 
De meeste opleidingen in het mbo duren 2 tot 4 
jaar.

De basisberoepsgerichte leerweg geeft je de  
mogelijkheid om jouw loopbaan te vervolgen op

een mbo-opleiding niveau 2. De kaderbe-
roepsgerichte leerweg geeft je toegang 
tot de niveau-3-mbo-opleidingen en bij  
sommige opleidingen word je toegelaten tot  
niveau 4.

Heb je een vmbo-diploma gemengd/theoretische 
opleiding behaald? Dan kun je verder studeren 
aan een mbo-niveau-4-opleiding. Met een mbo- 
niveau-4-diploma kun je toegelaten worden tot 
het hbo. 

Voor leerlingen die verder willen naar het havo 
hebben we in samenwerking met de locatie  
Aalderinkshoek een aansluitingsprogramma  
ontwikkeld om de overstap vmbo-havo zo klein 
mogelijk te maken. Een vmbo-diploma theore-
tische leerweg (mavo) is voorwaarde om toe-
gelaten te worden. Welk vmbo-diploma je ook 
behaalt, een wereld van mogelijkheden ligt voor 
jou open!



Tot ziens op het 
Pius X College
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