


Keuze vakkenpakket (vapa) 2019-2020



- Arbeidstoeleiding (vervolgonderwijs)
- Zelfstandig wonen
- Zinvolle vrijetijdsbesteding
- Goed burgerschap

Opdracht Praktijk Onderwijs



Leerjaar 1: alle praktijkvakken worden aangeboden

*bouw *mobiliteit
*hout *huishoudkunde
*metaal *verzorging
*techniek *groen
*koken *textiel
*decoratieve techniek *instalelektro
*detail

• Korte periodes
• Nadruk op kennismaken
• Eerste indruk: wat vind ik leuk / wat past bij mij?

Loopbaanoriëntatie begeleiding (LOB) 



Voortdurend coachen en begeleiden aan de hand van de 
volgende competenties:

*zelfstandigheid
*veilig en schoon werken
*kwaliteit en oplossingsgericht werken
*samenwerken, overleggen en luisteren
*vriendelijk en collegiaal zijn

*vakspecifieke kennis en vaardigheden

Waar coachen we op?



Volgen van praktijkvakken in onze leerling-werkplaatsen 

(binnen- en buitenschools leren)

* keuze uit alle praktijkvakken

* 1 verplicht vak in leerjaar 2 EHBO

* langere werktijden (5 x dagdeel)

* periode (13  weken)

* meer verdieping en verbreding

Vanaf leerjaar 2



• Profiel

• Bouw, Wonen &  
Interieur

• Produceren, Installatie 
& energie

• Mobiliteit

• Dienstverlening

• Zorg & Welzijn

• Groen

• Losse  keuzevakken

• Verplichte vakken

Vakken
• Hout

• Bouw

• Bouw extern

• Metaal en/of lassen

• Instalektro

• Metaaltechniek extern (VDL)

• Voertuigen

• Techniek breed

• Detail

• Detail extern (AH)

• Catering & Horeca

• Facilitaire dienst

• Kookmaatjes

• Huishoudkunde

• (Uiterlijke) Verzorging

• Textiel

• Deco

• Groot onderhoud (hovenier)

• Tuinieren (wonen)

• Bloemschikken

• Rekenen/Taal

• STAP (klas 3)

• EHBO (klas 2)



Werkwijze 

de leerling

- Bespreekt samen met de mentor/coach het keuzeformulier.

- Leerling geeft voorkeur volgorde aan.

- Uitgangspunten: interesse, talent, aanleg en passie.

- Motiveert waarom hij/zij tot een bepaalde keuze komt.

- Ouders nemen kennis van de keuzes.

- Van oriënteren naar passende keuzes.





- Formulieren van alle leerlingen worden verzameld. 

- Door vapa-commissie wordt een indeling gemaakt die zoveel 
mogelijk past bij de aangegeven keuzes. 

- Om organisatorische redenen moeten we ook lager gekozen 
vakken indelen.

- In de week voordat de periode begint krijgen de leerlingen te horen 
bij welke vakken en op welk dagdeel ze zijn ingedeeld. 

- Extra rekenen en taal is ook een optie en wordt soms als verplicht 
vak toegedeeld.

.



De afsluiting van een periode

- Uitreiking bewijs van deelname

- Verzamelde bewijzen van deelname in map mee naar 
huis. 

- Map getekend voor gezien retour.











Heeft u 
vragen?



Dank voor uw aandacht en 
wel thuis.




