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Het nieuwe vmbo

Profielen
Vanaf augustus 2017 werken alle vmbo-scholen in klas 
3 en 4 (de bovenbouw) met beroepsgerichte profielen. 
Op onze school zijn dat:

-  Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR),
-  Economie en Ondernemen (E&O),
-  Zorg en Welzijn (Z&W, incl. uiterlijke verzorging).

De vier leerwegen in het vmbo blijven bestaan:
-  basisberoepsgerichte leerweg (BB),
-  kaderberoepsgerichte leerweg (KB),
-  gemengde leerweg (GL) en de
-  theoretische leerweg, ook wel mavo genoemd (TL).

Hoe ziet een profiel eruit?
Een profiel is altijd een combinatie van theorie en prak-
tijk. Het bestaat uit algemeen vormende vakken (avo), 
het beroepsgerichte profielvak en beroepsgerichte 
keuzevakken.

De avo-vakken
Welk profiel je ook kiest, je krijgt altijd Nederlands, 
Engels, maatschappijleer, lichamelijke opvoeding, 
culturele-maatschappelijke vorming (ckv) en rekenen. 
Daarbij doe je nog twee avo-vakken die samenhangen 
met je profiel. Bijvoorbeeld: bij Economie en Onderne-
men zijn dat de vakken economie en wiskunde of Duits. 
Het is belangrijk dat de avo-vakken die je kiest in klas 2 
met een voldoende worden afgesloten. 

Het beroepsgerichte profielvak
Het beroepsgerichte profielvak is het “vaste” deel dat 
iedereen doet die kiest voor een bepaald profiel. Je 
leert hier de basiskennis en de basisvaardigheden die 
je nodig hebt om in een beroep of werkveld goed te 
functioneren. In de basis- en kaderberoepsgerichte 
leerweg volg je het hele beroepsgerichte profielvak. In 
de gemengde leerweg krijg je minder beroepsgerichte 
uren en een extra avo-vak. Daarom doe je daar de helft 
van het profielvak.
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De beroepsgerichte keuzevakken
In de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg krijg je 
vier beroepsgerichte keuzevakken aangeboden, in de 
gemengde leerweg twee.
We hebben als school een aantal keuzevakken zo bij 
een profiel gekozen dat jouw programma goed aansluit 
bij de beroepsopleidingen op het mbo en bij de arbeids-
mogelijkheden in de omgeving. 
Soms is het mogelijk om zelf enkele beroepsgerichte 
keuzevakken te kiezen. 

Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB)
Wij willen de leerlingen bekendmaken met de 5 loop-
baancompetenties zodat ze kunnen werken aan hun 
persoonlijke ontwikkeling en om ze te leren hoe je het 
beste keuzes kunt maken.
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Profiel HBR
In dit profiel maak je kennis met alle facetten van deze 
industrie. Je leert koken voor gasten, maaltijden serve-
ren, brood en taart bakken en activiteiten organiseren 
voor mensen.

Na het beroepsgerichte profielvak kun je je in een van 
de richtingen specialiseren of een brede opleiding blij-
ven volgen richting het mbo.

Kies je voor HBR dan moet je ook examen doen in het 
vak economie en wiskunde of Duits.

Uit welke vakken bestaat het beroepsgerichte vak bij 
HBR?

 - praktijkles koken;
 - praktijkles brood en banket;
 - praktijkles serveren;
 - recreatie/toerisme;
 - vaktheorie koken, brood, banket, serveren;
 - ondernemen.

Van een HBR-leerling wordt verwacht dat je…

 - het leuk vindt om met anderen samen te werken;
 - het leuk vindt om iets voor iemand anders te doen;
 - netjes en beleefd bent;
 - enthousiast bent en dat ook kan uitstralen.

Horeca, Bakkerij & Recreatie
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Wat kun je later gaan doen?
Je kunt in de horeca gaan werken in bijvoorbeeld een 
restaurant, catering, brood- en banketbakkerij en sla-
gerij.
Wat betreft de toeristische sector kun je gaan werken 
bij een reisbureau, de ANWB, luchtvaartmaatschap-
pijen, touroperators, pretparken, bungalowparken, 
campings en hotels.
Er zijn natuurlijk nog andere bedrijven en instellingen 
die met voedsel of recreatie te maken hebben en waar 
je ook kunt werken. Je kunt dan denken aan de vol-
gende beroepen:

-  Kok     
-  Gastheer/gastvrouw
-  Bakker    
-  Patissier
-  Slager
-  Dieetkok    
-  Hotelmedewerker
-  Receptiemedewerker  
-  Reisleid(st)er/gids
-  Grondsteward(ess)  
-  Recreatiemedewerker
-  etc., etc., ….

-------------------------------------------------------------------

Eind klas 3 begin je met de avondlessen. Dit bete-
kent dat je twee avonden in de week les hebt in het 
schoolrestaurant: één avond werk je als gastheer/
vrouw en de andere als kok. Het schoolrestaurant 
zit dan gevuld met echte gasten. 

Horeca, Bakkerij & Recreatie
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 Zorg & Welzijn
(incl. Uiterlijke verzorging)

Vind je omgaan met mensen leuk?

Wil je het anderen naar hun zin maken?

Wil je graag voor mensen zorgen?

Ben je verantwoordelijk?

Profiel Z&W
Wil je later een beroep gaan uitoefenen in de wereld 
waarin je klaarstaat en zorgt voor een ander? Dan kies 
je voor het profiel Zorg en Welzijn. Je moet natuurlijk 
wel graag met mensen om willen gaan. Een beetje 
geduld, goed kunnen luisteren en beschikken over veel 
doorzettingsvermogen komen ook goed van pas. 
Heb je dat nog niet zo erg, dan leren we je dat!

Met je diploma Zorg en Welzijn kun je straks een oplei-
ding gaan volgen in de zorgsector, in het welzijnswerk, 
in de uiterlijke verzorging, in de horeca en facilitaire 
dienstverlening, in de sport of zelfs in de laboratorium-
techniek.

Kies je voor Z&W dan moet je in elk geval ook examen 
doen in biologie en maatschappijkunde. 

Twee keuzerichtingen binnen Z&W
Kies je voor Z&W, dan moet je een extra keuze maken, 
namelijk:
Kies je voor de brede variant Zorg en Welzijn of de 
variant Uiterlijke Verzorging. 

Het beroepsgerichte profielvak is voor beide varianten 
gelijk. Beide varianten krijgen vakken als: Mens en 
gezondheid, Mens en omgeving, Mens en activiteit 
en Mens en zorg. De andere helft van het programma 
(beroepsgerichte keuzevakken) is verschillend (zie de 
volgende bladzijde).
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@ Zorg en Welzijn: 

Je krijgt twee “verbredende” keuzevakken die bij het 
profiel Zorg en Welzijn horen. Ook mag je zelf twee 
keuzevakken kiezen (zie bladzijde 11). 

Deze variant heeft raakvlakken met de volgende beroe-
pen: verzorgende, klassenassistent, activiteitenbegelei-
der, tandartsassistent, apothekersassistent, helpende, 
voedingsassistent, kraamverzorgende, thuiszorgme-
dewerker, jongerenwerker, instellingskok, medewerker 
facilitaire dienst, etc.

Ook is het profiel Z&W een prima voorbereiding op de 
veiligheids- en sportacademie.

@ Uiterlijke verzorging:

Naast de vakken uit het kerndeel, Mens en gezond-
heid, Mens en omgeving, Mens en activiteit en Mens 
en zorg, krijg je de volgende vakken:

1.  Uiterlijke verzorging breed
2.  Haarverzorging
3.  Huidverzorging
4.  Hand- en voetverzorging

Gerelateerde beroepen: kapper, visagist, schoonheids-
specialist, pedicure, manicure, etc.

 Zorg & Welzijn
(incl. Uiterlijke verzorging)
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Economie & Ondernemen  
Profiel E&O
Ben je precies? Vind je het leuk om met cijfers en geld 
te werken? En vind je het leuk om mensen te helpen 
bij het maken van een keuze? Kies dan voor het profiel 
Economie en Ondernemen. 

Economie en Ondernemen is een breed profiel. In dit 
profiel maak je kennis met heel veel werkzaamheden 
en beroepen.

Je kunt later in een administratief beroep gaan werken, 
bijvoorbeeld bij een bank of in een hotel. Of gaan wer-
ken in een winkel of in de mode. Je kunt ook verkoper 
worden of inkoper, magazijnmedewerker, receptieme-
dewerker, administrateur, juridisch medewerker, etaleur, 
….

Wij verwachten van je, dat je beschikt over voldoende 
zitvlees en dat je in staat bent om je werk rustig uit te 
voeren.

Als je het profiel E&O volgt, dan moet je ook examen 
doen in economie en wiskunde of Duits.

8



hv.penta.nl

Economie & Ondernemen  
Doorstroom

E&O is een breed profiel. Na het behalen van je E&O 
diploma heb je aansluiting op diverse mbo-opleidingen:

  -  verkoopmedewerker;
  -  verkoopchef;
  -  commercieel medewerker;
  -  medewerker inkoop;
  -  receptioniste;
  -  vertegenwoordiger;
  -  administratief medewerker;
  -  boekhoudkundig medewerker;
  -  secretariaatsmedewerker;
  -  ICT-medewerker;
  -  Etc., etc.,…
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Onze onderbouw sluit prima aan op een technisch ver-
volg op onze zusterschool PENTA de Oude Maas. 
Veel vakken in de onderbouw zijn hetzelfde en ook de 
lesmethode verschilt vaak niet zo veel. In klas 2 oriën-
teren we ons niet alleen op profielen die op Hoogvliet 
worden aangeboden, maar ook op de (technische) 
profielen van de Oude Maas. 

Dit zijn:
• Bouwen, wonen, interieur en meubelmaken: 

hier leer je basisvaardigheden en de basiskennis. 
• Mobiliteit en transport: in dit profiel leer je alles wat 

met vervoer te maken heeft: van een fietsband plak-
ken tot een route voor een vrachtwagen plannen en 
van een motor repareren tot lampen afstellen.

• Produceren, installeren en energie: in dit profiel 
komen installatietechniek, elektrotechniek en metaal-
techniek samen.

Als je een van deze technische profielen kiest doe je in 
elk geval examen in wiskunde en nask1.

Doorstroom naar de 
technische profielen 
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Op bladzijde 2 vertelden we al dat je vier beroepsge-
richte keuzevakken krijgt aangeboden. Deze keuzevak-
ken rond je af met een schoolexamen. Soms hebben 
wij als school al keuzevakken gekozen en gekoppeld 
aan een profiel. Soms kun je zelf kiezen welk keuzevak 
je wil gaan volgen. 
Hieronder een overzicht van het aantal keuzevakken 
dat je verplicht bent te volgen bij een profiel en hoeveel 
je er bij het profiel zelf nog kan kiezen: 
 
  

Je kan zelf kiezen uit de volgende keuzevakken:
•  Mode en design
•  Ondernemen
•  Sport en bewegen
•  Geüniformeerde dienstverlening en veiligheid
•  Voorkomen van ongelukken en EHBO
•  Webshop
•  Tekenen, schilderen en illustreren

Op de volgende bladzijden vind je meer informatie over 
deze vakken. 

De beroepsgerichte 
keuzevakken

Profiel Verplichte 
keuzevakken
(aantal) 

Zelf kiezen 
(aantal)

Horeca, Bakkerij en 
Recreatie 4 0 

Economie en 
Ondernemen 2 2 

Zorg en Welzijn 
(brede variant) 2 2 

Zorg en Welzijn, 
uiterlijke verzorging route 4 0 
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• Ervaar hoe het is om bij de politie of het leger te 
werken!

• Werk aan je conditie!
• Is de Veiligheidsacademie wat voor mij?

Je verricht een eenvoudig onderzoek bij fictieve ver-
dachten in een gesimuleerde situatie. Je leert een por-
tofoon en megafoon te gebruiken. Je kan een woning 
op inbraakgevoeligheid beoordelen. Ook leer je over de 
verkeerswet- en regelgeving.

hv.penta.nl

Geüniformeerde dienstverlening 
en veiligheid
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• Jij bent dé ondernemer!
• Ontwerp een Business Plan

Je leert bij dit keuzevak hoe je een ondernemingsplan 
voor jouw toekomstige bedrijf moet opstellen. Een on-
dernemingsplan bestaat o.a. uit: een investeringsplan 
en een begroting van inkomsten en uitgaven.
Uiteindelijk presenteer je je product: het Business 
Plan!

Tekenen, Schilderen en illustreren

Ben jij een kunstzinnig type?
Wil je meer weten over kunststromen?

Dan zit jij bij tekenen, schilderen en illustreren goed!
Je gaat een personage bedenken en uitwerken op een 
eigen gekozen materiaal. Ook maak je een mediapro-
duct in de stijl van een gekozen kunststroming.
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Ondernemen

Tekenen, schilderen 
en  illustreren

13



• Je organiseert sportactiviteiten.
• Assisteer een sportinstructeur!

Je leert om te gaan met veiligheid en het voorkomen 
van sportblessures. Je kan uitleg geven over bewe-
gingsactiviteiten en je leert leiding te geven binnen een 
sport. Ook maak je andere mensen enthousiast voor 
sport door bijvoorbeeld een sporttoernooi te organise-
ren.

• Lever een bijdrage aan veiligheid 
door het voorkomen van onge-
lukken!

• Jij kunt straks eerste hulp 
bij ongelukken verlenen!

Je leert hoe het menselijk hart, longen, gewrichten 
en de bloedsomloop werkt. Ook leer je te handelen 
bij ongelukken. Denk hierbij aan EHBO-vaardighe-
den en de bediening van een AED (Automatische 
Externe Defibrillator).
Voorkomen is natuurlijk beter dan genezen. Je leert 
ook hoe je gevaarlijke situaties kan voorkomen.
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Sport en bewegen

Voorkomen van ongelukken 
en EHBO
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• Altijd al je eigen kledingstijl willen ontwerpen?
• Of een trendy design voor een woonkamer willen 

ontwerpen?

Bij Mode en design leer je stijlen en trends herkennen 
op het gebied van wonen en kleding. Je leert producten 
en materialen herkennen en toe te passen. 

• Bedenk, ontwikkel en maak je eigen webshop!!!

Welk product breng je op de markt? 
Wat is je doelgroep? 

Hoe maak je jouw webshop aantrekkelijk 
voor je klanten? 
Hoe kunnen je klanten afrekenen? 
Promoot je webshop!
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Webshop

Mode & design
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Elritsstraat 11 |  010 - 2950666  |  hv@penta.nl

Voor vragen over profielkeuze kan je altijd 
bij je mentor of de decaan terecht. 

Notities:


