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WELKE MOGELIJKHEDEN
BIJ WELK ADVIES

vmbo basis/kader (bk)

vmbo kader/theoretisch (kt)

mavo/havo

havo/vwo

gymnasium

Praktisch georiënteerde leerling
Het Erasmus vmbo b/k
Sluiskade NZ 126a

Theoretische georiënteerde leerling
Het Erasmus mavo/havo/vwo
Sluiskade NZ 68
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PRAKTIJKONDERWIJS?
Binnen ons praktijkonderwijs leer je 

het allerbelangrijkste, namelijk hoe je 

zelfstandig kunt leven en werken. 

We gaan hier niet uit van wat je niet 

kan, maar van wat je juist wel kan!

Iets dat voor de één een uitstroom naar 

een leuke baan betekent en voor de 

ander doorlerenin het vmbo en mbo 

(in Almelo kan je dan doorleren op het 

ROC van Twente). 

Je hebt in het praktijkonderwijs geen 

klassen zoals op andere scholen maar 

fases. Daarbij kijken we niet alleen naar 

je leeftijd, in plaats daarvan kijken we 

naar wat jij nodig hebt om het beste uit 

jezelf te halen. Samen richten we ons 

vooral op de werknemersvaardigheden.



WELKOM

In dit boekje vind je alle informatie

over de mogelijkheden die Het Erasmus 

je te bieden heeft. En dat zijn er nog al 

wat! Op de linker pagina een overzicht 

waar je uit kunt kiezen met welk

 (dakpan)advies. 

Informatie over

• Techniek (M&T/BWI/PIE)

• Zorg en Welzijn (Z&W)

• Horeca, Bakkerij & Recreatie (HBR)

• Economie & Ondernemen (E&O)

vind je onder het tabblad Vakken-

carrousel.

Lees alle informatie op je gemak, laat 

je verrassen door de uitdagende vak-

ken die je kan kiezen op Het Erasmus 

en -het allerbelangrijkste- maak een 

keuze die bij je past.

IEDERE DAG IS EEN OPEN DAG OP 

HET ERASMUS!

Vanwege het coronavirus hebben we 

ons informatie-programma aangepast. 

Voor actuele informatie ga naar: 

www.het-erasmus.nl/

iederedagiseenopendag

TIP!  
Op Het Erasmus vinden we 

digitale vaardigheden belang-

rijk voor de ontwikkeling en 

vorming van onze leerlingen, 

vandaar dat we een Specialist 

Digitale Geletterdheid hebben. 

Digitale geletterdheid is het 

geheel van ICT-basisvaardighe-

den, mediawijsheid, informa-

tievaardigheden en computa-

tional thinking. Stephanie van 

den Kieboom, onze Specialist 

Digitale Geletterdheid, licht het 

een en ander toe op de volgende 

pagina’s en geeft, samen met en-

kele leerlingen, tips and tricks 

op het digitale vlak.



MEDIAWIJSHEID
EN ICT

Hoi! Ik wil mij graag aan jou voorstel-

len. Mijn naam is Stephanie van den 

Kieboom. Ik werk op Het Erasmus als 

Specialist Digitale Geletterdheid. 

De leerlingen noemen mij ‘mevrouw 

Van den Kieboom’, ‘mevrouw van de 

mediawijsheid’, ‘mevrouw van de Social 

Media’ of ‘mevrouw van de ICT. Dat 

komt omdat ze van mij lessen krijgen 

die gaan over Mediawijsheid en ICT. 

We hebben het in die lessen bijvoor-

beeld over hacken, gamen, hoe je goede 

wachtwoorden kunt bedenken, wat je 

moet doen als iemand je rare bericht-

jes stuurt, wat je moet doen als je een 

virus op je computer of telefoon hebt, 

waarom ‘online haat’ niet leuk is en hoe 

je bijvoorbeeld de beste TikTok maakt! 

Ik geef les op alle locaties van Het Erasmus 

aan leerlingen van de 1e tot en met de 

6e klas. Omdat ik veel weet van ICT en 

Mediawijsheid kom ik je ook helpen als er 

iets online niet helemaal goed is gegaan. 

Dan gaan we het samen oplossen.

Het zou trouwens kunnen dat je mijn 

gezicht al kent, ik geef namelijk ook af 

en toe les in groep 7 of 8. Dan kom ik je 

bijvoorbeeld uitleggen waarom het slim 

is om je TikTok video’s niet met ieder-

een te delen, waarom hackers eigenlijk 

jouw accounts willen hebben en wat je 

moet doen als andere kinderen online 

onaardig tegen je doen. 

Je mag mij altijd alles vragen, 

dus ook als je me op de gang

tegenkomt!  Zoals je ziet,

weten de leerlingen van 

Het Erasmus dat ook. 

Ik wil je graag helpen als er iets niet lukt 

online. En samen met de leerlingen uit 

de 1e en de 2e klassen heb ik in ieder 

geval een heleboel mediawijze tips voor 

je op een rijtje gezet! 

Veel plezier! 





MEDIAWIJZE TIPS VAN ONZE 
1E & 2E KLASSERS VOOR JOU!

Zet al je accounts van je 

social media
 (insta, tiktok) op privé 

(zoek bij de instellingen 

naar ‘privacy’).

Als je hem op privé heb
 staan, accepteer dan ook alleen mensen

die je echt kent en je vrienden zijn. Als je niet zeker weet of je iemand kent, 
accepteer diegene dan niet.

Deel je
wachtwoorden

 niet met anderen.

Als iemand die je niet 

kent je rare foto’s 

stuurt, meld of 

rapporteer diegene.

Denk eerst na voordat je iets post, 
maak je eigen keuzes. Mag iedereen 

het zien, dan kan het online.

Als je een link krijgt 
van iets waar je niet

bij  bent aangemeld of
het  niet vertrouwd, 

klik er niet op.

Denk na voor je een
reactie plaatst onder een post 
van iemand, je kan mensen 

daarmee kwetsen.

Zet niet teveel informatie over jezelf 
in je bio en gebruik niet je eigen naam,

 maar namen als GelePapagaai126, 
BoekenNerd69, IkspeelPokemon77 of 

Ikhouvankaasknabbels420.

Niet oppakken of terugbellen bij 

nummers uit het buitenland. 

En als je wordt toegevoegd aan 

een gekke groepsapp, 
ga er dan direct uit.

Als iemand andere een

 foto of video deelt die 

niet gepast is, hoe jij dat niet te 

doen. Deel het niet verder.



HOE KUN JE VOORKOMEN 
DAT JE GEHACKT WORDT? 

TIP 1  Gebruik overal een ander wachtwoord en GEEN wachtwoorden die 

hackers zo raden. Als ze in de gamechat zeggen dat je geld moet over-

maken om de game te spelen, omdat je anders wordt gehackt, geloof ze 

niet! Het zijn mensen die je oplichten, negeer ze en verander voor de 

zekerheid je wachtwoord.

TIP 2  Deel geen wachtwoorden met onbekenden, als iemand je IP vraagt 

voor PS of Xbox, niet geven! Als je online speelt, geef dan nooit je per-

soonlijke gegevens, zoals naam, adres, enzovoort.

TIP 3  Koop nooit games op random sites, alleen op bekende sites die iedereen 

gebruikt. Mensen sturen links waar je gratis levels, punten en munten 

kan krijgen in games. Vermijd deze, want ze zijn meestal nep en willen 

je gegevens stelen. Klik ook niet zomaar op een link, kijk altijd of een 

link veilig is, dat kun je zien aan het slotje.

TIP 4  Als iemand zegt: “Geef me je account en ik geef je 100 euro tegoed”, doe 

het niet. Geef nooit je account aan iemand die je niet kent. Ook niet als 

ze zeggen dat ze werken bij het bedrijf dat de game heeft gemaakt en 

dat ze je inloggegevens nodig hebben zodat je verder kunt te spelen. 

Ook dan: geef je inloggegevens niet!

TIP 5  Hacken is verboden. Er zijn verschil-

lende soorten hackers; white hat 

hackers, grey hat hackers en black 

hat hackers. De white hat hacker is 

een computerbeveiligingsspecialist, 

een grey hat hacker breekt in op een 

website, maar brengt de eigenaar van 

de site op de hoogte van het lek en 

een black hat hacker gaat hacken om 

geld of gegevens stelen.

Tips en feitjes over gamen & hacken van onze 1e klassers



TIP 1  Maak geen stickers van iemand zonder zijn/haar toestemming! Ook niet van 

juffen of meesters, want dit kan echt kwetsend zijn. Het kan zeker conse-

quenties hebben, dus denk daar goed over na! 

TIP 2  Deel geen wachtwoorden met vrienden of vriendinnen of wat dan ook, 

(OOK NIET VAN SNAPCHAT, OMDAT JE JE DAGEN NIET KWIJT WILT). 

Stel je voor dat je ooit ruzie krijgt of je vriendschap eindigt, en diegene heeft 

je wachtwoorden nog, dan kunnen er vervelende dingen gebeuren omdat 

diegene in je onlineaccounts kan. Deel ook niet zomaar gegevens van vrien-

den met anderen zonder zijn/haar toestemming. 

TIP 3  Geef nooit aan iemand persoonlijke informatie zoals je emailadres, je adres, je 

wachtwoord, je telefoonnummer of je locatie. Als iemand die je nog niet hebt 

toegevoegd je een dm (direct message) stuurt en vraagt om je persoonlijke 

gegevens, kun je het beste niet reageren (vooral als je diegene niet kent). 

TIP 4  Denk na voordat je iets plaatst of zegt. Vraag jezelf: “Wil ik wel dat iedereen 

dit ziet? Of kan ik hier iemand mee kwetsen?” Probeer jezelf niet naar be-

neden te halen door gemene opmerkingen. Behandel anderen online, hoe jij 

zelf ook online behandeld wilt worden. Als je twijfelt om iets te plaatsen, dan 

moet je het niet plaatsen.

TIP 5  Plaats geen foto’s of video’s waar jij je niet goed bij voelt. Post foto’s niet als ie-

mand zegt, ‘dat wil ik niet’. Vraag eerst toestemming! En als iemand je vraagt 

om een foto of video te verwijderen, dan moet je dat doen.

  Houd je taalgebruik gewoon netjes en doe gewoon lief tegen elkaar! 

  Geef geen haat of wat dan ook. Geef in plaats daarvan een keer een compli-

mentje. Blijf positief naar elkaar toe. En als het je een keer niet aanstaat, je 

een foto niet zo mooi vindt of je mag diegene niet? Scroll dan gewoon verder 

in plaats van een negatieve reactie te plaatsen. 

TOP
TIP

HOE GA JE OM MET
SOCIAL MEDIA? 
Tips en feitjes van onze 2e klassers over het gebruik van social media 



DE TIPS VAN MEVROUW
VAN DEN KIEBOOM 
VAN MEDIAWIJSHEID EN ICT

• Verzin goede wachtenwoorden voor jouw accounts! 

 Je moet ze kunnen onthouden, maar gebruik niet overal dezelfde! 

 

 

• Is er iets niet goed gegaan online? 

 www.vraaghetdepolitie.nl of dm via instagram @vraaghetdepolitie 

• Denk jij dat je goed kunt hacken? 

 Doe de challenges van de politie via www.changeyourgame.nl 

• Heb je online iets ontdekt wat niet helemaal klopt? 

 Meld het via www.meldknop.nl 

• Tips voor veilige wachtwoorden?

 www.veiliginternetten.nl/wachtwoorden

• Wil je met iemand praten? 

 Chat anoniem via www.dekindertelefoon.nl of bel 0800-0432

Gebruik niet
overal hetzelfde
wachtwoord

Een lang 
wachtwoord 
is veiliger

Vertel jouw wachtwoord 
of code niet aan vrienden, 
alleen aan je vader of 
moeder

1. Bedenk een zin = 

 ikbenmediawijs

2. Bedenk een getal = 

 ikbenmediawijs5

3. Bedenk een speciaal teken = 

 ikbenmediawijs5@

4. Eindig met de eerste letter van de app

 of site waar je het wachtwoord voor

 nodig hebt

= ikbenmediawijs5@S  S  van Snapchat

= ikbenmediawijs5@I I  van Instagram

= ikbenmediawijs5@T T  van Tiktok

= ikbenmediawijs5@E  E  van E-mail





VAKKEN-
CARROUSELNIEUWSGIERIGE 

TYPES
VIND JE BIJ HET 
ERASMUS
VAKKEN-
CARROUSEL



WIE KIEST VOOR DE 
VAKKENCARROUSEL 
VAN HET ERASMUS, 
KIEST VOOR
•    Kennismaken met beroepsvoor-

 bereidende vakken

•  6 – 10 uur per week praktisch

 onderwijs

• Zelfstandig leren werken 

• Samenwerken

WAT IS DE VAKKENCARROUSEL? 
Op Het Erasmus maak je in vmbo-basis

en vmbo-kader kennis met verschillen-

de beroepsvoorbereidende vakken.

Dit doe je in leerjaar 1 en 2 in de zoge-

naamde Vakkencarrousel. Je maakt

kennis met verschillende beroepen

en je leert steeds beter keuzes maken.

Je ontdekt jouw talenten en mogelijkhe-

den. Zo oriënteer jij je op een keuze

voor een beroepsgericht vmbo-profiel. 

Aan het einde van het tweede jaar kies 

je een profiel. Op Het Erasmus kun je 

kiezen uit 6 profielen:

•   Techniek BWI - Bouw, Wonen en

 Interieur 

• Techniek M&T - Mobiliteit en

 Transport 

• Techniek PIE- Produceren, 

 Installeren en Energie

• Zorg en Welzijn (Z&W)

•  Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR)

• Economie en Ondernemen (E&O)

WAT DOE IK IN DE 
VAKKENCARROUSEL? 
In de Vakkencarrousel leer je welke

kennis en vaardigheden nodig zijn voor

verschillende beroepsrichtingen. Je

leert hoe de theorie en de praktijk met

elkaar zijn verbonden. Je bent dan niet

alleen met je hoofd bezig, maar ook met

je handen en je leert zelfstandig taken

uit te voeren. 

Houd jij wel van een technische uitda-

ging? Ben jij altijd al geïnteresseerd

geweest in auto’s en brommers? Of wil

jij leren metselen, lassen of schilderen?

Of droom je van een baan als interieur-

ontwerper? Dan is een opleiding in de

techniek echt iets voor jou. Met de drie

profielen BWI, M&T en PIE is er genoeg 

keuze in de Vakkencarrousel!

Zorg je er graag voor dat anderen zich

gezond voelen? Zet je je graag in voor

andere mensen? Werk jij graag met

ouderen, kinderen of gehandicapten?

Dan is Zorg en Welzijn wat voor jou.

Ben jij een leerling die het leuk vindt

dat mensen een leuke tijd hebben, of

geniet je van de lucht van versgebakken

brood? Bij Horeca, Bakkerij en Recrea-

tie draait het om gastvrijheid, eten en

drinken. Je maakt zelf gerechten, brood

of banket in de keuken of bakkerij, of je

bedient gasten in een café of restaurant.



Ben je ondernemend en weet je wat

mensen graag willen? Vind je het leuk

om te verkopen of spullen in te kopen?

Of droom je van een eigen winkel?

Dan is het profiel Economie en Onder-

nemen echt iets voor jou.



HOE ZIET HET LESPROGRAMMA VAN 
DE VAKKENCARROUSEL ER UIT?
In leerjaar 1 en 2 komen alle richtingen

meerdere keren aan bod. We verdelen

het schooljaar in meerdere periodes en 

elke periode wissel je van richting. In 

het tweede leerjaar wordt jouw keuze 

voor een profiel steeds belangrijker. 

Aan het eind van klas 2 heb je definitief 

gekozen voor één van de zes profielen 

waarmee je in leerjaar 3 en 4 invulling 

geeft aan jouw persoonlijke ontwikke-

ling. Je maakt kennis met verschillende 

beroepen.

Je maakt kennis met
verschillende beroepen 

MEER WETEN? 
Natuurlijk laten we je graag zien

wat de Vakkencarrousel inhoudt.

Ga naar www.het-erasmus.nl/

iederedagiseenopendag en bekijk 

wat de mogelijkheden zijn om jou 

kennis te laten maken met de 

Vakkencarrousel.

 

Of neem contact op met één van de 

teamleiders vmbo basis- en kader-

beroepsgerichte leerwegen

mevrouw K. (Katinka) Davina

T  0546 480 800 of 

E  k.davina@het-erasmus.nl

de heer A. (Arjan) Mensink

T  0546 480 800 of

E  a.mensink@het-erasmus.nl



SPORTSTROOM

SPORTIEVE 
TYPES KOM 
JE TEGEN BIJ 
HET ERASMUS 
SPORTSTROOM



WIE VOOR DE
SPORTSTROOM
VAN HET ERASMUS 
KIEST, KIEST VOOR 
•   Zes uur sporten per week in de

 1e en 2e klas voor de basis-kader 

 leerlingen

•  2 x 80 minuten extra sport voor   

 mavoleerlingen

•  Kennismaken met vele nieuwe

 sporten

•  Leren samenwerken, organiseren

 en hulpverlenen

•  LO2 als 7e examenvak in de

 bovenbouw mavo

•  Kans op directe toelating tot Sport

 en Bewegen Enschede niveau 4

 

WAT IS DE SPORTSTROOM? 
In de Sportstroom krijg je naast gewone

sportlessen heel veel andere sportactivi-

teiten. Klimmen, schermen, tennis, judo,

jiujitsu, skiën en golfen kunnen tot de

mogelijkheden behoren. Trainers van

sportverenigingen verzorgen binnen en

buiten de school de lessen en er worden

clinics georganiseerd. Dit zijn trainingen

die gegeven worden door bekende en/

of topsporters. We maken veel gebruik

van ‘het Sportpark’ mét zwembad,

direct naast de vmbo-locatie, maar 

sommige sporten worden op andere 

sportlocaties gegeven. 

HOE ZIET HET LESPROGRAMMA VAN 
DE SPORTSTROOM ER UIT?
In de eerste twee jaar krijg je 6 uur per

week sport (waarvan 2 uur oriëntatie) 

op het vmbo-bk. In de eerste twee jaar 

op de mavo krijg je 2 x 80 minuten extra 

sport bovenop de reguliere lessen sport.

In klas 3 kan je doorgaan met de Sport-

stroom, indien je het vak LO2 kiest.

Je gaat dan examen doen in Lichamelij-

ke Opvoeding. Hiermee kan je doorstro-

men naar ROC sport en bewegen

(CIOS) met één van de tien wildcards.

Maar je kunt natuurlijk ook elke andere

mbo-opleiding gaan volgen.

 

IS DE SPORTSTROOM IETS VOOR MIJ? 
Als je heel graag sport, gemotiveerd

bent en wilt kennismaken met veel

verschillende sporten kan je bij het

vmbo en de mavo kiezen voor de Sport-

stroom. Daarbij zijn vooral je sociale

vaardigheden belangrijk. Je hoeft geen

topsporter te zijn voor de Sportstroom,

maar je moet er wel iets extra’s voor

willen doen.



Je hoeft geen topsporter te zijn 
voor de Sportstroom



Aan de Sportstroom zijn extra kosten ver-

bonden. Van deze bijdrage worden clinics, 

gastlessen, kleding en extra materiaal 

bekostigd. Meer informatie hierover op 

www.het-erasmus.nl/schoolgids/

overzicht-vrijwillige-ouderbijdrage

MEER WETEN? 
Natuurlijk laten we je ook graag

zien wat de Sportstroom inhoudt.

Ga naar www.het-erasmus.nl/

iederedagiseenopendag en bekijk 

wat de mogelijkheden zijn om 

jou kennis te laten maken met de 

Sportstroom.

Neem contact op met de docenten 

van de sportstroom mavo

J. (Jay) Kamphuis of 

L. (Lisa) Fransen-Volker

T 0546 480 800 of

E j.kamphuis@het-erasmus.nl

E l.fransen@het-erasmus.nl 

Voor vmbo-bk  teamleider 

K. (Katinka) Davina

T 0546 480 800 of 

E k.davina@het-erasmus.nl



BÈTA CHALLENGE
PROGRAM

M
A

CREATIEVE TYPES
VIND JE BIJ 
HET ERASMUS 
BÈTA CHALLENGE 
PROGRAMMA



WIE KIEST VOOR HET 
BÈTA CHALLENGE 
PROGRAMMA VAN 
HET ERASMUS,
KIEST VOOR:  
•   Uitdagende, interessante opdrachten

 van échte bedrijven

•  Kennismaken met veel bèta- en

 technische beroepen en mbo-studies

•  Denken én doen

•  Leren samenwerken, organiseren,

 plannen, oplossingen zoeken

• Het Bèta Challenge concept

•  Het vak Technologie & Toepassing

 

WAT IS HET BÈTA CHALLENGE
PROGRAMMA?
Het vak Technologie & Toepassing is

onderdeel van het Bèta Challenge

Programma (BCP), een leerroute mavo

– mbo – hbo. Het onderwijs in het BCP

gaat over het ontdekken, toepassen en

ontwikkelen van innovatieve (=vernieu-

wende) technologie in realistische (ech-

te, bestaande) situaties. Tijdens dit vak 

werk je, 2 lesuren per week, in kleine 

groepjes aan realistische en interessante 

projecten. Alle opdrachten komen direct 

uit de praktijk en zijn vaak door een 

bedrijf of organisatie aangedragen.

Je past theorie in de praktijk toe; denken

gekoppeld aan doen. Zo ontwikkel

je vaardigheden die je zeker kunt

gebruiken bij je vervolgstudie.

Het zogenaamde ‘domein’ (werkveld)

wisselt ook per keer.

De domeinen die aan bod komen zijn: 

• Landbouw en landschap

• Voeding en gezondheid

• Water en energie

• Verkeer en vervoer

• Creatief en ontwerpen

• Wonen en milieu 

• Wetenschap en ontdekken

 

HOE BREED IS HET BÈTA CHALLENGE 
PROGRAMMA? 
Je gaat op bezoek bij bedrijven en maakt

zo kennis met veel bijzondere beroepen.

Bij het Bèta Challenge Programma kun

je dus ontdekken welke beroepen en

studies bij jou passen. De lessen Techno-

logie & Toepassing krijg je niet in een

gewoon leslokaal maar in een speciaal,

ruim lokaal met allerlei voorzieningen

zoals een 3D-printer, een lasersnijder,

whiteboards om op te brainstormen.

Ook is er een aparte machinekamer

met apparaten die je nodig hebt om de

opdrachten goed te kunnen uitvoeren.

Hier kun je ook buiten lestijd terecht,

zodat je samen verder kunt werken aan

jullie projectopdracht.

HELPT HET BÈTA CHALLENGE 
PROGRAMMA BIJ MIJN LATERE
STUDIEKEUZE?
Het vak Technologie & Toepassing combi-

neert studie-en loopbaanoriëntatie in de 

lespraktijk, zodat je inzicht krijgt in studie- 



en beroepsmogelijkheden (beroepsbeeld-

vorming). In de leerjaren 1 en 2 kan je 

je breed oriënteren. In de leerjaren 3 en 

4 bestaat de mogelijkheid tot samen-

werking met het mbo om zo te kijken of 

verdere specialisatie iets voor jou is.

IS HET BÈTA CHALLENGE 
PROGRAMMA IETS VOOR MIJ? 
Als je het leuk vindt om de wereld om je

heen te ontdekken, nieuwsgierig bent

naar hoe het zit of hoe iets werkt. Als

je creatief denkt en samen met andere

jongens en meisjes wilt ontdekken ‘hoe

het beter kan’, dan is BCP écht iets voor

jou! Je werkt veel in teams met andere

leerlingen, je moet dus kunnen én willen 

samenwerken. Daarnaast zijn creativiteit 

en doorzettingsvermogen twee eigen-

schappen die goed van pas komen als je 

het Bèta Challenge Programma gaat doen.

Iedere leerling uit groep 8

van de basisschool met een advies voor

mavo of mavo/havo kan zich hiervoor

aanmelden.

HOE ZIET HET LESPROGRAMMA 
VAN HET BÈTA CHALLENGE 
PROGRAMMA ER UIT? 
Vanaf de brugklas volg je dus 2 lesuren

per week het vak Technologie & Toepas-

sing en krijg je cijfers die meetellen

voor je rapport. Voor iedere opdracht

krijg je twee beoordelingen. Eén voor

het product (dat jouw groepje heeft

gemaakt) en één voor het proces (hoe

jij hebt gewerkt in het team en hoe jij je

hebt ontwikkeld tijdens het project).

De beoordeling van het product krijg je

van je opdrachtgever: een écht bedrijf.

Wist je dat het bedrijfsleven
zit te springen om

mensen met een technische
of bètaopleiding?



De beoordeling van het proces krijg je

van je docenten; de voortgang van het 

proces wordt bijgehouden in jouw eigen 

portfolio. Ook hoor je van jouw groepje 

hoe zij vinden dat jij werkt. Hoe werk 

je samen? Neem je veel initiatief? Die 

beoordelingen tellen net zo hard mee! 

Uiteindelijk kun je in mavo 4 het schoo-

lexamen voor het vak Technologie & 

Toepassing afronden met een afsluiten-

de opdracht.

WAT KAN IK ER MEE? 
Het Bèta Challenge Programma is een

goede voorbereiding op een technische

of bèta mbo-vervolgopleiding. Je krijgt

exacte kennis die je direct kunt toepas-

sen in de praktijk. Maar je leert méér bij

BCP. Je leert samenwerken, oplossingen

zoeken en zelfstandig werken. Plannen

en organiseren, informatie verzamelen

en ook een werkproces overzien. 

Allemaal vaardigheden die bij elke 

studie en in elk beroep erg handig zijn! 

Door te kiezen voor het Bèta Challenge 

Programma maak je kennis met veel 

beroepen. Ook ontdek je wat er allemaal

te doen is in de wereld van bèta en 

techniek. Je komt er achter welke 

technische of bèta vervolgstudies en 

-beroepen je leuk vindt en waar jij zelf

goed in bent. Wist je dat het bedrijfsle-

ven zit te springen om mensen met een

technische of bètaopleiding?

MEER WETEN? 
Wil je meer weten over het vak

Technologie & Toepassing en het

Bèta Challenge Programma?

Op de site www.betachallenge.nl

kun je heel veel informatie vinden.

Natuurlijk laten we je ook graag 

zien van de Bèta Challenge inhoudt.

Ga naar www.het-erasmus.nl/

iederedagiseenopendag en bekijk 

wat de mogelijkheden zijn om jou 

kennis te laten maken met de Bèta 

Challenge.

Ook kan je contact opnemen met de 

coördinator van het Bèta Challenge 

Programma van Het Erasmus,

de heer R. (Roy) Maathuis 

T 0546 480 800 of stuur een mail

E r.maathuis@het-erasmus.nl



KUNSTSTROOM

KUNSTZINNIGE 
TYPES 
VIND JE OP
HET ERASMUS 
KUNSTSTROOM



WIE KIEST VOOR DE 
KUNSTSTROOM VAN  
HET ERASMUS,  
KIEST VOOR:

•   6 uur kunstvakken per week

•  Het vak Drama en Kunstproject

•  Kennismaken met vele kunstvormen

 en -technieken

•  Leren samenwerken, organiseren,

 optreden en presenteren

•  De vestiging mavo/havo/vwo van

 Het Erasmus

WAT IS DE KUNSTSTROOM?
Op de vestiging mavo/havo/vwo van

Het Erasmus kun je kiezen voor de

Kunststroom. In de Kunststroom maak 

je kennis met heel veel vormen van 

kunst, zoals muziek, drama, beeldende 

kunst, muziek en bewegingstheater; 

kortom, teveel om op te noemen! In de 

Kunststroom krijg je als basis de vakken 

muziek, drama en kunst beeldende 

vormgeving. 

Deze vakken komen bij elkaar in zoge-

naamde ‘vakoverstijgende projecten‘. 

Ieder project heeft een eigen thema, bij-

voorbeeld: ‘Sprookjes’ of ‘Wereldmarkt’. 

Het project wordt afgesloten met een 

voorstelling, uitvoering en/of exposi-

tie. In de Kunststroom ga je met je klas 

regelmatig op excursie. Bij bijzondere 

onderwerpen en activiteiten worden je 

vakdocenten bijgestaan door gastdocen-

ten zoals bij dans in het 2e leerjaar.

Zo maak je kennis met vele soorten

kunstenaars. De Kunststroom maakt 

gebruik van de daarvoor ingerichte vak-

lokalen. Ook wordt de ‘Hof der Zotheid’, 

het eigen theater van Het Erasmus, 

gebruikt voor lessen, presentaties en 

voorstellingen.

IS DE KUNSTSTROOM IETS VOOR MIJ?
Voor de Kunststroom moet je geïnte-

resseerd zijn in kunst en cultuur. Je 

moet het fijn vinden om zelf met kunst 

aan de slag te gaan. Ook moet je het 

écht leuk vinden om samen met andere 

leerlingen aan projecten te werken. Je 

hoeft niet perse ergens supergoed in te 

zijn. Maar dat mag natuurlijk wel! De 

Kunststroom vraagt wel extra inzet van 

je én discipline.

Iedere leerling uit groep 8 van de basis-

school met een advies voor mavo/havo/

vwo of Gymnasium kan zich aanmelden

voor de Kunststroom.

Na de derde klas kun je een keuze

maken voor beeldende vormgeving of

muziek als examenvak. Ook kunnen

leerlingen de module drama volgen.



CULTUURPROFIELSCHOOL
Sinds december 2009 is Het Erasmus,

vestiging mavo/havo/vwo, officieel lid

van de Vereniging van Cultuurprofiel-

scholen. Lidmaatschap van deze vereni-

ging is een kwaliteitskeurmerk waar

wij heel trots op zijn. Voor informatie 

over deze vereniging, kijk op www.

cultuurprofielscholen.nl.

Creativiteit kan leiden tot 
betere schoolprestaties



WAT KAN IK ER MEE?
Veel leerlingen kiezen voor de Kunst-

stroom omdat het gewoon superleuk is.

Het is heerlijk om je creatieve talenten

te ontdekken en te ontwikkelen. Deze 

creativiteit en het anders leren kijken, 

kan leiden tot betere schoolprestaties.

Je leert veel over kunst en cultuur

en je ontwikkelt allerlei creatieve

vaardigheden. Maar je leert méér!

Je leert organiseren, oplossingen beden-

ken en plannen presenteren. Je leert 

samen te werken én zelfstandig

te werken. Allemaal vaardigheden die

bij elke vervolgstudie en in elk beroep

erg handig zijn!

Bovendien sluit de Kunststroom goed

aan bij opleidingen op het gebied van

toneel, muziek en kunst.

MEER WETEN? 
Natuurlijk laten we je ook graag

zien wat de Kunststroom inhoudt.

Ga naar www.het-erasmus.nl/

iederedagiseenopendag en bekijk 

wat de mogelijkheden zijn om 

jou kennis te laten maken met de 

Kunststroom.

Of neem contact op met de 

coördinator Kunststroom

de heer J. (Joran) Schuijn

T  0546 480 800

E  j.schuijn@het-erasmus.nl



TECHNASIUM

INNOVATIEVE 
TYPES 
VIND JE OP 
HET ERASMUS 
TECHNASIUM



WIE KIEST VOOR 
HET TECHNASIUM  
VAN HET ERASMUS,  
KIEST VOOR:

• 5 uur per week het vak Onderzoek

 en Ontwerpen (O&O)

•  Uitdagende, interessante opdrachten

 van échte bedrijven

•  Kennismaken met veel bèta- en

 technische beroepen en studies

•  Denken én doen

•  Leren samenwerken, organiseren,

 plannen, oplossingen zoeken

WAT IS HET TECHNASIUM?
Op de vestiging mavo/havo/vwo van

Het Erasmus kun je sinds 2006 kiezen

voor het Technasium.

Als je kiest voor het Technasium, kies je

voor het vak Onderzoek en Ontwerpen.

Tijdens dit vak werk je, vijf uur per

week, in kleine groepjes aan leuke en

interessante projecten. Elk project duurt 

ongeveer 10 weken. Alle opdrachten 

komen direct uit de praktijk en zijn vaak 

door een bedrijf of organisatie aange-

dragen. Je past theorie in de praktijk 

toe; denken gekoppeld aan doen. Zo 

ontwikkel je vaardigheden die je zeker 

kunt gebruiken bij je vervolgstudie.

De ene keer krijg je een onderzoeksop-

dracht, de andere keer staat ontwerpen

centraal. Het zogenaamde ‘domein’

(werkveld) wisselt ook per keer.

De domeinen die aan bod komen zijn:

• Landbouw en landschap,

• Kunst en cultuur,

• Toerisme en recreatie,

• Zorg en welzijn,

• Industrie,

• Verkeer en vervoer,

• Wonen.

ZIE JE HOE BREED TECHNIEK IS?
Je gaat ook op bezoek bij bedrijven en

maakt zo kennis met veel bijzondere be-

roepen. Op het Technasium kun je dus

ontdekken welke beroepen en studies

bij jou passen.

De lessen Onderzoek en Ontwerpen

krijg je niet in een gewoon leslokaal

maar in een speciaal, ruim lokaal met al-

lerlei voorzieningen zoals een 3D-prin-

ter, een lasersnijder, whiteboards

om op te brainstormen. Ook is er een 

aparte machinekamer met apparaten 

die je nodig hebt om de opdrachten goed 

te kunnen uitvoeren.

Hier kun je ook buiten lestijd terecht,

zodat je samen verder kunt werken aan

jullie projectopdracht.



IS HET TECHNASIUM IETS VOOR MIJ?
Als je het leuk vindt om de wereld om je

heen te ontdekken, nieuwsgierig bent

naar hoe het zit, of hoe iets werkt. Als 

je creatief denkt en samen met andere 

jongens en meisjes wilt ontdekken

‘hoe het beter kan’, dan is het Technasi-

um écht iets voor jou! Je werkt veel in 

teams met andere leerlingen, je moet 

dus kunnen en willen samenwerken. 

Daarnaast zijn creativiteit en doorzet-

tings-vermogen twee eigenschappen die 

goed van pas komen als je het Technasi-

um gaat doen. Iedere leerling uit groep 

8 van de basisschool met een advies 

voor h/v, vwo of Gymnasium kan zich 

aanmelden voor het Technasium.

HOE ZIET HET LESPROGRAMMA VAN  
HET TECHNASIUM ER UIT?
Vanaf de brugklas krijg je dus vijf uur 

per week het vak Onderzoek en Ont-

werpen. Omdat je in het Technasium 

zoveel bezig bent met techniek is het 

niet meer nodig om het vak Natech

te volgen. Om ervoor te zorgen dat Tech-

nasiumleerlingen niet langer naar

school hoeven dan reguliere leerlingen

volgen Technasiumleerlingen een uur

minder lichamelijke opvoeding, wiskun-

de en Nederlands. Het is goed om hier

rekening mee te houden. 

Voor het vak Onderzoek en Ontwer-

pen krijg je cijfers die meetellen voor 

je rapport. Voor iedere opdracht krijg 

je twee beoordelingen. Eén voor het 

product (dat jouw groepje of team’ heeft 

gemaakt) en één voor het proces (hoe jij 

hebt gewerkt in het team). 

De beoordeling van het product krijg je 

van je opdrachtgever: een écht bedrijf. 

De beoordeling van het proces krijg je

van je docenten; de voortgang van het

proces wordt bijgehouden in jouw eigen

portfolio. Ook hoor je van jouw groepje

hoe zij vinden dat jij werkt. Hoe werk

je samen? Neem je veel initiatief? Die

beoordelingen tellen net zo hard mee!

Uiteindelijk kun je in 6 vwo of 5 havo-

het schoolexamen voor het vak Onder-

zoek en Ontwerpen afronden met een

afsluitende opdracht: De Meesterproef.

Als je het leuk vindt om de 
wereld om je heen te ontdekken



WAT KAN IK ER MEE?
Het Technasium is een hele goede - mis-

schien wel de beste - voorbereiding op

een technische of bèta vervolgopleiding.

Je krijgt flink veel exacte kennis en je

kunt deze kennis ook goed toepassen in

de praktijk.

Maar je leert méér op het Technasium.

Je leert samenwerken, oplossingen zoe-

ken en zelfstandig werken. Plannen en

organiseren, informatie verzamelen en

ook een werkproces overzien. Allemaal

vaardigheden die bij elke studie en in

elk beroep erg handig zijn! Door te 

kiezen voor het Technasium maak je 

kennis met veel beroepen. Ook ontdek 

je wat er allemaal te doen is in de wereld 

van bèta en techniek. Je komt er achter 

welke technische of bèta vervolgstudies

en -beroepen je leuk vindt en waar jij 

zelf goed in bent. Weet je trouwens 

dat het bedrijfsleven zit te springen om 

mensen met een technische of bètaop-

leiding?

Sinds 2006 is Het Erasmus, vestiging

mavo/havo/vwo, officieel lid van

de Stichting Technasium. Lidmaatschap

van deze stichting is een kwaliteitskeur-

merk waar wij heel trots op zijn.

MEER WETEN?
Wil je meer weten over het

Technasium? Ga naar www.

het-erasmus.nl/iederedagiseeno-

pendag en bekijk wat de mogelijk-

heden zijn om jou kennis te laten 

maken met het Technasium.

Op de site www.technasium.nl

kun je heel veel informatie over het

Technasium vinden. Je kunt na-

tuurlijk ook contact opnemen

met de coördinator van het

Technasium van Het Erasmus,

mevrouw S. (Sandra) ten Heggeler

T 0546 480 800

E s.t.heggeler@het-erasmus.nl

Aan het Technasium zijn extra kosten

verbonden. Van deze bijdrage worden

excursies, gastlessen, workshops en

extra materiaal bekostigd. Voor meer 

informatie over deze kosten, ga naar

www.het-erasmus.nl/schoolgids/vrij-

willige-ouderbijdrage



ONTWIKKEL JE
VAARDIGHEDEN
OP HET ERASMUS
ONDERNEMEND
BURGERSCHAP

ONDERNEM
END

BURGERSCHAP



ONDERNEMEND BURGERSCHAP
Heb je een mavo, havo of vwo-advies 

en je kiest niet voor een stroming?

Dan is het toch belangrijk dat je 

bepaalde vaardigheden ontwikkelt:  

• presenteren

• samenwerken

• onderzoeken

• creativiteit

Hiervoor hebben verschillende discipli-

nes (=vakken) de handen ineengeslagen 

en een project ontwikkeld waar je twee 

lesuren in de week aan werkt. 

Dit project heet ONDERNEMEND

BURGERSCHAP. 

WAT? ONDERNEMEND
BURGERSCHAP?
Bij Ondernemend Burgerschap leer je 

door te doen! In deze lessen leer je

een ondernemende houding aan te ne-

men. Daarnaast leer je jezelf beter ken-

nen en ontwikkel je vaardigheden waar 

je de rest van je leven wat aan hebt.

Ondernemend Burgerschap is ook ont-

wikkeld om een beter inzicht te krijgen

in de vakken Nederlands, geschiedenis,

aardrijkskunde en economie. Door mid-

del van projecten binnen en buiten

de school worden de lessen nóg boeien-

der. Daarnaast zorgt Ondernemend

Burgerschap voor een betere aanslui-

ting op je vervolgopleiding.

.

WAT LEVERT ONDERNEMEND 
BURGERSCHAP JOU OP?
•  Extra vaardigheden die je in het 

dagelijks leven nodig hebt

•  Eigen persoonlijke ontwikkeling

•  Extra aandacht voor burgerschaps-

vorming*

• ICT-vaardigheden

•  Gastlessen van bekwame en 

 gekwalificeerde personen

•  Het Junior VECON Business School 

certificaat (onderbouw)

*  Burgerschapsvorming is het begelei-

den van leerlingen om actief deel te 

nemen aan de samenleving en een 

positieve bijdrage te leveren aan een 

democratische samenleving.



HET LESPROGRAMMA VAN ONDERNE-
MEND BURGERSCHAP
In klas 1 mavo/havo/vwo houd je je 

bezig met ICT- vaardigheden, maat-

schappelijk verantwoord ondernemen 

en cultuurverschillen. 

In 2 mavo/havo/vwo ga je onder andere

een promotiefilm voor Het Erasmus 

maken, een eigen broodjeszaak opzetten 

en een stedenreis organiseren.

In 3 mavo/havo/vwo ga je verder 

met de ervaring die je hebt opgedaan 

in klas 1 en 2. Je gaat meedoen met het 

landelijke project Day for Change (www.

dayforchange.nl/) waarbij je, op basis van 

een microkrediet (kleine geldlening), gaat 

proberen zoveel mogelijk producten te 

verkopen. Daarnaast leer je solliciteren en 

ga je je verdiepen  in de politiek.

Wanneer je klas 1 t/m 3 succesvol 

doorloopt, ontvang je aan het eind van 

klas 3 het Junior Vecon Business School 

certificaat.

 
MEER INFORMATIE?
Natuurlijk laten we je ook graag zien 

wat Ondernemend Burgerschap 

inhoudt. Ga naar www.het-erasmus.

nl/iederedagiseenopendag en bekijk 

wat de mogelijkheden zijn om jou 

kennis te laten maken met Onderne-

mend Burgerschap. 

Neem contact op met

de heer M. (Martijn) de Vries of 

mevrouw F. (Fifi) Schabbink

T  0546 480 800 

E  m.d.vries@het-erasmus.nl

E  f.schabbink@het-erasmus.nl





GYM
NASIUM

LEERGIERIGE 
TYPES 
VINDJE OP 
HET ERASMUS
GYMNASIUM



WIE KIEST VOOR 
HET GYMNASIUM 
VAN HET ERASMUS, 
KIEST VOOR:

• 2 uur per week het vak Latijn

• Vanaf klas 2 ook het vak Grieks

•  Kennismaken met de oudheid, de 

bakermat van de westerse samen-

 leving

•  Nauwkeurig werken, problemen 

oplossen, doorzettingsvermogen, 

 het leggen van verbanden 

Op de vestiging mavo/havo/vwo van

Het Erasmus kun je kiezen voor het

Gymnasium.

Het Gymnasium is een opleiding die

al heel lang bestaat, maar nog steeds

springlevend is. Je leert de vakken die 

op het vwo worden gegeven én nog

meer, namelijk de klassieke talen Latijn

en Grieks. Maar dat is niet alles.

Ook de cultuur, de filosofie, het leven

van de oude Romeinen en Grieken met

alles erop en eraan, is een belangrijk

onderdeel van het Gymnasium.

Kortom, het Gymnasium biedt je extra

kennis die boeit en uitdaagt.

IS HET GYMNASIUM IETS VOOR MIJ?
Degenen die op het Gymnasium 

hebben gezeten, ook al is dat 20 jaar ge-

leden, worden nog altijd enthousiast als 

ze het over hun gymnasiumtijd hebben. 

Hoe komt dat toch? Zijn het de span-

nende verhalen over Odysseus en het 

gevecht om Troje, de talloze mythen, de 

toneelstukken en geschiedschrijving

uit Griekenland en Rome? Jazeker, maar

er is zoveel meer. Denk aan de filosofie, 

Athene als oorsprong van de democra-

tie, de beeldende kunst, de bouwkunst 

en niet te vergeten de talen.

Als je weet dat bijvoorbeeld 50% van de

Engelse taal is afgeleid van het Latijn,

dan begrijp je waarom gymnasiasten

aan de universiteit minder moeite 

hebben met de Engelse studieboeken. 

En dat is maar één voorbeeld. 

Gymnasiasten doen het beter in ver-

volgstudies dan andere studenten. Zij 

zijn namelijk al gewend om een stapje 

extra te zetten. Ook later, in hun werk, 

komt dat goed van pas. Op het Gymna-

sium benut je je capaciteiten maximaal. 

Als je een vwo-advies hebt gekregen 

en het je leuk lijkt om in gemotiveerde 

groepen net dat stapje meer te zetten, 

dan is de gymnasiumopleiding van Het 

Erasmus een uitstekende keuze!

Bovendien biedt Het Erasmus je de

mogelijkheid om het Gymnasium te

combineren met de Kunststroom of

het Technasium. Hier kun je meer over

lezen in de katernen Kunststroom of

Technasium in deze folder.



HOE ZIET HET LESPROGRAMMA 
VAN HET GYMNASIUM ERUIT?
Het Erasmus heeft een aparte gymnasi-

umafdeling. Naast de reguliere

vwo-vakken, krijg je twee uur Latijn

(en Romeinse cultuur) per week. In het

tweede jaar komt daar ook Grieks (en

Griekse cultuur) bij. Vanaf dan ben je

nog steeds een vast aantal uren in de

week bezig met Latijnse en Griekse

taal en cultuur, maar slechts een deel

van die wekelijkse uren staat vast

en is klassikaal ingeroosterd. Je mag in

overleg met je mentor zelf bepalen

wanneer jij de overige uren volgt, dit

kan zowel tijdens andere lessen zijn

als op momenten waarop je geen les

hebt. Je kunt daarvoor kiezen uit een

twintigtal uren, waarbij een docent

Klassieke Talen aanwezig is. 

Op het Gymnasium benut je
je capaciteiten maximaal 



Bij dit maatwerkgymnasium krijg jij als 

leerling meer verantwoording over je 

eigen leerproces. Op deze manier wordt 

er aan jou maatwerk geboden op indivi-

dueel niveau, zowel qua rooster als qua 

leerproces. In het vierde jaar mag je een 

keuze maken tussen Latijn en Grieks, of 

je kiest ze allebei!

De levendige gymnasiumafdeling op 

Het Erasmus bepaalt ook voor een deel 

de schoolcultuur. Klassieke onderwer-

pen komen in de hele school aan bod. 

Zo worden er theatervoorstellingen 

georganiseerd met klassieke thema’s en 

gaan we met de hele school naar een 

klassieke filmvoorstelling.

MEER WETEN?
Natuurlijk laten we je ook graag

zien wat het Gymnasium inhoudt.

Ga naar www.het-erasmus.nl/

iederedagiseenopendag en bekijk 

wat de mogelijkheden zijn om jou 

kennis te laten maken met het 

Gymnasium.

Neem contact op met 

mevrouw E. (Esmée) Oosterlaar

T  0546 480 800

E  e.oosterlaar@het-erasmus.nl



AANPAKKERS
VIND JE OP
HET ERASMUS 
PRAKTIJK-
ONDERWIJS 

PRAKTIJK
ONDERW

IS



PRAKTIJK-
ONDERW

IJS

HOE WERKT HET 
OP ONS PRAKTIJK-
ONDERWIJS?
Je hebt in het praktijkonderwijs geen

klassen zoals op andere scholen maar 

fases. Daarbij kijken we niet alleen naar

je leeftijd maar ook kijken we naar wat 

jij nodig hebt om het beste uit jezelf te 

halen. Samen richten we ons vooral op 

de werknemers-vaardigheden. Dat zijn 

een tiental vaardigheden waardoor 

je je zelfstandig weet te redden in de 

maatschappij.

Ook zijn er kleinere lesgroepen binnen

ons praktijkonderwijs, hierbij moet je

denken aan zo’n 12 leerlingen per groep.

Op deze manier hebben jouw coaches

meer tijd en aandacht om je te begelei-

den op jouw eigen tempo. En ja, je leest

het goed: coaches! Samen zullen zij je

ondersteunen en coachen om je te hel-

pen bij het behalen van je leerdoelen. Je

hebt dagelijks contact met jouw coach.

In het begin van het schooljaar stel je 

samen met jouw coach een aantal leer-

doelen op, deze komen in jouw persoon-

lijke ontwikkelingsplan te staan. Hier 

werk je aan tijdens de lessen, in en

rondom de school en op je stage. Ook

houden we nauw contact met je ouder(s)

en/of verzorger(s) want wij vinden hen,

net als de leerlingen, erg belangrijk!

 

IN DE PRAKTIJK
Hoe zit dat nou met die fases? 
In FASE 1 maak je kennis met de ver-

schillende praktijkvakken en volg je 

theorielessen, veelal gegeven door 

jouw coach. 

In FASE 2 geef je je voorkeuren aan en 

kun je verschillende praktijkvakken 

gaan volgen, daarnaast blijf je de theo-

rievakken ook volgen. 

In FASE 3 kies je een praktijkrichting 

waarbij je verschillende certificaten 

kunt behalen; hiervoor leg je een

examen af. Verder volg je de theorie-

vakken en ga je op stage. 

KIJK OP PRAKTIJK
Je volgt binnen het praktijkonderwijs

theorie en- praktijkvakken. Tijdens de

praktijkvakken maak je gebruik van de

iPads waarop onze eigen methode Kijk

op Praktijk te vinden is. Deze methode

bevat o.a. werkkaarten waarin je

stap voor stap wordt begeleid om je

leerdoel te behalen. Groen, schilderen,

detailhandel, koken, metaal, hout, 

textiel en zorg zijn zomaar een paar van 

de vele praktijkvakken en richtingen die

we hier aanbieden!



We proberen de theorievakken,

zoals Nederlands en rekenen, zoveel

mogelijk te koppelen aan de praktijk.

Op deze manier ben je niet alleen met

rekenen bezig in een boek. Maar je leert

ook bijvoorbeeld oppervlaktes in de

wisseltuin (onze school- en buurttuin)

op te meten terwijl een andere leerling

verschillende kruiden aan verzamelen

en afwegen is voor het gerecht dat hij

maakt bij het vak Koken.

EEN MIDDAG OP HET PRO
Er is volop activiteit in en om het

schoolgebouw. De leerlingen van het

vak Hout maken een bijenkas, ze 

overleggen over de grootte van de 

bijenkas en verdelen de taken, waarna 

ze aan de slag gaan. Later die middag 

krijgen ze samen met de lesgroep van 

het vak Groen uitleg van een echte 

imker over het belang van bijen in de 

stad.

Ondertussen stapt een groep leerlingen

op de fiets en vertrekken ze richting de

stad. Samen met hun mentor brengen ze

een bezoek aan het gemeentehuis waar

ze van alles leren over burgerzaken

en waar ze het panorama uitzicht op

de hoogste verdieping natuurlijk niet

overslaan.

Tijdens het dweilen van de gangen

wordt er door de jongens, die het vak

Facilitaire dienstverlening volgen,

vrolijk gefloten en bij het vak Algemene

technieken leren ze hoe ze een

boormachine moeten bedienen.

Detailhandel-leerlingen werken

aan hun portfolio’s en werkstukken.

In de groep Pluspunt krijgen een aantal

leerlingen persoonlijke coaching en

heerst er stilte en rust. Trots laat een

leerling, die onderweg is naar zijn

kluisje, aan menig voorbijganger zijn

werkstuk van metaal zien.

De meiden uit fase 2 zingen tijdens

het vak Engels uit volle borst mee

met Engelstalige liedjes waarvan de

teksten groot op het digitale schoolbord

verschijnen. Zingen is namelijk een hele

goede manier om een buitenlandse taal

snel onder de knie te krijgen.

In het stagekantoor zitten een aantal

leerlingen met hun stagebegeleiders,

samen zoeken ze naar een passende

werkplek. En de groep van het

vak Schilderen zwaait enthousiast

naar de conciërge en vertrekt naar

het buitenhuisje om daar de deuren

en kozijnen te lakken. Zo kan een

middag op ons pro er uit zien.

Je hebt dagelijks contact
met jouw coach



PRO/VMBO-KLAS: IETS VOOR JOU?
Sinds vorig schooljaar is er de mogelijk-

heid op onze locatie praktijkonderwijs 

om deel te nemen aan de pro/vmbo

-klas. Dit betreft een samenwerking met 

Het Noordik, Pius X College en het Zo-

ne-college en is bestemd voor leerlingen 

die qua niveau en schooladvies tussen 

praktijkonderwijs en vmbo uitkomen.

Voordelen van de pro/vmbo-klas:

• veel begeleiding

•  langere voorbereidingstijd op de 

theorie

• kleine klassen

• goede aansluiting op het vmbo

•  begeleiding in loopbaanoriëntatie 

door onder andere het bezoeken van 

de genoemde scholen

DOORSTROOM NAAR HET VMBO
Vanaf het tweede leerjaar volgen de

leerlingen lessen op het vmbo en nemen 

ze deel aan een vakkencarrousel (zie 

elders in dit boekje) op de vier vmbo-

scholen. Leerlingen in de pro/vmbo-klas 

hebben minder theorievakken dan 

reguliere vmbo-leerlingen. Op deze ma-

nier hebben ze meer tijd om zich voor 

te bereiden op de bovenbouw. Na het 

tweede leerjaar kunnen de deelnemen-

de leerlingen doorstromen naar een van 

de zeven profielen op een van de vier 

Almelose vmbo-scholen.

Wil je meer weten over de pro/vmbo-

klas? Neem dan contact op met team-

leider mevrouw S. (Selma) Zwarteveen, 

zij is bereikbaar via 0546-480800 of 

s.zwarteveen@het-erasmus.nl.

PRO-ROC
Voor Fase 3 leerlingen van het praktijk-

onderwijs is er de mogelijkheid om deel

te nemen aan de pro-roc klas. Leerlin-

gen die graag willen doorstromen naar

het ROC kunnen hier eventueel aan

deelnemen. Dit aanbod is niet voor elke

leerling geschikt, het gaat om leerlingen

die goed zijn in Nederlands, Engels,

wiskunde, rekenen en biologie. In de

pro-roc klas werken leerlingen aan het

leren en ontwikkelen van vaardigheden

die nodig zijn voor een goede start op

het ROC. Om dit tot stand te brengen,

komt er één dag in de week een docent

vanuit het ROC naar het praktijkonder-

wijs. En als de leerlingen zijn begonnen

op het ROC gaat er een docent vanuit

het praktijkonderwijs naar het ROC,

speciaal voor nazorg en ondersteuning.



Het aanbod van de sectoren en praktijkvakken:

1.  Techniek: metaal, hout, schilderen, metselen

2.  Zorg en dienstverlening

3.  Groen: basis groen, bloemschikken, tuinaanleg en onderhoud

4.  Economie: facilitair, horeca (catering), detailhandel

5.  In en om het huis: ICT, ckv, textiele werkvormen, basis koken,

 lichamelijke opvoeding, sociale vaardigheden 

Ons praktijkonderwijs biedt jou:

-  jouw eigen uitdagend en gepersonaliseerd onderwijs;

-  een individueel ontwikkelingsplan met jouw leerdoelen;

-  de gedigitaliseerde methode Kijk op Praktijk;

-  ontwikkeling via stages;

-   begeleiding naar zelfstandigheid met betrekking tot wonen, werken

 en vrije tijd;

-  veel praktijkvakken;

-  jaarlijkse projectweken en vele excursies;

-  een team met enthousiaste en gemotiveerde docenten die je begeleiden;

-  verhoogde kansen op de arbeidsmarkt door het behalen van certificaten

 zoals bijvoorbeeld het VCA-diploma of een vorkheftruck certificaat;

-  de mogelijkheid om door te stromen naar het vmbo en MBO.

NOG EVEN ALLES OP EEN RIJTJE



MEER INFORMATIE?
Natuurlijk laten we je graag zien 

wat het praktijkonderwijs je 

allemaal te bieden heeft. Ga naar 

www.het-erasmus.nl/iedereda-

giseenopendag en bekijk wat de 

mogelijkheden zijn om jou kennis 

te laten maken met ons praktijkon-

derwijs (pro).

Neem contact op met

de heer R. (Ralph) Kolmschate of 

mevrouw S. (Selma) Zwarteveen.

T 0546 480 800 

E r.kolmschate@het-erasmus.nl 

 s.zwarteveen@het-erasmus.nl 

Onze locatie praktijkonderwijs

bevindt zich aan de Horstlaan 1, 

7602 AM Almelo.



AANMELDEN? 
Als je op een openbare basisschool zit, 

ontvang je van je leerkracht een aan-

meldingsformulier voor Het Erasmus. 

Je kunt deze ook telefonisch opvragen 

via 0546 480 800 of downloaden via 

www.het-erasmus.nl/groep-8/

aanmelden-2021-2022

Als je voor één van onze stromingen 

kiest, kan je dat aangeven op het aan-

meldingsformulier. Het aanmeldings-

formulier moet vóór 20 maart op onze 

school zijn. 

En... zet alvast in je agenda: 

kennismakingsdag op

maandag 14 juni 2021.

AANMELDEN 

VÓÓR

20 MAART 2021

PLAATSING

20 APRIL 2021

HANDIGE DATA OM TE WETEN

COLOFON 
Dit is een uitgave van Het Erasmus. 

Redactie Mediawijsheid en ICT: Nathalie Gerritsen

Eindredactie/coördinatie: Hanneke Bendel 

Fotografie: Rob Nijhuis, Wierden

Ontwerp & opmaak: DeNK. creatieve vrijdenkers, Almelo 

Druk: Lulof experts in gedrukte communicatie, Almelo 

Ondanks alle aan “Het bijzondere aanbod van Het Erasmus” bestede zorg kan noch de 

redactie, noch de school aansprakelijk worden gesteld voor enige onjuistheden.



Postadres
Postbus 341
7600 AH Almelo

mavo/havo/vwo
Sluiskade NZ 68
7602 HT Almelo

vmbo
Sluiskade NZ 126a
7603 XZ Almelo

pro (praktijkonderwijs)
Horstlaan 1
7602 AM Almelo

T 0546 480 800
E info@het-erasmus.nl
I www.het-erasmus.nl

 facebook.com/heterasmus

 twitter.com/heterasmus

 instagram.com/het_erasmus/
 youtube.com/c/HetErasmusOSG


