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Profielen
bovenbouw

In het voortgezet onderwijs moet uw kind voortdurend keuzes maken. Zo moet hij of zij onder meer een
vakkenpakket en bovenbouwprofiel kiezen. Deze keuzes zijn vaak bepalend voor de vervolgopleiding
en het latere beroep. Om uw kind goed op deze keuzes voor te bereiden, wordt uw kind in alle leerjaren
begeleid met een vorm van loopbaanoriëntatie en loopbaanbegeleiding, kortweg LOB.

www.stedelijkcollege.nl/obb

Wegwijs
In deze brochure willen we je kennis laten maken met de
profielen van onze bovenbouw (leerjaar 3 en 4):
>
>
>
>
>
>

PIE
BWI
MT
EO
ZW
ZW-H

(Produceren, Installeren en Energie)
(Bouwen, Wonen en Interieur)
(Mobiliteit en Transport)
(Economie en Ondernemen)
(Zorg en Welzijn)
(Zorg en Welzijn Horeca)

Na twee jaar onderbouw maak je een definitieve keuze
voor één van deze profielen. Binnen de sector kies je
voor een profiel. Binnen dit profiel krijg je te maken met
profielvakken en keuzevakken, waarvan je er 2 vrij mag
kiezen. In leerjaar 3 start je met het examenprogramma.
Alles wat je in leerjaar 3 en 4 doet, telt mee voor het
examen en dus voor het diploma. In leerjaar 3 worden
zelfs al de vakken maatschappijleer 1 en kunstvakken
1 afgesloten. De resultaten van deze vakken tellen mee voor
het eindexamen.

Meer weten?
Voor meer informatie over de mogelijkheden met jouw
vmbo-diploma kun je altijd terecht bij de decaan.
Kijk voor meer informatie op onze website:
www.stedelijkcollege.nl/obb

Sector
Economie
Veel zaken uit jouw omgeving hebben te maken met economie.
Je bent bijvoorbeeld met economie bezig op het moment dat
je een nieuwe telefoon of kleding gaat kopen. Voordat je geld
kunt uitgeven om iets te kopen moet je eerst geld verdienen. Dit
zou je kunnen doen door een bijbaantje te zoeken. Door iets te
kopen maak je deel uit van de economie. Jouw rol binnen onze
economie komt tijdens de lessen uitgebreid aan bod. Binnen de
sector Economie werk je aan jouw toekomst. Je wordt onder
deskundige begeleiding competentiegericht opgeleid. Dat wil
zeggen dat je je zoveel mogelijk kennis en vaardigheden voor
de toekomst eigen maakt. Hierbij is een zelfstandige leer- en
werkhouding een vereiste.

Economie en
Ondernemen (EO)
Bij Economie en Ondernemen
is het alsof je elke dag weer in
een andere winkel, in een ander
bedrijf of op kantoor werkt.
Je werkt met afwisselende
werkvormen. De ene keer
werk je zelfstandig achter de
computer, de andere keer werk
je samen met een groep om een
etalage te maken. Bij Economie
en Ondernemen leer je:

Als je kiest voor de sector Economie dan ben jij:
>
>
>
>
>
>

een leerling die sociaal is en die het leuk vindt om samen te 		
werken met andere leerlingen;
een leerling die goede omgangsvormen heeft en die er 		
verzorgd uitziet;
een leerling die het leuk vindt om met een computer
te werken;
een leerling die netjes kan werken;
een leerling die creatief is.

Welke vakken krijg je?
Je kiest binnen de sector Economie voor het
profiel Economie en Ondernemen. Binnen het
profiel Economie en Ondernemen wordt op
BBL (basisberoepsgerichte leerweg) en op KBL
(kaderberoepsgerichte leerweg) niveau lesgegeven.
De BBL-leerlingen krijgen 14 uur beroepsgerichte
vakken per week aangeboden, waaronder 1 dag
stage per week in leerjaar 3. De KBL-leerlingen
krijgen 12 uur per week beroepsgerichte vakken
aangeboden. Naast de beroepsgerichte vakken
krijg je les in een aantal verplichte vakken.

>

>

>

creatief te werken door
folders, posters en
etalages te ontwerpen
en te maken;
nauwkeurig te werken,
dat hoort bij administratieve werkzaamheden en boekhouden;
met de computer te
werken. Je leert werken
met computerprogramma’s
zoals Word, Excel,
PowerPoint, maar ook
met multimedia technieken zoals geluidsen beeldbewerking
en websites bouwen;
op een goede manier
te communiceren door
brieven te schrijven,
verkoop-, advies- en
telefoongesprekken
te voeren.

Wat kun je doen na het
behalen van je diploma?
Als je deze opleiding hebt
afgerond dan heb je een
vmbo-diploma. Je hebt met
dit diploma Economie en
Ondernemen de keuze uit
veel vervolgopleidingen.
Enkele voorbeelden van
deze opleidingen zijn:
> junior accountmanager;
> bedrijfsadministrateur;
> commercieel medewerker;
> verkoper;
> juridisch medewerker;
> logistiek medewerker;
>	medewerker secretariaat en
receptie;
> mediavormgever;
> ondernemer retail;
> software developer.
Als aanvulling op het profiel
Economie en Ondernemen
volg je de vaste keuzevakken
Ondernemen en Marketing.
Daarnaast kun je kiezen uit o.a.
Webshop, Presentatie & Styling,
Mode & Design en Distributie.

Wat heeft techniek jou
te bieden?
>
>
>

>
>
>

>

Sector
Techniek

kansen om je talenten
te ontwikkelen;
mogelijkheden om vanuit
de praktijk te werken;
mogelijkheden om je
breed te oriënteren op
de sector Techniek;
vraag gestuurd leren;
ruimte en mogelijkheden
voor loopbaanleren;
mogelijkheden voor
integratie tussen
algemene vorming en
beroepsgericht leren;
een goede aansluiting op
je vervolgopleiding.

Toelatingseisen en diplomering
voor de sector Techniek start in
het 3e leerjaar van het vmbo.
Om toegelaten te worden
tot één van de profielen moet je:
>

>

Daarnaast is het handig als je
geconcentreerd en nauwkeurig
kunt werken, logisch kan
redeneren en in staat bent
samen te werken met anderen.
De opleiding sluit je af met een
diploma vmbo Produceren,
Installeren en Energie, Mobiliteit
en Transport of Bouwen, Wonen
en Interieur op het niveau:
>

Binnen de sector Techniek werk je aan je kennis en vaardigheden die je nodig hebt in een later technisch beroep. Daarnaast
heb je de mogelijkheid om je te verdiepen in een technische
richting. Binnen de sector Techniek kun je kiezen voor het profiel
Produceren, Installeren en Energie (PIE), Mobiliteit en Transport
(MT) en voor het profiel BWI (Bouwen, Wonen en Interieur).
In de bovenbouw van het vmbo (leerjaar 3 en 4) kies je voor
een profiel dat je voorbereidt op het mbo (middelbaar beroeps
onderwijs). Op het mbo volg je je beroepsopleiding. Als een
technisch beroep bij jou past, is Produceren, Installeren en
Energie, Mobiliteit en Transport of Bouwen, Wonen en Interieur
echt iets voor jou! Met deze opleiding krijg je een technische
ondergrond, waarna je in het vervolgonderwijs volop keuzemogelijkheden hebt. Die technische opleiding is een goede
basis voor de vele technische beroepen waar je later voor
kunt kiezen.

de eerste 2 leerjaren
van het vmbo goed
doorlopen hebben;
belangstelling hebben
voor techniek.

>

basisberoepsgerichte
leerweg (BBL);
kaderberoepsgerichte
leerweg (KBL).

Hiermee krijg je toegang tot alle
technische opleidingen op het
mbo.

Goed op weg
in de techniek

Sector
Zorg en
Welzijn
De sector Zorg en Welzijn kent twee profielen:
Zorg en Welzijn en Zorg en Welzijn Horeca.
Werk je graag met mensen, dan is het profiel Zorg en Welzijn
echt iets voor jou. Je gaat je oriënteren en voorbereiden op de
werkvelden en beroepen in de verzorging en dienstverlening.
De mensen met wie je gaat werken zijn heel verschillend en
van alle leeftijden. Voorbeelden zijn: baby’s, schoolkinderen en
ouderen of zwakkeren in de samenleving. Ze hebben jou
om verschillende redenen nodig. Als je kiest voor het profiel
Zorg en Welzijn dan ben jij:
>
>
>

een leerling die goed kan luisteren;
een leerling die geduldig en vriendelijk is;
een leerling die zelfstandig kan werken en
ook goed kan samenwerken.

Het beroepsgerichte programma
In het profiel Zorg en Welzijn start je in het derde leerjaar met een
beroepsgericht programma met daarnaast algemeen vormende
vakken. Het beroepsgerichte programma bestaat uit profieldelen
waarin je kennismaakt met de wereld van gezondheid, omgeving,
activiteiten, voeding en bereiding van voeding en zorg. Zo kun je je
beter oriënteren op deze vakgebieden en een goede keuze maken
in welke richting je op het mbo (middelbaar beroeps onderwijs)
verder zou willen gaan. Het profiel Zorg en Welzijn kent ook de
keuzedelen Gastheerschap en Keuken. Deze keuzedelen geven dus
ook mogelijkheden voor beroepen binnen de Horeca.

Algemene vakken
Naast het beroepsgerichte programma krijgen alle Zorg en Welzijn
leerlingen een aantal algemene vakken. Naast deze vakken worden er
ook een viertal keuzevakken aangeboden. Twee hiervan zijn vrij te kiezen.

Diplomering en doorstroming
>

>

met een diploma vmbo-basisberoepsgerichte leerweg
kun je doorstromen naar één van de opleidingen binnen
het mbo niveau 2;
met een diploma vmbo-kaderberoepsgerichte leerweg
kun je doorstromen naar een van de opleidingen binnen
het mbo niveau 3 of 4.

Mogelijke beroepen zijn:
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
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helpende in de thuiszorg;
sociaal pedagogisch werker;
sociaal cultureel werker;
sport- en bewegingsleider;
kraamverzorgende;
bejaardenverzorgende;
gezinsverzorgende;
onderwijsassistent;
dokters-, tandarts- of apothekersassistent;
kapper;
schoonheidsspecialiste;
medewerker facilitaire dienstverlening;
voedingsassistent;
horeca;
gastvrouw/gastheer;
kok;
etc.

De weg naar
jouw toekomst

Oude Bossche Baan
vmbo - alle leerwegen
Oude Bossche Baan 20, 5624 AA Eindhoven
T 040 - 264 53 64
E oudebosschebaan@stedelijkcollege.nl
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