vmbo

havo-vwo

Profielen beroepsgericht

Kunst & cultuur

bouwen, wonen en interieur vmbo
dienstverlening en producten
economie en ondernemen vmbo
groen
horeca, bakkerij en recreatie vmbo
media, vormgeving en ICT
mobiliteit en transport vmbo
produceren, installeren en energie vmbo
zorg en welzijn vmbo

kunst algemeen havo-vwo
muziek vmbo-havo-vwo (havo-vwo-deel)
tehatex havo-vwo

Landbouw
agrarische bedrijfseconomie vmbo
agrarische techniek vmbo
bloembinden en schikken vmbo
breed vmbo
dierhouderij vmbo
groene ruimte vmbo
plantenteelt vmbo
vap vmbo
landbouw vmbo

Nwe beroepsgerichte vakken
I.T.I. gl vmbo
ICT-route vmbo
intersectoraal vmbo
sport, dienstverl. en veiligheid vmbo

Talen
Arabisch vmbo-havo-vwo (havo-vwo-deel)
Duits havo-vwo
Engels havo-vwo
Frans havo-vwo
Fries vmbo-havo-vwo (havo-vwo-deel)
Grieks vwo
Latijn vwo
Nederlands havo-vwo
Russisch havo-vwo
Spaans vmbo-havo-vwo (havo-vwo-deel)
Turks vmbo-havo-vwo (havo-vwo-deel)

Mens en maatschappij
aardrijkskunde havo-vwo
filosofie havo-vwo
geschiedenis havo-vwo
maatschappijwetenschappen havo-vwo
management & organisatie havo-vwo
economie havo
economie vwo

Exact
HAV
administratie vmbo
handel en administratie vmbo
handel en verkoop vmbo
HAV gl vmbo
mode en commercie vmbo

Consumptief
consumptief - bakken vmbo
consumptief - breed vmbo
consumptief - horeca vmbo
consumptief gl vmbo

Zorg en welzijn breed
uiterlijke verzorging vmbo
verzorging vmbo
zorg en welzijn - breed vmbo
zorg en welzijn gl vmbo

Transport en logistiek
transport & logistiek incl. gl vmbo

biologie havo-vwo
natuurkunde havo
natuurkunde vwo
scheikunde havo
scheikunde vwo
wiskunde A en C havo-vwo
wiskunde B havo-vwo

Bouw
bouw - breed vmbo
bouw GL vmbo
bouwtechniek - fijnhoutbewerken vmbo
bouwtechniek - metselen vmbo
bouwtechniek - schilderen vmbo
bouwtechniek - timmeren vmbo

Voertuigentechniek
voertuigentechniek incl. gl

MEI + techniek breed
elektrotechniek vmbo
instalektro vmbo
installatietechniek vmbo
MEI - gl vmbo
metaaltechniek vmbo
metalektro vmbo
techniek - breed vmbo

Grafimedia
grafimedia incl. gl vmbo

Mens en maatschappij
aardrijkskunde vmbo
geschiedenis vmbo
maatschappijleer vmbo
economie vmbo

Exact
biologie vmbo
natuurkunde vmbo (nask1)
scheikunde vmbo (nask2)
wiskunde vmbo

Kunst & cultuur
beeldende vakken vmbo
dans vmbo
drama vmbo
muziek vmbo-havo-vwo (vmbo-deel)

Talen
Arabisch vmbo-havo-vwo (vmbo-deel)
Duits vmbo
Engels vmbo
Frans vmbo
Fries vmbo-havo-vwo (vmbo-deel)
Nederlands vmbo
Spaans vmbo-havo-vwo (vmbo-deel)
Turks vmbo-havo-vwo (vmbo-deel)

