Vakken 3de leerjaar:
1. Aardrijkskunde
2. Biologie
3. Duits
4. Economie
5. Engels
6. Kunstvakken 1 (CKV)
7. Lichamelijke opvoeding
8. Maatschappijleer 1 (verplichte basisstof)
9. Mentoruur
10. Nederlands
11. Rekenen
12. Technologie
13. Wiskunde

Vaardigheden:
 je kunt zelfstandig werken
 je kunt je gemakkelijk aanpassen aan wisselende
omstandigheden
 je bent precies en je houdt je aan gemaakte afspraken
 je kunt goed met anderen samenwerken
 je kunt met technologische ontwikkelingen omgaan
 je hebt sociale vaardigheden

Motivatie:
 je vindt het leuk om met computers te werken
 je vindt het leuk om samen te werken
 je vindt het een uitdaging om nieuwe technologische
ontwikkelingen toe te passen
 je bent geïnteresseerd in andere mensen
 je wilt een middenkaderfunctie uitoefenen

Opzet van de lessen technologie:
 de lesinhoud wordt thematisch aangeboden
 er wordt in wisselende groepssamenstelling gewerkt
 binnen ieder thema wordt gewerkt aan opdrachten uit
de sectoren: zorg&welzijn, economie en techniek
 de aangeboden thema’s zijn een nabootsing van de
werkelijkheid
 bij de thema’s worden verschillende praktische
werkplekken ingezet en getraind

Doorstroommogelijkheden na de leerweg G/T:
Alle niveau 4 opleidingen in de beroepsectoren
administratie, handel en commercie, ICT, logistiek,
facilitaire dienstverlening, welzijn, gezondheidszorg, politie,
landmacht en marechaussee, beveiliging.

Voorbeelden van doorstroommogelijkheden
na de leerweg G/T zijn:









administratief juridisch medewerker
medewerker marketing en communicatie
toeristische en recreatieve leidinggevende reisbureau
facilitair leidinggevende
apotheker-, dokters- en tandartsassistent
pedagogisch werker
sociaal cultureel werker
applicatiebeheerder, systeembeheerder,
netwerkbeheerder
 logistiek teamleider of supervisor
 servicemedewerker ICT
 industrieel designer

Niveaus MBO:
vakopleiding
middenkaderopleiding

niveau 3 (3 jaar)
niveau 4 (3 of 4 jaar)

Je kunt kiezen uit twee leerwegen, nl:
BOL = Beroepsopleidende leerweg
(5 dagen dagopleiding)

Leerweg GT
Gemengd / Theoretisch

BBL = Beroepsbegeleidende leerweg
(4 dagen werken en 1 dag naar school)

MBO opleidingen:
ROC Mondriaan Den Haag (www.rocmondriaan.nl)
ROC Leiden (www.rocleiden.nl)
ROC ID College (www.idcollege.nl)
ROC Zadkine Rotterdam (www.zadkine.nl)
Albeda College Rotterdam (www.albeda.nl)
Grafisch Lyceum Rotterdam (www.grl.nl)

Informatie:
Mw. G. Robbers, decaan
e-mail Rob@veursvoorburg.nl
Hr. E. Metz, decaan
e-mail Met@veursvoorburg.nl
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