
College locatie Houten 

Het onderwijsaanbod in de onderbouw (klas 1 en 2) van het College Houten is vmbo (basis- kader- en 
theoretische leerweg) en havo.  
Basisberoepsgerichte leerweg  
Leerlingen volgen gemiddeld 12 uur per week een beroepsgericht programma en doen examen in 4 
avo-vakken. Een diploma basisberoepsgerichte leerweg geeft toegang tot een mbo niveau 2 
opleiding. 
Kaderberoepsgerichte leerweg 
Leerlingen volgen gemiddeld 12 uur per week een beroepsgericht programma en doen examen in 4 
avo-vakken. Een diploma kaderberoepsgerichte leerweg geeft toegang tot een mbo-opleiding niveau 3 
en 4. 
Theoretische leerweg  
Leerlingen doen examen in 6 avo-vakken, zij doen geen examen in een beroepsgericht programma. 
Het diploma van de theoretische leerweg geeft toegang tot mbo-opleidingen op niveau 3 en 4 en de 
havo. 
 
Vanaf de bovenbouw bestaat het onderwijsaanbod in Houten uit vmbo basis en kader. De leerlingen 
kunnen kiezen uit drie profielen.  
Economie & ondernemen (E&O) 
Economie & ondernemen is een breed profiel en geschikt voor leerlingen die het leuk vinden om met 
verkoop, cijfers en geld te werken.  Het profiel E&O bereidt leerlingen voor op een verkoop, 
administratief, financieel of logistiek beroep. Voorbeelden van deze beroepen zijn: verkoper, inkoper, 
magazijnmedewerker, receptiemedewerker, administrateur, juridisch medewerker en etaleur.   
Zorg en welzijn (Z&W) 
Het profiel Z&W is voor leerlingen die graag met mensen om willen gaan. Met een diploma Z&W 
kunnen ze een opleiding gaan volgen in de zorgsector, het welzijnswerk, de uiterlijke verzorging, de 
horeca en facilitaire dienstverlening, het toerisme, de sport of de laboratoriumtechniek. 
Produceren, installeren en energie (PIE) 
In het profiel PIE komen installatietechniek, elektrotechniek en metaaltechniek samen. Aan de hand 
van tekeningen leren de leerlingen hoe ze installaties en producten zelf kunnen maken. Naast een 
beetje theorie zullen de leerlingen vooral aan het werk zijn met hun handen. 
 
Daarnaast worden er keuzevakken gevolgd en wordt er gewerkt aan loopbaanoriëntatie.  
Beroepsgerichte keuzevakken 
Naast het profielvak volgen leerlingen beroepsgerichte keuzevakken. Met deze beroepsgerichte 
keuzevakken kunnen ze hun keuze verdiepen of verbreden. Leerlingen kunnen zich door de 
beroepsgerichte keuzevakken verder en beter voorbereiden op het mbo. Daarmee kunnen ze mogelijk 
voordeel behalen op hun mbo-opleiding. 
LOB: loopbaanoriëntatie en begeleiding 
Vmbo-leerlingen moeten veel keuzes maken in hun jonge leven. Natuurlijk worden ze daarbij 
geholpen. In elke leerweg wordt aandacht besteed aan LOB: loopbaanoriëntatie en begeleiding. 
Hierdoor leren leerlingen zichzelf kennen, ontdekken ze waar hun passie en talent ligt en leren ze 
keuzes maken. Op het college Houten werken we met een portfolio, een digitale map waarin de 
leerling deze stappen bijhoudt en verzamelt.  
 
 


