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Basis Beroeps Leerweg
(VMBO)















Je hebt veel duidelijkheid nodig
Je wilt veel bewegen
Je werkt niet langer dan 5 minuten aan één
stuk
Je houdt van praktisch werk
Je werkt soms met een beperkt
vakkenpakket
Je houdt niet zo van lezen
Je werkt beter na het zien van voorbeelden
Je hebt veel aandacht nodig
Je leert het best bij een leuke docent
Je leert in kleine ‘hapklare brokjes’
Je plant niet of bijna niet
Je leert het best in een gezellige omgeving
Je leert door veel herhaling
Je houdt van afwisseling tijdens de les

KBL
Kader Beroeps Leerweg
(VMBO)















TL/GL
Theoretische/Gemengde Leerweg
(VMBO)















Je kan vertellen waar de opdracht over gaat
Je kan eenvoudige schema’s maken
Je kunt vertellen wat je niet begrijpt
Je kan een hulpvraag formuleren
Je kan zelfstandig nakijken en verbeteren
Je kunt minimaal 15 min. aan één stuk
werken
Je gebruikt de leerstoflijn bij het leren
Je kan een paar dagen vooruit plannen
Je werkt het best met een enigszins beperkt
vakkenpakket
Je wil Havo of MBO gaan volgen
Je kent het verband tussen kennis en
resultaat
Je kunt een beetje abstract denken
Je werkt het best in een duidelijke structuur
Je houdt niet van al te grote opdrachten

Je werkt het best met dingen die je kent
Je houdt van afwisseling in de opdrachten
Je werkt het best na een korte uitleg
Je hoort liever de opdracht dan dat je hem
leest
Je werkt beter na het zien van voorbeelden
Je kunt minimaal 10 min. aan één stuk
werken
Je hebt hulp nodig bij het plannen
Je werkt het best wanneer de opdracht leuk
is
Je houdt van overzichtelijke leerstof
Je werkt soms met een beperkt
vakkenpakket
Je wilt een MBO-opleiding volgen
Je wilt graag horen of het goed gaat
Je weet wanneer je hulp nodig hebt
Je wilt geholpen worden bij nieuwe
opdrachten

HV
Havo/VWO


















Je kan je werk zelf gemakkelijk indelen
Je kunt verbanden leggen tussen één en
ander
Je kunt goed abstract denken
Je begrijpt een ingewikkelde instructie
Je bent heel erg zelfstandig
Je kunt probleemoplossend denken
Je kunt heel lang aan één stuk werken
Je bent gericht op onderzoek
Je vindt leren leuk en je weet hoe je leert
Je planning ken je nagenoeg van buiten
Je kunt zelf je leerproces bijstellen
Je hanteert leerstrategieën
Je kunt de kern van de leerstof benoemen
Je hebt een gefundeerde eigen mening
Je kunt kennis toepassen in een eigen
situatie
Je wilt een HBO of Universitaire opleiding
gaan volgen
Je wilt èn kunt ….. nog veel meer !!!!

