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Werken met Edu4all

Wat leuk! Je gaat werken met Edu4all LOB. Je krijgt een korte uitleg waar je mee gaat werken.

1. HET WERKBOEK
Dit is jouw werkboek. Door de opdrachten te doen leer je:
1. Wie je bent en wat je kunt. Dit zijn jouw kwaliteiten.
2. Wat je wilt en waar je blij van wordt. Dit zijn jouw motieven.
3. Wat voor soort werk bij jou past.
4. Wat je later zou kunnen en willen worden.
5. Wie je kan helpen bij bovenstaande punten.

Jouw docent vertelt je wanneer je aan welke opdrachten gaat werken.

2. DE LOB-ACTIES
Bij dit werkboek hoort een website. Die vindt je, net als alle bronnen, op www.edu4all.nl. Hierop
staan heel veel LOB-acties. Een LOB-actie is een DOE-opdracht. Je maakt iets. Bijvoorbeeld een
presentatie, een wandeling of een beroepenstamboom. Wat je maakt noem je een bewijs. Na elke
LOB-actie die je maakt, stop je het bewijs in je LOB-dossier. Je docent legt je uit hoe je dat moet doen.
Samen met je docent kijk je welke LOB-acties jij gaat doen.

BRONNEN
In dit werkboek staan opdrachten. Om deze opdrachten te maken, heb je soms bronnen nodig, zoals
tekstbronnen, films, websites en de Theek-iT.

Wanneer je een bron gaat gebruiken, staat er een pictogram in je werkboek: BRON

Achter het pictogram staat in paarse, dikgedrukte tekst welke bron je nodig hebt. Bijvoorbeeld:

BRON Lees Tekstbron 1.2 Persoonlijke verzorging. Maak daarna opdracht 13 tot en met 16.

BRON Bekijk de Film Werken in de thuiszorg bij ouderen. Maak daarna opdracht 1.

Bij het eerste voorbeeld ga je een tekstbron lezen. Bij het tweede voorbeeld ga je een film bekijken.
Op www.edu-actief.nl/edu4all/hoewerkikmet wordt uitgelegd hoe je werkt met de bronnen op de
website.

OVERLEG MET JE DOCENT
Soms is het nodig om te overleggen met je docent. Je ziet dan dit pictogram in je werkboek: 

Achter het pictogram staat waarover je met je docent gaat overleggen. Bijvoorbeeld:

61. In Taak 3 heb je een planning ingevuld. Bekijk deze.
a. Kijk in kolom 5. Taak 12 tot en met 14 ga je nog maken. Zijn alle andere taken af? Zo nee, overleg

met je docent welke taken je nog moet doen.

We wensen je veel succes en plezier met het maken van de opdrachten!

Team Edu4all
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Oriënteren

Taak 1 Kennis maken met een profiel kiezen

In het tweede jaar van het vmbo kies je een profiel. Je krijgt vanaf jaar 3 les in dat profiel en je doet in
jaar 3 of 4 examen in dat profiel. Als je de basisberoepsgerichte leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg
of gemengde leerweg volgt, kun je kiezen uit tien profielen. Je volgt in leerjaar 3 en 4 een beroepsgericht
vak en keuzevakken. Leerlingen die de theoretische leerweg volgen, kunnen kiezen uit vier profielen.
Soms volg je binnen de theoretische leerweg ook een beroepsgericht vak, soms ook niet. In dit werkboek
leer je meer over de 10 beroepsgerichte profielen voor de basis-, kaderberoepsgerichte en gemengde
leerweg.

BRON Bekijk de Film Het vmbo tot 1:04 minuten. Maak daarna opdracht 1.

1. In het vmbo bestaan 4 leerwegen.
a. Welke leerwegen zijn dat?

1.

2.

3.

4.

b. Wat is het verschil tussen deze leerwegen?

c. Weet jij al welke leerweg jij gaat doen in jaar 3 en 4?
Ja / Nee

BRON Bekijk de Film De bovenbouw van het vmbo. Maak daarna opdracht 2.
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2. In leerjaar 2 kies je voor een profiel. Dat profiel volg je in jaar 3 en/of 4.
a. Uit welke drie delen bestaat een profiel?

1.

2.

3.

b. In het filmpje zie je dat je vijf algemene vakken krijgt in leerjaar 3 en 4. Die krijg je in elk profiel
en elke leerweg.
Welke vakken zijn dat?
1.

2.

3.

4.

5.

c. In welk deel van het profiel zitten de vakken die met dat specifieke profiel te maken hebben?

d. In welk deel kies je zelf vakken?

BRON Bekijk de Website De bovenbouw in het vmbo. Maak daarna opdracht 3.

3. Welke vakken je in jaar 3 en 4 krijgt in jouw leerweg, kan je in een schema zetten.
a. Zet de leerweg die jij gaat volgen in jaar 3 en 4 in het schema.
b. Ga jij de basis- of kaderberoepsgerichte leerweg doen? Streep dan in het gemeenschappelijk

deel het Profielwerkstuk door.
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c. Vul jouw schema verder in.

Mijn leerweg:

Gemeenschappelijk deel:
• 5 avo-vakken: Nederlands, Engels, kunstvak, maatschappijleer 1, lichamelijk oefening
• Rekentoets
• Profielwerkstuk

Profieldeel:

Vrije deel:

4. Misschien heb je al een idee welk profiel je straks kiest.
a. Weet jij al welk profiel jij straks kiest?

Ja / Nee
b. Als je het al weet, welk profiel is dat?

c. Als je het nog niet weet, weet je al welke profielen jou leuk lijken?
Nee / Ja, dat zijn 

5. Heb je alle opdracht van Taak 1 gemaakt? Kijk je antwoorden dan na als je dat met je docent hebt
afgesproken.

Taak 2 Leerdoelen

Als je dit werkboek hebt doorgewerkt:
• weet je welke tien profielen er zijn
• kun je per profiel aangeven wat je gaat leren
• weet je welke profielen jou leuk lijken
• weet je welk profiel bij jou past.
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6. LOB helpt je bij het kiezen van een profiel.
a. Weet jij al welke tien profielen er zijn?

Ja / Nee
b. Welke vakken op school vind jij leuk? Noteer de twee vakken die jij het leukst vindt.

1.

2.

c. Weet je al bij welke profielen deze vakken horen? Als je het weet, schrijf dan ook de profielen
op.
Ja / Nee, namelijk 

.

d. Wat kun je doen om meer over de profielen te weten te komen?

7. Hoe goed weet jij al welk profiel je wil gaan doen? Omcirkel je score. 1 = geen idee, 10 = ik weet
het precies. Leg je antwoord uit.

8. Heb je alle opdrachten van Taak 2 gemaakt? Kijk je antwoorden na als je dat hebt afgesproken
met je docent.
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Taak 3 Taken plannen

In deze taak ga je de taken van dit deel inplannen.
Bij de opdrachten die je gaat maken staat soms dit pictogram:

Je moet dan iets overleggen met je docent. Je gaat bijvoorbeeld toestemming vragen voordat je verder
mag met een opdracht of vraagt met wie je mag samenwerken.

9. Soms moet je opdrachten alleen maken, soms samen.
a. Wat doe jij liever? Alleen werken of samenwerken?

Alleen werken / Samenwerken
b. Leg je antwoord uit.

10. Bekijk de taken hierna en overleg met je docent welke taken je gaat maken en hoe lang je er over
mag doen.
a. Zet bij de afgesproken taken een kruisje in kolom 1.
b. Zet de tijd die je erover mag gaan doen achter de taak in kolom 3.
c. Houd per taak bij hoe lang je over de taak doet. Zet deze tijd in kolom 4.
d. Als je je taak hebt uitgevoerd teken je deze af in kolom 5.

5. Taak is
uitgevoerd

4. Hoe lang
deed je erover

3. Planning in
lesuren

2. Taak1. Ga ik
doen

Taak 4 Profiel en keuzevakken

Taak 5 Profielen EO, ZW, HBR, DP en
Groen

Taak 6 Profielen BWE, PIE, MVI, M&T,
Mat

Taak 7 Vragenlijst De Wereld van Werk
LDC

Taak 8 Terugkijken en verder kijken
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Aan de slag

Taak 4 Profiel en keuzevakken

Er zijn tien profielen waaruit je kunt kiezen. En bij ieder profiel horen weer andere vakken. Ook mag
je keuzevakken kiezen. Maar niet alle profielen en alle keuzevakken worden op alle scholen aangeboden.
Het is daarom belangrijk dat je onderzoekt wat je wil en wat er voor jou mogelijk is.

VERPLICHTE VAKKEN EN KEUZEVAKKEN
Alle leerlingen op het vmbo volgen de vakken uit het gemeenschappelijke deel. Dat zijn Nederlands,
Engels, maatschappijleer 1, lichamelijke opvoeding en een kunstvak.
Er zijn 10 profielen:
1. Bouwen, wonen en interieur (BWI)
2. Dienstverlening en producten (DP)
3. Economie en ondernemen (EO)
4. Groen
5. Horeca, bakkerij en recreatie (HBR)
6. Maritiem en techniek (MaT)
7. Media, vormgeving en ICT (MVI)
8. Mobiliteit en transport (M&T)
9. Produceren, installeren en energie (PIE)
10. Zorg en welzijn (ZW).

Ieder profiel is opgebouwd uit een beroepsgericht profielvak en 2 verplichte profielvakken. Bij sommige
profielen mag je een profielvak kiezen.
Doe je bijvoorbeeld het profiel Produceren, Installeren en Energie, dan volg je het beroepsgerichte
profielvak en de profielvakken wiskunde en NASK 1.

Doe je bijvoorbeeld het profiel Horeca, Bakkerij en Recreatie dan volg je het beroepsgerichte profielvak
en het profielvak economie. Daarnaast mag je kiezen uit een moderne vreemde taal of wiskunde.

BRON Bekijk de Film Profielen in het vmbo. Maak daarna opdracht 11.
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11. Je moet straks kiezen voor een profiel en voor vakken. Dan is het goed dat je precies weet waarvoor
je kiest.
a. Welke tien profielen zijn er?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

b. Scholen bieden meestal niet alle profielen aan. Welke profielen biedt jouw school aan? Geef
deze een kleur bij vraag a.

c. Uit welke vier onderdelen is ieder profiel opgebouwd? Zet ze in het schema hierna. Een is er al
voorgedaan.

d. Vul de vijf algemene vakken in op de juiste plek in het schema.
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e. Welke profielvakken horen bij het profiel Bouwen, Wonen en Interieur?

f. Welke vier modules krijg je in het beroepsgerichte profielvak als je gekozen hebt voor het profiel
Economie en Ondernemen?

g. Stel je kiest voor het profiel Zorg en welzijn. Wat zijn dan voorbeelden van 4 aansluitende
keuzevakken?
1.

2.

3.

4.

h. Kun je alle keuzevakken kiezen die er bestaan? Leg je antwoord uit.

i. Hoeveel keuzevakken kies je als je de gemengde leerweg doet?

j. Welk soort vak volg je daarnaast dan nog in de gemengde leerweg?

14 2. Een profiel kiezen

2. Een profiel kiezen



EEN PROFIEL KIEZEN
Het is vaak lastig om een keuze te maken uit de verschillende profielen. Er zijn een aantal dingen van
belang bij de keuze:
• Welke vakken vind je leuk?
• Voor welke vakken haal je goede cijfers?
• Welke vervolgopleiding wil je gaan doen, of welke richting wil je op?
• Welke keuzevakken biedt de school aan naast het profiel?

BRON Bekijk het Formulier Vakken en profielen. Maak daarna opdracht 12 en 13.

12. Door te kijken naar waar je goed in bent en wat je leuk vindt wordt je keuze voor een profiel
makkelijker. Bekijk de afbeelding hierna.
a. Welke vakken vind jij leuk?

Dit profiel of deze profielen passen bij dit vakDeze vakken vind ik leuk

b. Welke profielen horen bij de vakken die jij leuk vindt? Zet de profielen achter jouw vakken.
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