
CT STORK COLLEGE

DE SCHOOL VOOR DE 
TROTSE MAKERS

Leren door te doen, te ervaren en te ontdekken 



Wie zijn de trotse makers



Beroepskolom van de trotse makers

VMBO (BBL – KBL – TGL)

MBO (niveau 2 – 3 – 4)

HBO



Welke profielen zijn er
• BWI  - Bouw, wonen en interieur 
• E&O - Economie en ondernemen
• PIE   - Produceren, installeren en energie
• Z&W - Zorg en Welzijn

• D&P  - Dienstverlening en producten (TGL)



Welke vakken bij elk profiel
Niveau BBL en KBL

• BWI  & PIE: Ne – En – Wi - NaSk
• E&O: Ne – En – Ec – Wi/Du
• Z&W: Ne – En – Bi – Wi/Mask

Daarnaast: LO – CKV – Ma – LOB 



Verdieping en verbreding 

Ruim 20 verschillende beroepsgerichte keuzevakken

• BBL en KBL: 4 beroepsgerichte keuzevakken
• TGL: 2 beroepsgerichte keuzevakken



Beroepsgerichte keuzevakken
• Voorkomen van ongevallen en EHBO
• Ondersteuning bij sport- en 

bewegingsactiviteiten
• Kennismaking met uiterlijke verzorging
• Keuken
• Webshop
• Mode en design
• Marketing
• Geüniformeerde dienstverlening en 

veiligheid
• Technologie binnen zorg en welzijn
• Ondernemen

• Booglasprocessen
• Duurzame energie
• Utiliteitsinstallaties
• Woon en kantoortechnologie
• Meubelmaken
• Interieurontwerp en design
• Daken en Kapconstructies van hout
• Gevelopeningen
• Dans en Zang
• Tekenen, schilderen en illustreren
• 3D-vormgeving en -realisatie



Verdieping en verbreding 

• Lessen op mbo (BWI – PIE – E&O)
• Een eigen winkel O3 (E&O)
• Een restaurant (Z&W)
• Toptraject (TGL)

• Stages (blok en lint)



Verdieping en verbreding - LOB 

• De basis ligt bij het eigen ontwikkelde 
LOB loopbaankompas.

• Specifiek programma voor elk leerjaar



Theoretische en Gemengde Leerweg
• Unieke combinatie van theorie en praktijk op TL-niveau
• Profielvak: D&P (inclusief 2 beroepsgerichte keuzevakken)
• Nieuw praktijkgericht vak: T&T (Technologie en Toepassing)

• Waarom een praktijkvak: 85% van alle TL leerlingen vervolgt 
zijn route naar het MBO 

• Doorstroom van MBO naar HBO  



• Samenwerking tussen C.T. Stork College met ROC van Twente 
en Saxion

• Verdiepend programma bij de theorievakken
• 4 projectweken en een eindopdracht
• Gericht op HBO - vaardigheden en competenties 

• Doorlopende programma op het MBO



Welke vakken bij profiel D&P
Niveau TGL

Ne – En - Ma – CKV – LO -
Wi – Ec – Bi – Nask – Du – Mask - T&T – Te – LO2 – Mu 



DE SCHOOL VOOR DE 
TROTSE MAKERS VAN DE 

TOEKOMST

Leren door te doen, te ervaren en te ontdekken 



Vragen? 

Bedankt en tot ziens op het open huis 
van 25 januari van 15.00 tot 20.00 uur
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