Pakket- en profielkeuze
havo-tto-atheneum-gymnasium

In de havo-afdeling en in de vwo-afdeling stellen de leerlingen in het derde leerjaar hun examenpakket samen.
Dit examenpakket bestaat uit drie delen:
- een verplicht deel, dat voor alle leerlingen gelijk is;
- een profieldeel, waarbij de leerlingen kunnen kiezen uit vier profielen (cultuur en maatschappij,
economie en maatschappij, natuur en gezondheid, natuur en techniek) die elk recht geven op
toelating tot één of meer sectoren van vervolgopleidingen in het hbo, respectievelijk het universitaire
onderwijs;
- een vrij deel, waarin de leerling één of twee en in uitzonderingsgevallen en op voorwaarden drie of
vier vakken kan kiezen.

vmbo (mavo): leerwegen, profielen

Aan het einde van het tweede leerjaar wordt de definitieve leerweg (de basisberoepsgerichte,
kaderberoepsgerichte, de gemengde of de theoretische leerweg) bepaald.
Al deze leerwegen duren, inclusief leerjaar 1 en 2, vier jaar.
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 mboopleiding niveau 2.
De kaderberoepsgerichte 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 mboniveau-4-oleiding. Met een mbo-niveau-4-diploma kun je toegelaten worden tot het hbo. Het toptraject van
het Pius X College bereidt je daar op voor.
Voor leerlingen die verder willen naar het havo hebben de locaties Van Renneslaan en Aalderinkshoek een
aansluitingsprogramma ontwikkeld om de overstap vmbo-havo zo klein mogelijk te maken. Een vmbo-diploma
theoretische leerweg (mavo) is voorwaarde om toegelaten te worden.
Alle vier de leerwegen bieden toegang tot het middelbaar beroepsonderwijs; de theoretische leerweg biedt
evenals de gemengde leerweg (na overleg) toegang tot de havo.
De belangrijkste verschillen tussen de vier leerwegen zijn de volgende:
- In feite bieden de vier leerwegen samen drie niveaus aan: de basisberoepsgerichte leerweg is het
laagste niveau, daarna volgt de kaderberoepsgerichte leerweg en vervolgens de gemengde leerweg,
die hetzelfde niveau heeft als de theoretische leerweg.
- Gekoppeld aan het verschil in niveau is uiteraard een verschil in toegangsrechten betreffende het
vervolgonderwijs.
Daarnaast moeten alle leerlingen een profiel kiezen.
De leerlingen kiezen aan het eind van het tweede leerjaar een profiel.
Elke leerling doet, ongeacht het profiel dat hij kiest, examen in de vakken Nederlands en Engels. Daarnaast zijn
er binnen elk profiel verplichte vakken en keuzevakken.
Extra vak. De leerlingen in de gemengde theoretische leerweg hebben de mogelijkheid een extra examenvak te
kiezen. Daardoor vergroten zij hun toelaatbaarheid en kansen in het vervolgonderwijs, bovendien verruimt het
de slagingskansen. De leerlingen van de gemengde leerweg kunnen dankzij het extra vak uiteindelijk ook een
diploma voor de theoretische leerweg behalen.

vmbo: de beroepsgerichte programma’s

De beroepsgerichte programma’s in het vmbo zijn vernieuwd. De nieuwe programma’s zijn eenvoudiger en
duidelijker en sluiten beter aan op de actualiteit. Daardoor worden leerlingen beter voorbereid op hun
vervolgopleiding en toekomstige beroep.
De afdelingsprogramma’s zijn in 2016 vervangen door profielen, bestaande uit gemeenschappelijk vakken
en beroepsgerichte profiel- en keuzevakken. Deze profielen maken het mogelijk onderwijs op maat aan de
leerling aan te bieden en optimale leerlijnen naar het mbo vorm te geven.

de basisberoepsgerichte en de kaderberoepsgerichte leerweg

De basisberoepsgerichte leerweg en de kaderberoepsgerichte leerweg hebben elk één beroepsgericht vak van
behoorlijke omvang. De naamgeving duidt het niveauverschil aan. Elke leerling doet, ongeacht het profiel dat
hij kiest, examen in de vakken Nederlands, Engels, Maatschappijleer 1, CKV en rekenen. Daarnaast zijn er
binnen elk profiel verplichte vakken.
Gekoppeld aan het verschil in niveau is uiteraard een verschil in toegangsrechten betreffende het
vervolgonderwijs. Een vmbo-diploma basisberoepsgericht geeft toegang tot niveau 2 van het mbo. Een vmbodiploma op kaderniveau geeft in principe toegang tot de niveau 3 of 4 opleidingen van het mbo.
De leerlingen kiezen aan het eind van het tweede leerjaar een profiel.

de gemengde en theoretische leerweg (mavo)

Ben jij iemand die de gemengd theoretische leerweg (mavo) aan kan, maar ook graag praktisch bezig wil zijn?
We vinden het belangrijk dat jij het beste uit jezelf probeert te halen. Het Pius X College Van Renneslaan biedt
de GTL-opleiding Dienstverlening & Producten aan. Een opleiding die de theoretische leerweg (mavo) koppelt
aan de praktijk. Je volgt onderwijs op mavo-niveau en ontwikkelt een brede basiskennis. Naast die theorie ga je
in het beroepsgerichte programma ervaren wat het beste bij je past. Voel jij je thuis in de zorg, ben jij die
organisator, die technicus of creatieveling? Jij weet zo nog beter jouw vervolgopleiding op het mbo te kiezen.
Als jij in klas 3 laat zien dat je ambitie en talent hebt en je wilt daar ook een stapje extra voor doen, dan is het
toptraject misschien iets voor jou. Onze school werkt samen met het ROC van Twente en het Saxion om goede,
gemotiveerde GTL-leerlingen een koninklijke beroepsroute naar het hbo te bieden.
Hoe ziet de GTL-opleiding eruit?
Naast de normale schoolvakken is er ruimte aandacht voor loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB). Zo kun jij
de juiste keuzes maken!
In leerjaar drie krijg je in het profiel Dienstverlening & Producten de modulen:
- organiseren van een activiteit voor een opdrachtgever,
- multimediaal product maken.
In leerjaar vier volg je twee keuzevakken die uit een breed palet zijn samengesteld.

profielen

Op onze school bieden we de volgende profielen aan:
Bouwen, Wonen & Interieur (BWI);
Dienstverlening & Producten;
Economie & Ondernemen;
Media, Vormgeving & ICT (MVI);
Produceren, Installeren & Energie (PIE) en
Zorg & Welzijn.
profiel Bouwen Wonen Interieur (BWI)
Als je voor BWI kiest, 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 wordt 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.

Het profiel Bouwen, Wonen en 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 praktijk ga je zelfstandig aan het werk op je eigen ‘werkplek’. Bij BWI draait het ook om vormgeving. Zo
kun je op een mooie manier vorm geven aan jouw eigen toekomst.
BWI bestaat uit vier verplichte beroepsgerichte en vier beroepsgerichte keuzevakken. Om te ervaren waar je
voorkeur ligt en waar je goed in bent, start je in de derde klas met de vier verplichte modulen:
1. bouwproces en bouwvoorbereiding,
2. bouwen vanaf de fundering,
3. hout- en meubelverbindingen,
4. design en decoratie.
Aansluitend kies je vier keuzevakken in de richting van jouw voorkeur. Naast deze praktijkvakken krijg je ook
Nederlands, wiskunde, natuurkunde en Engels.
Afhankelijk van je niveau en ambitie kun je bij BWI instromen op twee niveaus:
- basisberoepsgerichte leerweg,
- kaderberoepsgerichte leerweg.
Na de opleiding op het Pius X College kun je verschillende kanten op. Met jouw vmbo-diploma op zak heb je
veel vervolgopleidingen op het mbo. Er zijn leerlingen die daarna zelfs op het hbo verder gaan.
profiel Dienstverlening en Producten
Interesse in techniek? Ben je creatief? Heb je ideeën? Je hebt nog geen vastomlijnd idee wat je wilt worden?
Dan is Dienstverlening & Producten een goede keuze. Je komt in aanraking met alle praktijkrichtingen en samen
gaan we op zoek naar een geschikte vervolgstudie.
Dienstverlening & Producten 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 materialen 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 worden, 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.
Het profiel Dienstverlening & Producten bestaat uit vier verplichte beroepsgerichte modulen en vier
beroepsgerichte keuzevakken. In de derde klas begin je met de vier verplichte modulen:
- een product maken en verbeteren,
- multimediale producten maken,
- organiseren van een activiteit voor een opdrachtgever,
- presenteren, promoten en verkopen.
Samen gaan we op zoek naar waar je kwaliteiten liggen. In het begin zijn de opdrachten algemeen: van het
bedienen van een 3D-printer tot het bouwen van een website of app. In de laatste maanden van het schooljaar
biedt Dienstverlening & Producten twee keuzevakken aan: ‘interieur ontwerpen’ of ‘mode en design’. Je leert
trends herkennen en ontwerpen maken. Je gaat een stylingmap maken waarin dit allemaal wordt verwerkt.
Uiteraard moet je in jouw ontwerp ook in het echt gaan bouwen of naaien.
In leerjaar vier werk je aan de projecten ‘escape room’ en ‘robotica’. Je leert samen bouwen, oplossingen
bedenken en je wordt technisch vaardiger. Dienstverlening & Producen is een uitdaging!
Wil je jouw technische opleiding zelf samenstellen? Bij Dienstverlening & Producten heb je volop
mogelijkheden. Met deze praktijkrichting zijn er ook veel creatieve vervolgstudie mogelijk. Samen gaan we op
zoek naar een ‘passende jas’ op het mbo.

profiel Economie en Ondernemen
Alles is economie! Zonder economie stopt de wereld met draaien. Met het profiel Economie & Ondernemen
krijg je een goede en brede opleiding, waar je alle kanten mee op kunt.
Tijdens het vak Economie maak je kennis met diverse algemene, economische thema’s en leer je veel over de
invloed van de economie op maatschappelijke ontwikkelingen. Het draait om de volgende thema’s:
- consumptie,
- arbeid,
- productie,
- overheid en bestuur,
- internationale ontwikkeling,
- natuur en milieu.
Bij Economie & Ondernemen ben je meer dan een leerling; je bent een werknemer! Je brengt kennis in de
praktijk. In een professionele kantooromgeving volg je vier verplichte beroepsgerichte modules waarin je ook
eindexamen doet:
- commercieel,
- secretarieel,
- magazijn,
- administratie.
Daarna heb je de keuze om je te verdiepen in de beroepsgerichte keuzevakken:
- marketing,
- officemanagement,
- logistiek,
- financieel en administratief beheer.
Of ga je juist voor wat anders, bijvoorbeeld:
- ondernemen,
- vormgeving,
- webshop.
Je kiest zelf de richting die bij jou past!
Je werkt en leert in een moderne en volledig digitale omgeving. Je leert op een professionele manier werken op
een computer. Je werkt veel in groepen waarmee je onder meer presentaties houdt, posters maakt en etalages
inricht. Ook bezoek je regelmatig bedrijven.
Wat kun je later worden?
Bijvoorbeeld accountmanager, assistent-manager, administrateur, commercieel medewerker, medewerker
marketing en communicatie, verkoper of vestigingsmanager.
profiel Media, Vormgeving & ICT (MVI)
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!
De wereld van Media, Vormgeving & ICT is snel en dynamisch. Je leert in te springen op de nieuwste
ontwikkelingen in jouw vakgebied. Bij MVI 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.
In de beroepsgerichte modulen van MVI volg je lessen in filmen, monteren, fotograferen en je leert om jouw
beeldmateriaal te bewerken. Ook maak je kennis met allerlei ICT-vaardigheden. Je gaat grafische opdrachten
uitwerken, leert presenteren en je bouwt aan multimediale producten, zoals websites of animaties. Het is héél
afwisselend!

Een greep uit ons onderwijsprogramma:
-grafisch ontwerpen,
- signmaking,
- fotografie/film
- tweedimensionale en driedimensionale vormgeving,
- webdesign,
- animatie,
- desktop publishing,
- ICT-vaardigheden,
- game- en applicatiedesign.
Na de opleiding beschik je over een waardevolle verzameling van vaardigheden, gepresenteerd in een portfolio.
Bovendien biedt Media, Vormgeving & ICT goede doorstroommogelijkheden binnen het mbo, bijvoorbeeld op
het ROC van Twente.
Na voltooiing van een vervolgopleiding op het mbo kun je bijvoorbeeld aan de slag als grafisch ontwerper,
signspecialist, etaleur, stylist of webdesigner.
profiel Produceren, Installeren & Energie (PIE)
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). Het profiel PIE geeft je een brede technische ondergrond.
Binnen dit profiel maak je kennis met de basisvaardigheden uit de elektrotechniek, metaaltechniek en
installatietechniek. Hier kun je later veel kanten mee op!
In onze moderne praktijkhal vind je alle PIE-technieken: van een eenvoudige meterkast tot ingewikkelde
uitdagende domoticabesturingen en van draai- en freesmachines tot computergestuurde machines. We
hebben zelfs een gloednieuwe CNC-machine!
Het profielvak PIE bestaat uit vier verplichte beroepsgerichte modulen en vier beroepsgerichte keuzevakken. In
de derde klas begin je met de vier verplichte modulen:
- ontwerpen en maken,
- bewerken en verbinden van materialen,
- besturen en automatiseren,
- installeren en monteren.
In deze modulen komen veel onderwerpen aan de orde. Zo kun je ervaren waar je voorkeur ligt en waar je
goed in bent. Aansluitend kies je vier beroepsgerichte keuzevakken. Je krijgt de mogelijkheid om ook buiten
jouw profiel te kiezen!
Naast de praktijkvakken krijg je ook de algemeen vormende vakken zoals Nederlands, Engels en wiskunde.
Wie de theorie goed bijhoudt, mag extra opdrachten doen die verder gaan dan de methode. Bijvoorbeeld op
het gebied van programmeerbare motorsturing, 3D-tekenen en -printen en het zelf ontwerpen van
werkstukken. Dat levert je een mooie voorsprong op in het mbo.
Wat kun je later worden?
Een paar ideeën: technicus engineering, monteur huis- en utiliteitsinstallaties, beveiliger, ICT-medewerker,
constructiewerker, lasser, draaier, freezer en carrosseriebouwer.
profiel Zorg en Welzijn
Ben jij geïnteresseerd in de mensen om je heen en wil je later graag met mensen werken, dan is het profiel
Zorg & Welzijn iets voor jou. Dit profiel bereidt je voor op heel veel verschillende beroepen, waarin je mensen,
jong of oud, de helpende hand biedt. Zelf ben je hulpvaardig, je kunt je goed inleven in anderen en je bent
klantgericht.
Bij het profiel Zorg & Welzijn leer je door te doen. De afdeling heeft verschillende werkplekken die verwijzen
naar verschillende beroepen. Zo leer je bijvoorbeeld hoe je zieke mensen op bed kunt verzorgen, hoe je een
baby de fles geeft, op welke manier je nagels mooi lakt en wat er zoal bij komt kijken om een gevarieerd menu
op tafel te zetten. Ook klanten op een correcte manier telefonisch te woord staan, EHBO verlenen aan iemand
met brandwonden, het hoort allemaal bij het profiel Zorg & Welzijn.

Het profiel Zorg & Welzijn bestaat uit vier verplichte modulen en vier keuzevakken. In de derde klas begin je
met de vier verplichte modulen:
- mens en gezondheid,
- mens en omgeving,
- mens en activiteit,
- mens en zorg.
Aan het einde van dat jaar volg je een zelfgekozen beroepsgericht keuzevak.
In het vierde jaar volg je drie keuzevakken die je zelf kiest, zodat je optimaal bent voorbereid op de richting die
je op het mbo wilt doorlopen.
De keuzevakken waaruit je o.a. kunt kiezen, zijn:
- wonen, welzijn en zorg,
- schoonheidsbehandeling,
- verzorging,
- haarverzorging,
- beveiliging,
- koken en huishouden,
- EHBO en veiligheid,
- horeca.
Als je het profiel Zorg & Welzijn hebt afgerond, kun je op het mbo verder studeren. Je hebt een ruime keuze
aan richtingen, zoals bijvoorbeeld: schoonheidsspecialist(e), verzorgende, verpleegkundige, onderwijsassistent(e), beveiliger, sportmedewerker, kapp(st)er, kok, kleuterleid(st)er, dokters- of tandartassistent(e).
Om een goede indruk te krijgen van deze en andere beroepen kijk je op youchooz.nl

toptraject voor GTL (mavo)-leerlingen

Wil jij een GTL-diploma met een gouden randje? Ben jij de GTL-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 beroepsgerichte vak (D&P),
Nederlands, Engels en wiskunde 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 GTL-leerlingen 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.

vmbo: stages en buitenschools leren

Leerlingen van het Pius X College doen allemaal op verschillende manieren aan ‘buitenschools leren’. Dat
gebeurt in het kader van beroepsoriënterende en beroepsgerichte stages. In het derde leerjaar van de
basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg gaan de leerlingen twee weken ervaring opdoen in de
praktijk.

stapelen

Leerlingen kunnen na hun diplomering een tweede en hoger vmbo-diploma halen.
Dat kan best interessant zijn voor leerlingen die na een basisdiploma in één jaar nog een kaderdiploma willen
halen. Of voor leerlingen met een kaderdiploma die graag ook nog een vmbo-tl diploma in ontvangst willen
nemen.
Dit ‘stapelen’ kan soms best handig zijn.
Je hebt gemerkt dat je meer in je mars hebt.
Je wilt op een hoger niveau instromen in het mbo.
Je wilt toegang krijgen tot 4 havo.
Je gokt niet op ‘alles of niets’, maar je wilt een vmbo-tl diploma halen via de kaderopleiding.

