
HET VMBO
OP GOEREE-OVERFLAKKEE

8 PROFIELEN



Colofon

RGO 
www.rgomiddelharnis.nl

CSG
www.csgpm.nl

Beroepscampus
www.beroepscampus.nl

De Beroepscampus is een samenwerking tussen:
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WERKEN AAN JOUW 
TOEKOMST
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openbare school, de RGO Middel-
harnis. Je hoeft voor een bepaald 

Theorie én praktijk vanaf de  
eerste schooldag
Een leerling die kiest voor het 
vmbo krijgt al vanaf de eerste dag 
praktijk. Leren doe je vooral door 
dingen te doen en te ontdekken. In 
de onderbouw (klas 1 en 2) vindt 
beroepsoriëntatie plaats, het zoge-
naamde PPO. Je maakt dan kennis 
met een breed aanbod van alle  

moet gaan kiezen. Leerlingen die 

kiezen, kunnen dan voor een  

RGO en PM: samen uniek 
Wij gaan het doen!
Werken aan jóuw toekomst, dát 
vinden wij belangrijk. Bij ons kun je 
vooral veel praktijkervaring opdoen, 
naast het leren uit boeken. Je krijgt 
als leerling van het voortgezet 
onderwijs (met de mogelijkheid 
voor een doorlopende lijn naar het 
mbo) maximale kansen om jezelf te 
ontwikkelen en uit te groeien tot die 
uitstekende vakvrouw of vakman!

Als leerling van de PM of RGO kun 

vmbo examen doen. De toekomstige
leerling kan kiezen of dit onderwijs
wordt gevolgd op de christelijke 
school, de Prins Maurits, of op de

Beroepscampus in het kort:

• Maar liefst acht  
beroepsprofielen

• Doorlopende leer- 
lijnen van vmbo tot mbo

• Samenwerking met het 
bedrijfsleven

• Ruimte voor start ups
• Carrière in de regio



In klas 3 en 4 wordt voor de be-
roepsgerichte vakken met elkaar 
samengewerkt, de algemeen 
vormende vakken (AVO) en de 
leerlingbegeleiding worden door en 
op de eigen school verzorgd.

De Beroepscampus - 
voor vakmensen in opleiding
Het VO-onderwijs op Goeree-
Overflakkee wordt gegeven op de 
Beroepscampus in Middelharnis/
Sommelsdijk. In deze prachtige 
campus werken verschillende scho-
len voor vo en mbo samen. Voor 
het VO zijn dat de RGO en Prins 
Maurits. Voor het mbo zijn dat:  
Albeda, Bouwmensen Zuid-West, 
TCR en Lentiz. Deze scholen 
zorgen met elkaar én met het 
bedrijfsleven en maatschappelijke 
organisaties voor goed en modern 
onderwijs. In theorielokalen en 

praktijkruimtes, voorzien van de 
nieuwste apparatuur en technieken, 
bereiden we onze leerlingen en  
studenten voor op een mooie plaats 
op de arbeidsmarkt.

De Beroepscampus is hiermee een 
leer-, werk-, en ontmoetingsplaats 
van kennis, ontwikkeling en innova-
tie voor Goeree-Overflakkee en de 
regio’s daaromheen.
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Vakmensen in opleiding

Dé plek waar leerlingen, 
studenten, het bedrijfsle-
ven en scholen uit de regio 
samenkomen.



Een verbluffend veelzijdig profiel! 
Hier leer je alle vaardigheden: 
digitaal ontwerpen, 3D tekenen, 
communiceren, presenteren én 
het organiseren van activiteiten. In 
dit profiel ben je creatief, maak je 
nieuwe producten en leer je hoe je 
een evenement organiseert om het 
veilig en goed te laten verlopen.

In dit profiel maak je kennis met alle 
onderdelen van het bouwproces: 
van ontwerp tot product, van funde-
ring tot dak. Ben je geïnteresseerd 
in timmeren, infrastructuur, met-
selen, schilderen, meubelmakerij, 
interieurdesign en CAD-tekenen? 
Hier ontdek je wat het beste bij jou 
past en leer je het vakmanschap!

Bouwen, wonen & 
interieur (BWI)

Er zijn zoveel leuke beroepen, 
waarvoor jij opgeleid kunt worden. 
En wat nóg leuker is: bedrijven en 
organisaties in de regio staan te 
springen om mensen zoals jij! 
Lees de informatie hieronder 
maar eens door en kijk ook op de 
website van de Beroepscampus: 
www.beroepscampus.nl.

BEROEPSCAMPUS - 
8 PROFIELEN OP EEN 
RIJ

Dienstverlening & 
Producten
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Het profiel Groen is een breed  
profiel waarin je aan de slag gaat 
met planten, dieren en voeding. 
Je leert welke producten in we in 
de plantenteelt telen en hoe deze 
verwerkt worden in gerechten. 
Ook leer je de beste verzorging te 
geven aan tuinen, kamerplanten 
en dieren. Verder leer je prachtige 
bloemstukken te maken en hoe je 
deze moet verkopen aan klanten.

Ben je creatief? Ben je servicege-
richt? Werk je graag met je handen 
of juist met je hoofd? E&O is een 
breed profiel en hiermee kun je 
veel kanten op. Je leert alles over 
het maken, verhandelen en ver-
kopen van producten. Je maakt 
kennis met de beroepen in de 
economische sector. Voorbeelden 
hiervan zijn: verkoper, receptie- of 
magazijnmedewerker, secretaresse 
en mode- of interieurstylist. Verder 
komt uitgebreid aan bod wat er 
komt kijken bij het starten van een 
eigen bedrijf. 

In dit profiel maak je kennis met  
banen waarbij het draait om gast-
vrijheid. Behalve de vaardigheid 
van het koken en de kennis van 
hygiëne, is de techniek van het  
serveren en het correct omgaan 
met gasten heel belangrijk. We 
hebben een eigen restaurant waar 
je gasten ontvangt en alles in de 
praktijk leert toepassen. Voorbeel-
den van beroepen zijn: bakker, 
zelfstandig kok, eventmanager en 
gastheer.

Economie &  
Ondernemen (E&O)

Groen

Horeca, Bakkerij &
Recreatie (HBR)
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Mobiliteit & 
Transport (M&T)

Zorg & Welzijn 
(Z&W)

Alles wat met vervoer te maken 
heeft komt terug in het profiel 
M&T: van het repareren van een 
fiets, brommer of auto tot aan een 
vrachtwagen of landbouwmachine. 
In deze werkplaats leer je wat een 
echte monteur moet kunnen en 
ontdek je hoe de techniek werkt.

In het profiel PIE komen instal-
latietechniek, elektrotechniek en 
metaaltechniek samen. Aan de 
hand van tekeningen leer je hoe 
installaties en producten in elkaar 
zitten en hoe je dat op tekening zet. 
Lassen, solderen, metaaltechniek, 
installatietechniek, elektrotechniek, 
maar ook 3D tekenen, 3D printen 
en lasersnijden komen aan bod 
bij PIE.

Het profiel Z&W is voor leerlingen 
die graag met mensen om willen 
gaan. Met dit diploma kun je een 
opleiding volgen in de zorgsector, 
het welzijnswerk, horeca, uiterlijke 
verzorging, sportsector, facilitaire 
dienstverlening, of geüniformeerde 
beroepen. Je ziet: je kunt ook met 
dit profiel veel kanten op in heel 
veel mooie beroepen. 

Procuceren, Installe-
ren & Energie (PIE)
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BWI

1. Meubelontwerpen en design
2. Timmeren
3. Metselen
4. Afwerkingstechniek
5. Werkvoorbereiding en calculatie D&P

1. Digitale vormgeving en media
2. Geüniformeerde beroepen
3. Vrijetijdsbesteding en dienstverlening

E&O

1. Ondernemerschap
2. Marketing en verkoop
3. Officemanagement
4. Creatieve vormgeving en mode
5. Logistiek (verkeer, vervoer, planning)
6. Digitaal ondernemen GROEN

1. Dierverzorging
2. Bloemsierkunst
3. Plantenteelt
4. Tuinaanleg en -onderhoud
5. Levensmiddelenontwikkeling

ROUTES
Binnen de profielen kun je in klas 3 en 4 deze routes volgen:
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HBR

1. Brood- en banket
2. Keuken
3. Gastheerschap (horeca)

M&T

1. Tweewielers
2. Motorsystemen
3. Autoschade
4. Bedrijfswagens
5. Landbouwmechanisatie
6. Transport en logistiek

PIE

1. Mechatronica, robotica, domotica  
en procestechniek

2. Electro en installatie, Energy-Island
3. Constructiebankwerken en lassen
4. Precisietechniek Z&W

1. Gezondheidszorg (verzorgen)
2. Welzijn (begeleiding doelgroepen)
3. Sport en bewegen
4. Facilitaire dienst
5. Veiligheid
6. Uiterlijke verzorging
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MODULES
Elk profiel heeft vier verplichte modules:

BWI

1. Bouwproces en bouwvoorbereiding
2. Bouwen vanaf de fundering
3. Hout en meubelverbindingen
4. Design en decoratie

D&P

1. Organiseren van een activiteit
2. Presenteren, promoten en verkopen
3. Een product maken en verbeteren
4. Multimediale productie maken

E&O

1. Commercieel
2. Secretarieel
3. Logistiek
4. Administratie

GROEN

1. Groene productie
2. Tussen productie en verkoop
3. Vergroening en stedelijke omgeving
4. Groene vormgeving en verkoop
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HBR

1. Gastheerschap
2. Bakkerij
3. Keuken
4. Recreatie

M&T

1. Motorconditie testen
2. Wielophanging en carrosserie
3. Verlichtings- en comfortsystemen
4. Transport

PIE

1. Ontwerpen en maken
2. Bewerken en verbinden van materialen
3. Besturen en automatiseren
4. Installeren en monteren

Z&W

1. Mens en gezondheid
2. Mens en omgeving
3. Mens en activiteit
4. Mens en zorg
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VAKMENSEN
IN
OPLEIDING.
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MBO

De Beroepscampus is aan-
bieder van kwalitatief 
hoogstaand en innovatief 
beroepsonderwijs, staat 
midden in de samenleving 
van Goeree-Overflakkee 
en de omgeving en vervult 
een inspirerende en verbin-
dende rol naar leerlingen, 
studenten, ouders, bedrijfs-
leven en haar maatschap-
pelijke omgeving. 
Op de Beroepscampus 
worden mbo-opleidingen in 
de volgende vier sectoren 
aangeboden:

Dienstverlening & Handel
Energie & Techniek
Groen & Agro
Zorg & Welzijn

EEN MOOIE TOEKOMST 
LIGT VOOR JE
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Het maakt niet uit waar jouw inte-
resse ligt. Op de Beroepscampus 
in Middelharnis kun je alle kanten 
op. We begeleiden je bij deze stap 
in je leven op een manier die bij 
jou past. We besteden daarom ook 
veel aandacht aan de persoonlijke 
ontwikkeling van onze leerlingen.

Eén ding staat vast: de wereld om 
ons heen verandert en daarmee 
ook het onderwijs. De technologi-
sche ontwikkelingen zorgen ervoor 
dat beroepen van vroeger deels 
verdwijnen en er ontstaan nieuwe 
beroepen met nieuwe mogelijk-
heden. Binnen het aanbod van onze 

Aan het eind van onze vmbo-
opleiding kun je met overtuiging een 
passende vervolgopleiding kiezen. 

We dagen je op de Beroepscampus 
uit het beste uit jezelf te halen,  
zodat je een mooie toekomst  
tegemoet gaat!



ONDERSTEUNING
CONNECT
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Connect is bedoeld voor leerlingen 
die intensieve begeleiding nodig 
hebben, wanneer de basis- en 
extra ondersteuning die geboden 
kan worden vanuit de reguliere 
afdelingen niet toereikend zijn. 
Connect is een samenwerking 
tussen CSG Prins Maurits, RGO, 
Samenwerkingsverband Passend 
Voortgezet Onderwijs Goeree-

een diploma is een belangrijk doel. 
Je kunt vanuit ieder niveau naar 
Connect, maar er is wel een positief 
advies vanuit het Samenwerkings-

nodig. 

Onderwijs op maat 
• kleine klassen - twee  

medewerkers per groep 
• vaste start en afsluiting van 

de dag
• veel aandacht voor sociale 

vaardigheden, het ‘leren leren’ 
en het vergroten van de  
zelfredzaamheid

• persoonlijke planning,  
passend bij wat de leerling 
aankan

• ook buiten de klas extra  
ondersteuning mogelijk

• mogelijkheid om de lessen 
binnen de ‘stamklas’ te volgen 
of vanuit Connect de lessen 
van de vakdocent online te 
volgen

• begeleiding tijdens de les en 
bij het maken van huiswerk

• werken aan persoonlijk onder-
wijsdoelen en/of persoonlijke 
jeugdhulpdoelen

Connect

In Middelharnis is een  
nieuwe onderwijsvoor-
ziening van start gegaan 
onder de naam ‘Connect’.

Doel van Connect is om 
elke leerling in het voort-
gezet onderwijs op Goeree-
Overflakkee op het eiland 
te kunnen bedienen met 
Passend Onderwijs.



Colofon achterzijde flyer

3 logo’s: RGO - PM - Beroepscampus

RGO wijzigingen naamgeving, locaties, 
adressen en telefoonnummers (zie website bij 
contact)

PM geen wijzigingen

De Beroepscampus zoals deze na de voltooiing 
van het gehele complex (medio 2022) eruit zal 
zien.

Het VMBO op de Beroepscampus 
is een samenwerking tussen:
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WIJ
GAAN
HET
DOEN.


