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OKÉ, IK KIES VOOR 
HET WILLEM… 
EN DAN?

 LEERLINGEN VERTELLEN OVER DE 

NIEUWE PROFIELEN

CREATIEF BEZIG ZIJN, 
DAT GEEFT RUST



WELKOM OP HET WILLEM, 

WELKOM THUIS (2)

Het Willem is een school waar het 
voelt als thuiskomen, omdat je leert, 
leeft en werkt met vrienden om je 

heen. 
Het vinden van nieuwe vrienden en vriendin-
nen gaat heel snel. Ook als je als enige van 
je basisschool op een nieuwe school komt. 
Toen ik aan onze nieuwe brugklassers vroeg 
wat er nodig is om je thuis te voelen op je 
nieuwe school, vertelden ze me allemaal dat 
het hebben van vrienden erg belangrijk is. 
Goed presteren op school kan alleen maar 
op een plek waar je je prettig voelt, waar het 
gezellig is. Gezellig is het als je vrienden 
hebt in je klas. Klasgenoten die met je mee-
leven als je blij bent of verdrietig. Jongens 
en meisjes om je heen die luisteren naar je 
verhaal, leeftijdsgenoten waar je mee kunt 
lachen en die je helpen.
Een vriend of vriendin waarmee je ook 

afspreekt als er geen school is. Als je heel 
erg veel geluk hebt dan vind je op school 
vrienden of vriendinnen voor de rest van je 
leven. 
Om elkaar snel te leren kennen gaan wij met 
onze nieuwe Willemers al heel vroeg in het 
schooljaar op brugklaskamp. Je gaat samen 
met je klasgenoten en je mentor allerlei 
verschillende activiteiten  doen: knakworst-
jes warm maken boven een vuurtje, met de 
huifkar naar het zwembad, je eigen  T-shirt  
versieren, je inzetten voor een goed doel…
Nieuwe vrienden, nieuwe vriendschappen…
ontstaan tijdens de eerste weken op je nieu-
we school…Dat maakt het Willem een fijne 
plek waar je thuis kunt komen.

Mevrouw Spuijbroek
LOCATIEDIRECTEUR

COLOFON:

Willem Magazine
JANUARI 2017

Contact:
Perzikstraat 7 
4261 KC 
Wijk en Aalburg 
Tel. 0416-691722. 
info@wvoranje.nl
www.het-willem.nl

Interviews: 
Hetty Dekkers

Vormgeving: 
Reprovinci, 
Schoonhoven
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Van harte nodig ik jullie uit om te komen kijken op het Willem van Oranje 
College in Wijk en Aalburg. Dat kan tijdens onze Open School op zaterdag 

14 januari 2017 of op een ander moment.

Je bent van harte welkom!



Weet jij al wat je worden wilt? Sommige kinderen weten 
al precies wat voor werk ze later willen doen. Anderen 
hebben echt gééén idee. Weet je al zeker dat je in de voet-
sporen gaat treden van je vader, of lijken allerlei beroepen 
je wel een beetje leuk– op het Willem helpen we je om op 
weg naar het beroep waar jij happy van wordt. Vanaf het 
leerjaar 2016/2017 gaat dat anders dan voorheen, want er 
wordt in alle vmbo-scholen in Nederland een grote onder-
wijsvernieuwing ingevoerd. Zodat het op school nog beter 
gaat dan het al ging.

OKÉ, IK KIES VOOR 
HET WILLEM… 
EN DAN?

Wat verandert er precies? De vernieuwing gaat 
over de beroepsgerichte programma’s. Het is de 
bedoeling dat jij echt onderwijs op maat krijgt. En 

daarom kan iedere leerling straks een deel van zijn lespro-
gramma zelf samenstellen. Hoe dat werkt? Via keuzedelen. 
Deze keuzedelen kun je zien als losse steentjes. Iedere 
leerling mag vier onderwijssteentjes zelf kiezen. Wil je 
bijvoorbeeld later timmerman worden en je droomt van je 
eigen timmerbedrijf? Dan kan het handig zijn om alvast iets 
te leren over ondernemerschap. Vroeger kon dat niet omdat 
je voor timmerman in de technische hoek van de school 
zat en ondernemerschap bij een andere afdeling hoorde. 
Straks kun je ook keuzedelen uit andere profielen kiezen. 
Wat je zeker wilt weten over de nieuwe beroepsprofielen:

Productie, Installeren, Energie

Bouwen,Wonen, Interieur

Mobiliteit en Transport

Zorg en Welzijn

t  Ieder profiel bevat een vast programma dat alle 
leerlingen volgen die dat profiel gekozen heb-
ben. Daarnaast kies je minimaal 4 keuzedelen. 

t  Voor de keuzedelen werkt het Willem samen 
met bedrijven in de omgeving. Je leert dus in 
de school en in de praktijk.

t  Je kiest pas halverwege de tweede klas je 
uiteindelijke profiel. Als je weet dat je iets tech-
nisch wilt doen, kun je al wel in de brugklas 
voor het vakcollege Techniek kiezen.
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CITO RULES? NOT! 
In april krijg je de CITO-toetsen. Brrr… Maar ik zou er maar niet al teveel wakker 
van liggen als ik jou was. Natuurlijk zijn ze belangrijk en je moet ook echt je best 
wel doen. Maar sommige mensen zien de uitslag als een toegangskaartje voor de 
beste brugklas. En dat is raar. Want er bestaat helemaal niet zoiets als de beste 
brugklas. Op het Willem hebben we vooral verschillende brugklassen. Omdat er 
zoveel verschillende kinderen zijn. Het is de kunst om in die brugklas te komen 
waar jij het beste past.

WELKE BRUGKLAS PAST BIJ MIJ?
Lees de zinnen hieronder en kom erachter in welke brugklas jij het beste past:

Achten en negens haal ik niet zo vaak, maar ik zit dan ook niet zo 
graag achter m’n tafeltje. Zeker niet de hele dag. Laat mij maar 
bezig zijn. Lekker met m’n handen werken: daar word ik blij van. En 
laat ik dan maar een 10 scoren voor wat ik maak!  
Herken jij je in deze zinnen? Dan pas jij waarschijnlijk in de basisbe-
roepsgerichte leerweg (BB). Studiebollen zul je hier niet vinden, wel 
praktische jongens en meiden die beter in de praktijk zijn dan in de 
theorie. Op het Willem kun je in een algemene BB-brugklas komen 
en we hebben ook een ‘technische BB-klas’ die bij het Vakcollege 
Techniek hoort.

Ik houd een beetje van leren, 
maar ook vooral van praktisch 
bezig zijn. Ik zal nooit alleen 
maar met m’n neus in de boe-
ken zitten. Wel vind ik het leuk 
om nieuwe dingen te leren door 
ze te doen.
Past dit bij jou? Dan kan de 
kaderberoepsgerichte leer-
weg (KB) goed in jouw straatje 
passen. Er is veel ruimte voor de 
praktijk, maar de boeken komen 
ook echt wel op tafel. Op het 
Willem kun je in een algemene 
KB-brugklas komen of in de 
‘technische KB-klas’ van het 
Vakcollege Techniek.

Leren gaat me gemakkelijk af. Ik krijg soms wat extra’s te doen van mijn 
meester of juf en ze zeggen dat ik best slim ben. Maar noem me geen stu-
diebol, want dat klinkt echt niet stoer.
Als je gemakkelijk leert en bovengemiddeld intelligent bent, kun je terecht in 
onze havo/atheneum-klas. Je kunt dan twee of drie jaar op het Willem in Wijk 
en Aalburg blijven. Daarna stroom je door naar de derde klas van het athe-
neum of naar de vierde klas van de havo op een andere school. Het Willem 
zit ook in Waalwijk. Doordat we één organisatie zijn en goed samenwerken, 
zijn alle lesprogramma’s perfect op elkaar afgestemd. Je doet niets dubbel 
en mist ook geen vakken. Waarom je dan niet direct naar Waalwijk zou gaan? 
Ehm… omdat wij in Wijk en Aalburg lekker dichtbij zitten en je dus langer 
kunt uitslapen en meer tijd voor je huiswerk hebt? Of omdat het bij ons net 
iets overzichtelijker en knusser is?

Het klinkt misschien een beetje saai, maar ik zit overal gewoon een 
beetje tussenin. Ik kan goed leren, maar doe niet mee aan de plus-
groepjes ofzo. Ook loop ik niet te stuiteren door de klas omdat ik die 
boeken zo zat ben.
Als je op middelbaar niveau zit kan de theoretische leerweg (TL) voor 
jou geknipt zijn. Je doet hier meer met je hersens dan met je handen.

e

e

e

e
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Op het Willem hebben 
we vooral verschillende brugklassen. Omdat er zoveel verschillende kinderen zijn.



STEL JE WILT METSELAAR,
KOK OF CHAUFFEUR WORDEN...

  METSELAAR 
  KIES HET PROFIEL   
  BOUWEN-WONEN-INTERIEUR

volg de verplichte onderdelen: 
bouwproces en bouwvoorbereiding, bouwen vanaf 
de fundering, hout- en meubelverbindingen, 
design en decoratie
kies de leerroute metselen met de keuzedelen: 
gevelopeningen, daken en kapconstructies, 
schoonmetselwerk, bijzonder metselwerk.

  KOK
  KIES HET PROFIEL 
  ZORG & WELZIJN

volg de verplichte onderdelen: 
mens en gezondheid, mens en omgeving, 
mens en omgeving, mens en zorg
kies de leerroute horeca 
met de keuzedelen: 
facilitaire dienstverlening, restaurant, 
gebouwenbeheer, bijzondere keuken.

2. Gevelopeningen

4. Daken en kapconstructies

5. Meubelmaken

1 FIJNHOUT 2. TIMMEREN 3. METSELEN

ONDERNEMEN

6. Interieur, design en ontwerp

1. VCA (schoolvrij keuzedeel-verplicht

2. Gevelopeningen 2. Gevelopeningen

3. Interieurbouw, stands en 
betimmering

3. Interieurbouw, stands en 
betimmering

3. Daken en kapconstructies

5. Bouwmethoden en 
bouwstijlen (KB)

4. Bouwmethoden en 
bouwstijlen (KB)

6. Constructieve aansluitin-
gen en afwerkingen

4. Schoonmetselwerk

5. Bijzonder metselwerk

BOUWEN, WONEN EN INTERIEUR
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Metselaar worden?

Kies dan voor het profiel

bouwen, wonen en interieur!



STEL JE WILT METSELAAR,
KOK OF CHAUFFEUR WORDEN...

  CHAUFFEUR 
  KIES HET PROFIEL 
  MOBILITEIT – TRANSPORT

volg de verplichte onderdelen: 
motorconditie testen, wielophanging en carrosse-
rie, verlichting en comfortsystemen, transport 
kies de leerroute transport met de keuzedelen:
motorsystemen, aandrijf- en remsystemen,
 elektronica, bedrijfswagens, ritvoorbereiding, 
operationele magazijnwerkzaamheden.

  LOODGIETER 
   KIES PROFIEL 
  PRODUCEREN, 
  INSTALLEREN 
  EN ENERGIE 

    kies de leerroute installatie met 
    de keuzedelen: NUTS voorzienin-

gen, klimaatechnologie, water & 
   sanitair, zon- en winderenergie.

2. Booglassen 1

3. CNC-technieken

3. NUTS voorzieningen

3. Booglassen 2

1. VCA (schooleigen keuzedeel - verplicht)

2. Booglassen 1

1. VERSPANING 2. CONSTRUCTIE 3. ELEKTRO 4. INSTALLATIE

ONDERNEMEN

2. Werktuigkundig en 
elektrisch onderzoek

1. Werktuigkundig en 
elektrisch onderzoek

1. Werktuigkundig en 
elektrisch onderzoek

4. Verspande technieken

4. Plaat- en constructiewerk

2. NUTS voorzieningen

3. Klimaattechnologie

4. Water & Sanitair

4. Procestechniek 1

5. Utiliteitsinstallaties

5. Zon- en windenergie

PRODUCEREN, INSTALLEREN EN ENERGIE
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1. Motorsystemen

2. Aandrijf-en remsystemen

3. Elektronica

4. Vakmanschaproute KW1C 3. Vakmanschaproute KW1C

4. Bedrijfswagens

2. Aandrijf-en remsystemen

1. Motorsystemen 1. Motorsystemen 1. Motorsystemen

2. Aandrijf-en remsystemen

3. Elektronica 2. Elektronica

4. Bedrijfswagens

5. Ritvoorbereiding

6. Operationele 
magazijnwerkzaamheden

3. Carrosseriebouw

4. Mobiele werktuigen

5. Booglassen (PIE)

1. PERSONENWAGENS 2. BEDRIJFSWAGENS 3. TRANSPORT 4. LANDBOUWMECHANISATIE

ONDERNEMEN

MOBILITEIT & TRANSPORT

1. Dagbesteding

2. Wonen en huishouden

3. Wonen welzijn en zorg

4. Verzorging

2. Restaurant

1. Facilitaire Dienstverlening 1. Facilitaire Dienstverlening

2. Sport en bewegen

3. Voorkomen van ongevallen 
en EHBO

4. Beveiliging en veiligheid

1. VERZORGING 2. HORECA 3. SDV 4. RECREATIE

ONDERNEMEN

4. Bijzondere keuken

3. Gebouwenbeheer

1. Dagbesteding

2. Sport en bewegen

3. Voorkomen van ongevallen 
en EHBO

4. Restaurant

ZORG EN WELZIJN
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Chef kok worden?Kies dan voor het profiel zorg en welzijn.



Chef kok worden?Kies dan voor het profiel zorg en welzijn.

VAN HARTE WELKOM OP HET willem
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Dit zijn de docenten
van het willem!

14 januari 2017
10.30 - 13.30 uur 

Open School locatie Wijk en Aalburg

6 en 7 maart 2017
18.30 - 20.30 uur

Aanmelden nieuwe leerlingen

22 of 29 maart 2017
Intake voor het Vakcollege Techniek

9 mei 2017
Bericht over definitieve plaatsing

13 juni 2017
13.30 uur

Kennismakingsmiddag nieuwe leerlingen

19.30 uur
Kennismakingsavond ouders

nieuwe leerlingen

Tijdens de Open School zijn er om 11.00 uur 
en 12.30 uur er verschillende voorlichtings-
rondes over: 

t   BASIS- EN KADERBEROEPSGERICHTE 
 LEERWEG 
 
t    THEORETISCHE LEERWEG, HAVO EN 

ATHENEUM 

t    VAKCOLLEGE TECHNIEK

Tijdens de 
Open School 

is er ook 
kinderoppas !

Belangrijke data, Ook voorje ouders!



ZELF SHAMPOO EN 
HAARGEL MAKEN
Scheikunde en natuurkunde, dat zijn vast heel moeilijke vakken. “Veel kinderen 

op de basisschool denken dat inderdaad”, lacht meneer De Klerk. “Maar gelukkig 

valt het reuze mee.”  Kinderen van groep 7/8  kregen laatst een leuke workshop 

Nask (natuurkunde/scheikunde) op het Willem.

Op de basisschool heb je geen branders, pipetjes, 
brillen en jassen. Daarom kun je daar geen 
proefjes doen. Op het Willem hebben ze een mooi 

scheikundelokaal, daar kan het wel! Tijdens de workshop 
mochten de kinderen zelf shampoo en haargel maken! 
Dat zijn nog eens leuke proefjes. “Ze moesten verschil-
lende stoffen bij elkaar doen”, vertelt meneer De Klerk. 
“De ene groep maakte shampoo, de andere groep haar-

gel. Ze kregen het eindproduct in een potje 
mee naar huis, dus misschien hebben ze 

het thuis wel echt gebruikt.” Tijdens 
de workshop werd ook uitgelegd 

wat het verschil is tussen 
scheikunde en natuurkunde.  
“Dit soort proefjes horen 
echt bij scheikunde”, 
legt meneer De Klerk uit. 
“Want daar werk je met 

verschillende stoffen die in 
iets anders veranderen als je 

ze samenvoegt.” 

Volgens hem is Nask leuk, niet te moeilijk én 
goed voor je toekomst. “We willen met deze 
workshops de bètavakken als natuur- en 
scheikunde een beetje promoten. Want als 
je dit vak kiest, ben je bijna verzekerd van een 
baan. Of je nu gaat werken in de voedingsindus-
trie, de cosmetica of de gezondheidszorg:  
daar komt allemaal natuur- en/of schei-
kunde bij kijken.”
Maar de workshops zijn ook bedoeld om 
de overstap van de basisschool naar het 
middelbaar onderwijs wat minder eng te 
maken. “De deelnemers aan de workshop 
kunnen mooi zien hoe het er bij ons op school 
aan toegaat. Zo kunnen ze al een beetje wennen. 
En wat ook fijn is, de juffen en de meesters komen mee. 
Zo leren de docenten elkaar beter kennen en weten we 
bijvoorbeeld wat voor lessen je krijgt op de basisschool. 
Als je de tafel van drie nog niet hebt gehad, bijvoorbeeld, 
dan vinden wij dat fijn om te weten. Zodat we onze lessen 
daaraan aan kunnen passen.”
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proefjes doen? Op het Willem 
hebben ze een mooi 
scheikundelokaal, 
daar kan het wel!



CREATIEF BEZIG ZIJN, 
DAT GEEFT RUST

“In de onderbouw van het vmbo-tl 
krijg je altijd een paar uur beel-
dende vorming”, legt mevrouw 

Wagemakers uit. “Mooi, want dan kun 
je al ervaren of tekenen en schilde-
ren iets is voor jou. Bevalt het, dan 
kun je Kunstvakken2 kiezen voor je 
examen. Je krijgt dan twee uur per 
week praktijkles en één uur theorie.” 
In de praktijklessen worden natuurlijk 
mooie kunstwerken gemaakt, zoals 
schilderijen, beelden en tekeningen. 
Bij theorie leer je wat kikkerper-
spectief is, welke materialen je kunt 
gebruiken, kleurenleer en nog veel 
meer. Je bent wel geen Rembrandt 
als je slaagt voor het KV2-examen, 
maar je weet wel meer van kunst. En 
hoe je zelf iets moois kunt maken.
Fernando Sfaiter (16), Fleur van Stee-
nis (14), Geritha van der Kolk (15) en 
Jeanet Klooster (16) zitten allemaal 
in de derde klas tl en hebben gekozen 
voor Kunstvakken2. Geen van allen 
hebben ze daar spijt van. Integendeel! 
Fernando: “Je komt lekker tot rust 
als je creatief bezig bent. En je kunt 
je gevoelens op papier zetten. Toen 
ik verliefd was op een meisje, heb ik 

eens een mooie tekening gemaakt van 
een man en een vrouw op een bankje, 
met teksten erbij. Ik durfde hem al-
leen niet te laten zien aan het meisje 
waar ik hem voor gemaakt had”, lacht 
hij verlegen. 
Fleur tekende thuis al heel veel, ook 
toen ze nog op de basisschool zat. 
Later wil ze misschien dingen gaan 
ontwerpen. Haar leukste opdracht 
vond ze een bestaand logo nateke-
nen. “Ik had het kasteeltje van Disney 
genomen. Een heel priegelwerk, met 
een heel dun penseeltje, maar ik had 
er wel een goed punt voor. Een 8 of 
een 9, geloof ik.” 
Als Geritha aan het tekenen is, gaat 
ze daar helemaal in op. “Met school 
ben je altijd druk. Maar als ik schilder 
of teken, kom ik tot rust en voel ik me 
ontspannen. Dan vergeet ik even alles 
om me heen.” Later wil ze waarschijn-
lijk docent wiskunde of Duits worden, 
dat zijn haar lievelingsvakken namelijk. 
Maar als het even kan, wil ze beelden-
de vorming als hobby aanhouden. “Een 
eigen atelier thuis, dat lijkt me gaaf. 
Met een mooie schildersezel in de 
hoek, ik zie het zó voor me.”

Soms heb je meer talent dan je zelf 
denkt. Dat geldt bijvoorbeeld voor 
Jeanet. “Tekenen en schilderen sprak 
me eerst helemaal niet aan. Maar 
in de brugklas kreeg ik veel compli-
menten voor een opdracht die ik bij 
beeldende vorming maakte. Toen ben 
ik er mee verder gegaan. Nu ben ik 
vooral dol op manga, een Japanse 
tekenstijl. Anderen zeggen dat ik er 
heel goed in ben.” 
Mevrouw Wagemakers beaamt dat. 
“Sommige leerlingen beseffen zelf 
niet dat ze talent hebben. Bij beel-
dende vorming en KV2 ontdek je dat 
vanzelf. We leren ook beter kijken 
naar kunst en gaan soms naar musea. 
Veel leerlingen denken dat dat saai is, 
maar als je weet hoe je moet kijken, 
wordt het toch interessant.”  
Als mevrouw Wagemakers een wens 
mocht doen, wat zou ze dan willen? 
“Dat meer leerlingen voor KV2 kiezen. 
Meer jongens vooral, want ik heb nog 
veel meisjes in de klas. Je leert bij 
dit vak goed kijken, creatief denken 
en je fantasie gebruiken. Daar heb je 
later altijd plezier van, wat je ook gaat 
doen.” 

Ben je een beetje creatief aangelegd en ga je de theoretische leerweg 

volgen? Dan is het examenvak Kunstvakken2 misschien iets voor jou.

Fernando
Fleur
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Geritha



 LEERLINGEN VERTELLEN OVER DE 

NIEUWE PROFIELEN

 ELKE DAG FLUITEND NAAR SCHOOL 
Remco Lankhaar (15) wil later elektricien worden. “In de motor-, scheeps- of kraanbouw”, 

zegt hij stellig. Hoe hij dat zo precies weet? “Ik hou van grotere motoren. 

Dat gepriegel met kleine apparaatjes, da’s niks voor mij.” 

Remco zit in de derde klas 
PIE, produceren, installeren 
en energie. Wiskunde vindt 

hij het moeilijkste vak. Maar hij doet 
toch zijn best om het te snappen. “Ik 
moet doorzetten, want wiskunde heb 
je nodig als je elektromonteur wil 
worden.” 
Voor de rest gaat hij me veel plezier 
naar school. “Ik sta elke dag fluitend 
op”, zegt hij zelfs. “Het is gezellig in 
de klas en ze zijn niet zo heel streng 
hier op school.” Hij zal blij zijn als 
hij eind dit jaar een aantal examens 
heeft afgerond. “Dan kun je in de 
vierde meer tijd besteden aan wat je 
echt graag wil. In mijn geval is dat 
elektro.”   
Volgens zijn docent, meneer Van 
Mourik, valt er voor leerlingen nu 
meer te kiezen bij het vak PIE. “We 
hebben vier blokken die iedereen in 
de derde klas moet volgen. Dat zijn 
verspanen, constructie (lassen enzo), 
elektrotechniek en installatietech-
niek. Dat laatste blok is nieuw. In de 

vierde klas, als je een deel van je ex-
amens al hebt gedaan, kun je je gaan 
specialiseren. Als je loodgieter 
wil worden bijvoorbeeld, kun 
je kiezen voor extra leer-
routes installatietechniek.” 
Is het niet lastig, dat 
leerlingen in de derde 
klas al moeten kiezen 
welk beroep 

ze later willen gaan doen? “Dat valt 
wel mee”, zegt meneer Van Mourik. 

“Bij ons op school wordt heel 
veel aandacht besteed 

aan loopbaanbegelei-
ding. Daar beginnen 
we in de eerste klas al 
mee, en dat merk je. 
De meeste leerlingen 
weten in de derde klas 
al wel wat ze leuk en 

interessant vinden.” 
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 BWI IS MODERNER GEWORDEN 
Menno Lievaart (14) en Janoah van Eembergen (15) zijn allebei gek op timmeren. 

Menno bouwde vroeger graag hutten, Janoah werkt voor zijn vader, 

die een eigen bouwbedrijf heeft. Rara, welke  richting zouden de twee volgen? 

BWI natuurlijk, bouwen, wonen en interieur! Daar zijn ze helemaal op hun plek.

Janoah gaat vaak op pad om 
klusjes te doen voor zijn vader. 
“Dat doe ik samen met mijn ou-

dere broer. Ik ben wat handiger dan 
hij”, zegt Janoah eerlijk. Op school 
maakt hij nu een kastje, dat hij zelf 
ontworpen heeft. Als het klaar is, 
mag het mee naar huis. “Een heel 
leuke opdracht”, vindt hij. 
“BWI heette eerst bouwtechniek”, 
vertelt meneer Van Noorloos. “We 
doen nog steeds dingen als metse-
len en timmeren, maar er is iets bij 
gekomen. Leerlingen mogen nu ook 
schilderen, deco-

reren en ontwerpen bijvoorbeeld. Ze 
hebben meer vrijheid en ze kunnen 
meer kiezen. In de vierde klas, is een 
deel van de examens al achter de rug 
als de leerlingen 4 of zelfs 5 vakken 
kiezen die ze het leuk vinden. Bijvoor-
beeld bijzonder metselwerk, kappen 
en daken, meubelmaken of andere 
vakken die het beste aansluiten bij 
hun leerroute. Vroeger kreeg iedereen 
hetzelfde pakket aangeboden, nu heb 

je dus meer keuzevrijheid.”
De schoolboeken van bouwtechniek 
waren ook een beetje verouderd, 
geeft meneer Van Noorloos toe. “Nu 
werken we met een digitale lesme-
thode, die is veel moderner. Daar 
komen ook technieken aan bod als 
stickers plotten, sponstechnieken en 
interieurontwerp.”
Menno en Janoah willen later allebei 
de bouw op. In de derde klas mogen 
ze twee keer stage lopen, om te 
zien hoe het bij een bedrijf allemaal 
werkt. Meneer Van Noorloos: “Dat 
moeten twee verschillende bedrijven 
zijn. Zodat je kunt vergelijken. Het 
ene bedrijf is misschien niks voor 
jou, het andere wel. Zo’n stage is 
super belangrijk. Het is opvallend, 
maar een groot deel van onze leer-

lingen gaat later werken bij één 
van de bedrijven waar ze sta-

ge hebben gelopen.” Mag 
Janoah dan in het bouw-

bedrijf van zijn vader 
stage gaan lopen? “Dat 
zou lekker makkelijk 
zijn”, lacht meneer 
Van Noorloos. “Maar 
dat doen we toch 
maar niet. De bedoe-
ling van zo’n stage is 
juist dat je andere, 
nieuwe bedrijven leert 
kennen.”   

“Ik ga vaak op pad met 
mijn vader om klusjes te 
doen, dat doe ik samen met 

mijn broer”
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Voor logistiek heeft het Wil-
lem speciaal een vrachtauto 
aangeschaft. Zodat leerlingen 

kunnen oefenen op het goed in- en 
uitladen. “Maar bij logistiek leer je 
ook hoe je een routeplanner gebruikt, 
hoe je met laadbrieven om moet 
gaan. Bij landbouwmechanisatie 
gaan we sleutelen aan een tractor en 
andere landbouwmachines. Loon-
bedrijven in de omgeving van onze 
school hebben ons gevraagd deze 
leerroute toe te voegen aan M & T”, 
vertelt meneer Van Tilborg.
Volgens hem is M & T veelzijdiger 
dan de oude richting voertuigentech-
niek. “Leerlingen kunnen nu beter 

kiezen wat bij hen past. Vroeger 
was het meer een eenheidsworst, 
iedereen moest aan personenauto’s 
werken.” 
Eén ding is niet veranderd: bij M & T 
zitten nog steeds veel meer jongens 
dan meisjes. Elize van Helden (15) 
is één van de weinige meisjes in 
haar klas. “Ik wil later vrachtwagen-
chauffeur worden”, verklaart ze haar 
keuze voor M & T. “Hier leer ik hoe 
zo’n motor werkt, hoe je er aan kan 
sleutelen. Dat is hartstikke leuk.” En 
hoewel ze het supergezellig vindt met 
al die jongens, hoopt ze toch dat haar 
voorbeeld gevolgd wordt. “We hebben 
meer meiden nodig bij techniek! We 

kunnen het ook goed. De jongens wil-
len nog wel eens een boutje vergeten, 
en dan denken ze toch dat alles goed 
vast zit. De meisjes overkomt dat 
niet. Die kijken alles beter na.”
Harm Tukker (14) zit net als Elize in 
de derde klas M & T. Hij deed eerst 
Vakcollege, maar dit vindt hij leuker. 
Omdat het beter past bij wat hij later 
wil gaan doen. “Ik wil vrachtwagen-
chauffeur of vrachtwagenmonteur 
worden”, zegt hij. “Net als mijn 
vader.” In de vierde klas kiest hij voor 
het keuzedeel transport, dan krijgt 
hij nóg meer met vrachtwagens te 
maken. “Fijn, want personenauto’s 
vind ik niet zo interessant.”

 JONGENS VERGETEN WEL 
 EENS EEN BOUTJE 
Je oudere broer of zus volgde misschien nog voertuigentechniek op het Willem. Nu heet die rich-

ting Mobiliteit & Transport. “We sleutelen nog steeds veel aan auto’s”, zegt meneer Van Tilborg. 

“Maar er is logistiek bijgekomen. Ook heeft de leerling in het vierde leerjaar verschillende keuze 

mogelijkheden zoals logistiek en landbouwmechanisatie.”

“Ik wil 
vrachtwagenchauffeur 
of vrachtwagenmonteur 

worden”



Jongens en meisjes krijgen bij 
Zorg & Welzijn veel dezelfde 
lessen. En daar zitten modu-

les bij als ‘zorg aan het bed’. Lianne 
Burghout (14) vindt dat juist heer-
lijk. Ze wil later kraamverzorgster 
worden. “Aan het eind van de derde 
klas moeten we al een paar examens 
doen”, weet ze. “Fijn, want dan weet 
je al een beetje wat je kunt. En het 
kan maar klaar zijn.”  
Arend-Jan koos voor Zorg & Welzijn 
omdat ie graag in de keuken staat. 
Hij houdt van lekker eten en maakt 
dat ook graag klaar. “In de vierde 
klas mogen we een extra leerroute 
kiezen. Bij mij wordt dat horeca, 
omdat ik later kok wil 
worden.” Lianne 
kiest dan voor 
verzorging. 
Maar nu zitten ze 

allebei nog in de derde klas. Daar 
krijgen ze verschillende modu-
les, die gericht zijn op verzorging, 
gezondheid, beveiliging en (sport)
activiteiten organiseren. “Die laatste 
twee modules lijken op het vak dat 
vroeger sdv heette, sport, dienstver-
lening en veiligheid”, legt mevrouw 
Van Hemert uit. “Omdat sdv sinds dit 
schooljaar bij Zorg & Welzijn zit, heb-
ben we ineens veel meer jongens op 
onze afdeling gekregen. Dat is voor 
iedereen gezellig!”. Voor het theorie-
gedeelte werken de derdeklassers 
nu veel op chromebooks, een soort 
kleine laptop. Vooral Arend-Jan vindt 
dat veel handiger dan alles zelf op-

zoeken in boeken. “De computer 
leest de teksten hardop voor, 

als je dat wil. En er zit een 
touchscreen op. Je hoeft 
bijna niets meer op me 

zoeken, alleen maar het theorievakje 
aan te klikken dat bij je opdracht 
staat.” Als het een beetje te druk 
wordt in de klas, neemt Arend-Jan 
zijn chromebook lekker mee naar 
een rustig plekje. “Met een grote pc 
kan dat niet.” 
Lianne vindt het fijn dat ze in de 
derde zoveel verschillende vakken 
krijgen. Al was het maar om te weten 
wat je niet wil. “Gymlessen geven, 
dat is niks voor mij.” Arend-Jan is 
niet zo dol op baby’s in bad doen en 
andere verzorgingstaken. “Maar het 
hoort er gewoon bij”, vindt hij.

 BABY’S IN BAD DOEN ÉN KOKEN 
Bij Zorg & Welzijn zitten tegenwoordig heel veel jongens in de klas. Arend-Jan van Heerikhuize 

(14) heeft laatst nog een baby in bad gedaan. “Het ging best goed, volgens mij.” 

“Aan het eind van de 
derde klas moeten 

we al een paar 
examens doen”
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REISWEEK
Zit je in leerjaar 3 van vmbo of havo? Dan ga je op reisweek! 

Bijvoorbeeld naar Londen, Berlijn, de Ardennen of doe je 
mee aan de Nederland-reis. Met één van die reizen zijn onze 

leerlingen die nu in de derde zitten mee geweest.. 
De reizen maken deel uit van ons lesprogramma. Daarom 

gaan we ervan uit dat alle leerlingen van deze klassen 
meegaan. 



REISWEEK

Elk jaar nodigt meneer Van Tilborg leerlingen van 
groep 7 uit om een dagje mee te komen draaien 
op de praktijkafdelingen van het Willem. “Eerst 

maken we een ventilatortje met bimetaal”, vertelt hij. 
Huh, bimetaal?! “Ja, dat is een materiaal dat krom-
trekt als je het verwarmt. Daarmee worden elektrische 
apparaten, zoals waterkokers bijvoorbeeld, automatisch 
in- en uitgeschakeld.” De leerlingen die meedoen aan de 
praktijkles, moeten zelf solderen en monteren om hun 
werkstukje in elkaar te zetten. Als de ventilator klaar is, 
wordt er een brandend kaarsje ondergezet. “Daardoor 
trekt het bimetaal krom en slaat de ventilator af”, legt 
meneer Van Tilborg uit. Het leuke vindt hij dat vooral 
meisjes erg handig zijn met deze opdracht. “Meiden zijn 
secuur, ze doen het vaak beter dan de jongens.”
Daarna neemt hij de basisscholieren, én hun ouders, 
mee op een rondleiding door de school. “We gaan alle 
praktijkafdelingen af, zoals voertuigentechniek, bouw en 
verzorging. Overal stappen we gewoon de les in en kijken 

we wat ze daar aan het doen zijn. Zelf vind ik zo’n work-
shop een heel leuke manier om kennis te maken met 
techniek. Zo zie je goed wat praktijkonderwijs inhoudt, 
en kun je misschien inschatten of het iets is voor jou.”  
De praktijkdagen van meneer Van Tilborg zijn nodig, 
want helaas kiezen steeds minder vmbo-leerlingen voor 
techniek. “Dat is ontzettend jammer”, zegt hij. “Er zitten 
prachtige, schone beroepen bij, waar je later een goede 
boterham mee kunt verdienen.”
Nu het vmbo praktijkonderwijs veranderd is, hoopt 
meneer Van Tilborg dat er meer meisjes op de techni-
sche richtingen terecht komen.  “Bouwtechniek heet nu 
BWI, bouwen, wonen en interieur. Vooral die laatste twee 
onderdelen zijn ook voor meiden interessant. Vroeger 
maakten leerlingen traditionele keuzes. De jongens 
gingen naar de technische opleidingen, de meisjes naar 
zorg en welzijn. Dat gaat in de toekomst veranderen. 
Gelukkig maar, want zo kun je beter een beroep kiezen 
dat bij jou past.” 

Misschien heb je er wel eens aan mee gedaan, toen je nog in groep 7 zat. Aan de techniekles van 

meneer Van Tilborg. “We organiseren zo’n praktijkdag elk jaar. Om basisschoolleerlingen te laten 

zien dat techniek gewoon hartstikke leuk kan zijn”, zegt de teamleider techniek.

TECHNIEK 
IS GEWOON LEUK
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Groep 7 bezoekt 
het Willem op de 

praktijkdag



KANS OM 
ANDERE 
KINDEREN 
TE HELPEN

In november won ze tot haar grote verras-
sing de verkiezing. Er waren op het laatst 
twee kandidaten over. “Ik had dit nooit 

verwacht”, zegt ze blij, als de uitslag net 
bekend is gemaakt. “Ik dacht echt dat mijn 
tegenstander zou gaan winnen. Hij spreekt 
heel goed Engels namelijk.” 
Om Edukans-ambassadeur te worden, 
moet je zelf een sollicitatiebrief schrijven. Een jury be-
slist uiteindelijk of jij het wordt of iemand anders. 
Maar wat betekent dat nu precies, ambassadeur voor 
Edukans? Sanne: “In februari volgend jaar gaan we met 
een grote groep naar Malawi. Dat zijn voor mij allemaal 
nieuwe mensen, want elke school mag maar één ambas-
sadeur kiezen.” In Malawi gaat Sanne kinderen en scholen 
bezoeken om te zien hoe mensen daar leven. “Het wordt 
een mooie reis, denk ik. Waar ik veel nieuwe ervaringen 
op ga doen. Er zullen ook emotionele momenten bij zitten, 
want er zijn grote verschillen natuurlijk. In Malawi is veel 
armoe en er heersen meer ziektes. Ik ben benieuwd hoe 
het zal gaan, ik laat het maar over me heen komen.”
Samen met de andere ambassadeurs moet Sanne verslag 
doen van haar reis. Terug op school, gaat ze alle klassen 
langs om presentaties te geven. “Ik volg de opleiding sdv, 
sport, dienstverlening en veiligheid. Daar moet je ook vaak 
presentaties geven, dus dat vind ik niet zo eng.” Wat ze wel 
spannend vindt, is de reis er naar toe. “Ik heb nog nooit 
gevlogen”, zegt ze een beetje angstig. “Maar ik ben wel dol 
op de achtbaan, dus ik hoop maar dat het meevalt.” 
Sanne gaat vooral foto’s maken in Malawi. “Je mocht je 

ook opgeven voor interviews afnemen en verhalen schrij-
ven, maar dat lijkt me lastig.” Fotograferen is ze dol op, 
dus dat is een rol die goed bij haar past. Verder hoopt ze 
de kinderen in Malawi een beetje blij te kunnen maken. 
“Ik ga het gesprek aan en goed luisteren naar hun ver-
halen. Soms zit het geluk in kleine dingen. Daarom ga ik 
proberen een lach op hun gezicht te krijgen met positie-
ve, bemoedigende woorden.”
Of ze het belangrijk vindt om iets voor anderen te doen? 
“Jazeker. Ik train de kleinste kinderen bij voetbal, heb 
drie oppasadressen en ga vaak bij mijn oma op bezoek. 
Ik vind het vooral mooi om kinderen te helpen. Op school 
hebben we al diverse acties gehouden voor Edukans, 
zoals worstenbroodjes en stroopwafels verkopen. Straks 
kan ik zien hoe het er echt aan toe gaat in Malawi, dat is 
een mooie kans die je anders nooit krijgt. Ik ben er heel 
blij mee, dat ik gekozen ben.”

Malawi, daar ben je vast nog nooit 

geweest! Sanne van der Mooren 

(16) ook niet. Maar volgend jaar 

gaat ze er toch naar toe, naar dat 

verre land in Afrika. Sanne is de 

nieuwe Edukans-ambassadeur van 

het Willem. 

Edukans 

abassadeur 
Sanne
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KEVERBALLEN 
VOOR EDUKANS
Behalve de deur van de school, gaat er zaterdag 

14 januari nog een deur open.

Op school staat dan namelijk een VW-kever uit ke-
vermuseum De Wolfsburcht, volgepropt met maar 
liefst 6000 ballen. Echte keverballen dus. Vooraf 

hebben leerlingen loten verkocht voor stichting Edukans. 
Met dit geld kunnen kinderen in Malawi ook naar school 
om een vak te leren. Nu moeten ze dikwijls werken omdat 
hun ouders te arm zijn. Gelukkig gaat dit voor een aantal 
van hen nu veranderden dankzij de inzet van onze leerlin-
gen en personeel. Net zoals we hopen samen met   jullie 
een mooie school te zijn, hopen we dat ook voor  veel 
kansarme kinderen ver bij ons vandaan. 
Zaterdag is het dan zover als onze nieuwe Edukansam-
bassadeur de deur open gooit en de winnende ballen 
trekt. Deze Edukans ambassadeur is een leerling die 
gekozen is om zelf namens het Willem als verslaggever 
naar Afrika te gaan. Om in Malawi jongeren te ontmoeten 
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en te kijken waarom het nodig is dat wij acties voor hen 
houden.
Er zijn prachtige prijzen te winnen, zoals een rondvlucht 
in een vliegtuig boven je eigen woonplaats, een geldprijs 
van €100,= , een etentje en meer. De nummers voor de 
keverballen zijn uitverkocht. Toch kun je zaterdag nog een 
extra prijs winnen.
Wie weet win jij een slagroomtaart als je het getal raadt 
van de winnende keverbal 

Kom dus zelf kijken in 

het Edukans lokaal en de 

keverballen en breng gerust 

je hele klas mee!

HET WILLEM ON&OFFLINE!

Volg ons op Facebook
www.facebook.com/
wvocwijkenaalburg

Bekijk onze website
www.het-willem.nl

We staan vaak in 
regionale kranten zoals 
Altena Actueel!

 GEWOON EEN 
 SUPERTOFFE 
 SCHOOL! 



SUPER GAVE
gadgets

3D Virtual 
Reality Bril

bucket list boek

Scrabble letters

Pennenbak

Nagellakföhn

Met de coole 3D Virtual Reality bril kun je je een 

hele virtuele wereld ontdekken vanuit je eigen 

woonkamer of slaapkamer.

Heb je er ooit bij stilgestaan wat je absoluut gedaan wilt hebben voor je er niet meer bent? Giet het in een lijstje en je hebt je eigen bucketlist!

Deze schattige nagellakföhn in 

de vorm van een aap blaast je 

nagellak in een mum van tijd 

droog! Geen beschadigde nagellak 

meer doordat je onverwachts iets 

moest aanpakken.

Dit leuke roze pennenbal in 

de vorm van een ananas van 

Mustard is multifunctioneel 

en lekker hip! Je kunt er van 

alles in bewaren en hem overal 

neerzetten.

Scrabble is misschien wel het meest bekende 
taalspel ter wereld en iedereen zal de letters 
herkennen als ze in je kamer hangen. Dit 
is namelijk één van de leukste, must-have 
gadgets van het moment: de Scrabble lamp. 

De nieuwsteGadgets voorjou!

Meer info over het Willem kun je vinden op onze website (zie website of scan de Qr code)

Meer weten? check: www.het-willem.nlSC
AN


