
Informatieblad bovenbouw 

Basisberoepsgerichte leerweg (BBL) en 
kaderberoepsgerichte leerweg (KBL)

Leerjaar 3 
In leerjaar 3 werk je aan het profielvak van het door 
jou gekozen profiel. Er zijn twee profielen: 
• D&P (Dienstverlening & Producten) 
• Technologie (PIE, Produceren, Installeren & Energie)

Aan het eind van het derde leerjaar wordt het profiel 
afgesloten met een CSPE (Centraal Schriftelijk en 
Praktisch Examen).

Leerjaar 4
In de loop van 
leerjaar 3 kies je een 
programma. Dit volg 
je in leerjaar 4 en 
sluit je af met een 
schoolexamen. Je 
loopt dit schooljaar 
ook stage en 
bezoekt diverse 
bedrijven.

Bezig met je toekomst

De bovenbouw is een perfecte 
voorbereiding op de maatschappij, 
het vervolgonderwijs (mbo) en de 
steeds veranderende arbeidsmarkt. 
Je ontwikkelt belangrijke vaardig-
heden voor de toekomst, zoals: 
• Communicatie
• Samenwerken
• Omgaan met ICT
• Creativiteit
• Kritisch denken
• Probleem oplossen
• Sociale & culturele vaardigheden
• Controle over eigen handelen

Profiel Technologie (PIE)

AVO-vakken in leerjaar 3 en 4
Je krijgt bij PIE in leerjaar 3 en 4 de volgende 
AVO-vakken: Nederlands, Engels, wiskunde, 
natuurkunde, lichamelijke opvoeding. In leerjaar 3 
krijg je ook maatschappijleer en kunstvakken.

Naast de AVO-vakken volg je het beroepsgerichte 
programma dat bestaat uit het profielvak  
(=4 modules) en een programma met keuzevakken. 

Profielvak (12 lesuren per week in leerjaar 3)
Technologie (PIE) met modules:
• Ontwerpen en maken
• Bewerken en verbinden van materialen
• Besturen en automatiseren
• Installeren en monteren

Keuzevakken binnen het programma Technologie 

(12 lesuren per week in leerjaar 4)
• Duurzame Energie
• Robotica
• Meubelmaken
• Greencar
• Booglassen
Deze vakken worden gedeeltelijk ook door het 
bedrijfsleven verzorgd.

Profiel Dienstverlening & Producten (D&P) 
 
AVO-vakken in leerjaar 3 en 4
Je krijgt bij D&P in leerjaar 3 en 4 de volgende 
AVO-vakken: Nederlands, Engels, wiskunde, 
economie, biologie, lichamelijke opvoeding. In 
leerjaar 3 krijg je ook nog maatschappijleer en 
kunstvakken.

Naast de AVO-vakken volg je het beroepsgerichte 
programma dat bestaat uit het profielvak  
(=4 modules) en een programma (keuze uit vier).

Profielvak (12 lesuren per week in leerjaar 3)
Dienstverlening & Producten (D&P) met modules:
• Organiseren van een activiteit
• Presenteren, promoten en verkopen
• Een product maken en verbeteren
• Multimediale producten maken

Programma’s (12 lesuren per week in leerjaar 4)
• Media & Design 
• Ondernemen & Verkoop
• Zorg & Activiteit
• Horeca & Evenementen

TL/mavo+ 

Als je in de onderbouw laat 
zien dat je het mavo-
niveau aankunt, ga je naar de 
mavo+ in leerjaar 3. 
Je volgt ons plusprogramma 
dat voorbereidt op mbo-4 of 
havo-4. 
In het plusprogramma maak 
je ook een keuze uit Media 
& Design, Zorg & Innovatie 
en Duurzame Energie & 
Robotica.  
>> Lees verder op de 
achterzijde >>



Scholengemeenschap voor vmbo/mavo+ (met of zonder lwoo)

Mavo+ (theoretische leerweg)

Het mavo plusprogramma bereidt voor op de havo 
of het mbo. Vergeleken met andere scholen zijn de 
klassen binnen onze mavo-opleiding klein. Daardoor 
kunnen we je extra goed begeleiden. Er zijn afspraken 
met andere VO-scholen in Amstelland over doorstroom 
naar de havo. 

De mavo+ in een notendop:
• Kleine, veilige klassen met persoonlijke aandacht
• Excellentieprogramma op mavo-niveau plus verdie-
ping in de vakken
• Meerdere opstroommogelijkheden naar de havo
• Vakoverstijgende projecten en excursies
• Berlijnreis
• Praktijkgericht, perfecte aansluiting op mbo-4
• Technologie & Toepassing
• Hoog slagingspercentage, goed bereikbaar

Praktijkgericht
De mavo+ van Panta Rhei is er voor leerlingen met 
mavo-advies. In deze klas word je uitgedaagd. Je werkt 
bijvoorbeeld met havo/mavo-materiaal. Ook word je 
uitgedaagd om technische oplossingen te verzinnen op 
problemen aangedragen door echte opdrachtgevers uit 
het bedrijfsleven. Je neemt als mavo-leerling ook deel 
aan vakoverstijgende projecten, je leert wat burger-
schap inhoudt en je zelfstandig te positioneren in de 
maatschappij.

Ontwikkelen van 21e eeuwse vaardigheden:
• Zorgvuldig een mening uiten door deelname in de 
debatwedstrijd
• Beroeps- en professionele vaardigheden door oriënta-
tie op de mbo-beroepsprofielen en vervolgopleidingen 
• Innovatief en technisch denken met bedrijven als 
opdrachtgever, deels uitgevoerd op en begeleid door 
het mbo, afgesloten door een eindpresentatie 
(Technologie & Toepassing)
• Ondernemen door deelname aan ‘Day for Change’: 
met een microkrediet zelf een onderneming opzetten 
en winst maken voor een goed doel
• Culturele ontwikkeling door excursies naar culturele 
instellingen en een Berlijnreis
• ISK-coachingstraject buddy zijn voor leerlingen die 
nog maar kort in Nederland verblijven (vrijwillig sociaal 
project)
• Jongerenrechtbank een doe-project als onderdeel 
van maatschappijleer waarbij leerlingen ‘rechtspreken’ 
bij overtredingen of conflicten (in samenwerking met 
Rechtbank, Openbaar Ministerie en Politie) 

Mavo+ project Day for Change 2019

Met een diploma van Panta Rhei 
kun je alle kanten op! Meer weten? 

Bekijk de videoportretten van 
onze oud-leerlingen op 

ons YouTube-kanaal!

www.sgpantarhei.nl
www.facebook.com/sgpantarhei.nl
www.youtube.com/SGPantaRhei/videos
www.instagram.com/sgpantarhei Januari 2020, SG Panta Rhei, Amstelveen

www.youtube.com/SGPantaRhei/videos 


