
Aan het eind van de tweede klas maak je een profielkeu-
ze. De profielen zijn afgestemd op het mbo waardoor je 
makkelijker kunt doorstromen. We bereiden die keuze 
voor tijdens lessen profieloriëntatie (PPO) en zo proberen 
we “dat weet ik niet hoor” om te buigen naar “dat lijkt 
me leuk!” 

VIER PROFIELEN

Op het Aletta bieden we vier profielen aan. Je hebt een 

aantal verplichte onderdelen binnen een profiel, maar je 

hebt ook een aantal keuzevakken. De profielen waar je uit 

kunt kiezen zijn:

1. Economie & Ondernemen (E&O)
In dit profiel maak je kennis met alles wat met onder-

nemingen te maken heeft. Zo leer je verschillende bedrijfs-

vormen en hun formulierenstroom, de goederenstroom, 

het omgaan met klanten en planning en uitvoering. Vragen 

die beantwoord worden zijn bijvoorbeeld: hoe is het om 

in een winkel te werken, hoe komen alle producten in een 

winkel en hoe bereken je hoeveel geld je hebt verdiend?

2. Produceren, installeren en energie (PIE)
Ben je technisch en houd je van werken met je handen? 

Dan is PIE de juiste plek voor jou!

In dit profiel komen elektrotechniek, installatietechniek en 

metaaltechniek samen. Aan de hand van tekeningen, die 

je zelf gaat maken, leer je hoe installaties en producten in 

elkaar zitten. Je maakt tweedimensionale en driedimensio-

nale tekeningen (2D en 3D).

3. Groen
Het profiel Groen is een heel breed profiel. Dit wil zeggen 

dat je van alles doet. Zo hebben we bij Groen een keuken, 

een kas, een bloemschikkerij en ook dieren. Je maakt kennis 

met verschillende beroepen. Door het uitvoeren van allerlei 

praktijkopdrachten leer je jezelf kennen, ontdek je wat je 

leuk vindt, waar je goed in bent en wat je nog graag zou 

willen leren.

HOE WERKT ONZE WEBSITE?

Via de roze knoppen in het hoofdmenu komt u bij de 
informatie die u zoekt.

 Om informatie te vinden, kunt u ook gebruik maken van het 
zoekvenster.

 De gekleurde knoppen helemaal links bovenaan staan voor de 
deelscholen. Elke deelschool heeft een eigen kleur. Als u op de 
knop naar keuze klikt, komt u rechtstreeks op de deelschoolsite.

 Rechts op de pagina vindt u de knoppen waarmee u kunt 
inloggen op de website, Magister en It’s learning. U en uw 
kind ontvangen hiervoor de inlogcodes. 

 Op Magister kunt u het rooster, de cijfers, het huiswerk en de 
absentie van uw zoon of dochter bekijken.

 Rechts op het beginscherm onder het kopje Agenda vindt u 
de jaarkalender van de school. Hier staat niet het programma 
vermeld van de afzonderlijke deelscholen; de jaarkalender van de 
deelschool van uw kind vindt u op de betreffende deelschoolsite.  

De meest actuele informatie en het nieuws staat in het 
midden van de website.

www.aletta.nl

Hoofdlocatie
 Laan van de Sport 4
9603 TG Hoogezand

T  (0598) 35 02 50

Postadres
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Locatie praktijkonderwijs
Van Heemskerckstraat 119a 
9601 HC Hoogezand
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4. Zorg & Welzijn (ZW)
Wil je later een beroep uitoefenen waarin je klaarstaat en 

zorgt voor een ander? Dan is het profiel Zorg & Welzijn een 

goede keuze. Bij Zorg & Welzijn werk je samen met men-

sen, maar ook voor mensen. Dat kunnen kinderen zijn en 

ook jongeren, volwassenen, ouderen. Denk ook aan speciale 

doelgroepen, als bijvoorbeeld mensen met een beperking.

PRAKTISCHE PROFIEL ORIËNTATIE (PPO)

Een keuze maken voor een profiel kan lastig zijn, daarom 

besteden we daar aandacht aan bij de lessen PPO. We la-

ten je bijvoorbeeld kennismaken met allerlei beroepen door 

snuffelstages. Ook is er een speciale Girls Day om meiden 

enthousiast te maken voor techniek. 

In klas 2 starten we met PPO-modules. De mentor van leer-

jaar 2 verzorgt tijdens de mentorles het PPO-programma. 

Hierbij komen al onze profielen aan bod. In de les werk je, 

vaak in groepjes, aan opdrachten die vanaf het derde jaar 

ook in de profielen aan bod komen. In dit programma is 

‘zelf doen’ en ‘zelf ervaren’ een belangrijk uitgangspunt.  

 

Tijdens de PPO-activiteiten werk je ook aan je portfolio op 

het gebied van loopbaanoriëntatie en aan de vijf LOB-com-

petenties: kwaliteitenreflectie, motievenreflectie, werkex-

ploratie, loopbaansturing en netwerken. 

PROFIELKEUZE

Als je in tweede klas zit, dan begin je al vroeg in het jaar je 

te oriënteren op de profielen. Je maakt kennis met de pro-

fielen Groen, Zorg & Welzijn, Economie & Ondernemen en 

PIE. En je gaat op bezoek bij bedrijven in de regio. Zo zijn 

we in het verleden op bezoek geweest bij de Holthausen 

Groep, Eekels Technology, Kikkoman en de brandweer van 

Midden-Groningen.

Daarnaast bezoek je samen met je ouders op een avond 

twee profielen naar keuze, zodat jullie samen een goed 

beeld kunnen vormen van de profielen. Tijdens de ouder-

contacten met de mentor is het gesprek over de profielkeu-

ze een vast onderdeel. 


