
Beroepsgerichte profielen vmbo 

Profiel Economie & Ondernemen (E&O) 

Vmbo-niveau: basis en kader 

Economie & Ondernemen is een voorbereidende opleiding voor beroepen in de administratie en de 
detail- en groothandel. Je moet daarbij denken aan bijvoorbeeld een baan als telefonist, receptionist, 
secretarieel medewerker, administratief medewerker, verkoopmedewerker, magazijnmedewerker of 
inkoper. Ook wanneer je later je eigen winkel of bedrijf wilt beginnen, is de afdeling Economie & 
Ondernemen een prima start. In dit profiel maak je kennis met de werkzaamheden die bij bepaalde 
beroepen horen. De combinatie van verplichte en keuze delen is gebaseerd op de 21st century skills 
zoals: kritisch denken, samenwerken, ICT-vaardigheden, sociale vaardigheden, ondernemen, 
presenteren, ontwikkelen, creëren en problemen oplossen. De mentoren richten zich in de 
mentoruren op ontwikkeling van vaardigheden, kennis en bijscholen. Je leert bij E&O om je te blijven 
ontwikkelen in nieuwe technieken en vaardigheden waarmee je breed wordt opgeleid en volop 
mogelijkheden hebt in het MBO. Economie & Ondernemen, een opleiding met perspectief voor de 
toekomst. 

Profiel Dienstverlening & Producten (D&P) 

Vmbo-niveau: basis en kader 

Heb je na klas 2 nog geen idee wat je kiezen moet? 

Het profiel Dienstverlening & Producten geeft je de mogelijkheid je keuze langer uit te stellen en je 
breed te oriënteren op verschillende beroepen. Dan kun je later ( in klas 4) bewuster kiezen. Je 
maakt een persoonlijke ontwikkeling door. Door het uitvoeren van allerlei praktijkopdrachten leer je 
jezelf kennen, ontdek je wat je leuk vindt, waar jouw passie ligt en watje nog graag zou willen leren. 
D&P is niet aan één branche of werkveld gebonden. Terwijl je bezig bent, leer je allerlei algemene 
vaardigheden die je overal kan toepassen bij alle beroepen. In de vakken die je krijgt, leer je een 
activiteit organiseren, een multimediaal product maken, presenteren, verkopen, promoten en een 
product maken en verbeteren. 

Daarnaast kun je kiezen uit verschillende keuzemodules die aansluiten op jouw interesses en die je 
mede helpen een beeld te krijgen van wat jij nou eigenlijk echt leuk vindt om later te gaan doen in 
het MBO. 


