Welke bovenbouwprofielen zijn er op onze school?

Weten waarvoor je kiest!
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Inhoud
Ga je naar de bovenbouw?
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Beroepsgerichte profielen op ’t Venster
Sport
D&P Dienstverlening en Producten - Sport
Cultuur
MVI
Media, Vormgeving en ICT
		
D&P Dienstverlening en Producten - Cultuur
Ondernemen Z&W Zorg en Welzijn - Uiterlijke Verzorging
		
E&O Economie en Ondernemen
		
HBR Horeca, Bakkerij en Recreatie
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Schoolbreed vrij keuzedeel
Keuzehulp gewenst?		
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Ga je naar de
bovenbouw?

D

an kies je aan het eind van de tweede
klas voor een beroepsgerichte opleiding
of voor de mavo. Je hebt in de onderbouw
al gekozen voor een van onze drie schoolprofielen Sport, Cultuur of Ondernemen.
In de bovenbouw blijf je in principe binnen
dit profiel, maar switchen is mogelijk.

Mavo
Als je op de mavo voor Ondernemen kiest,
dan krijg je het vak Economie en Onder
nemen. Kies je voor Cultuur, dan krijg je
het vak CKV2; kies je voor Sport, dan krijg
je het vak LO2.
Met een mavodiploma kun je doorstromen
naar een havo-opleiding. Je moet dan ook

het extra vak geschiedenis in je pakket
hebben. Voor een goede overstap naar de
havo werken we nauw samen met het
Beekdal Lyceum en het Montessori College
Arnhem.

KL en BL
Ga je de kader- of basisberoepsgerichte
leerweg (KL/BL) doen? Dan kies je voor
een van de volgende beroepsgerichte
bovenbouwprofielen:
• D&P (Dienstverlening en Producten)
- Sport
• MVI (Media, Vormgeving en ICT)
• D&P (Dienstverlening en Producten)
- Cultuur
• Z&W (Zorg en Welzijn)
- Uiterlijke Verzorging
• E&O (Economie en Ondernemen)
• HBR (Horeca, Bakkerij en Recreatie)

Sport
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Ondernemen

Mavo

LO2
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E&O

KL en BL

D&P-Sport

MVI

E&O

D&P-Cultuur

HBR
Z&W-UV
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’t Venster biedt vijf van de tien bestaande
vmbo-profielen aan. Het profiel D&P heeft
bij ons twee richtingen: Cultuur en Sport.
Het profiel Z&W heeft bij ons de richting
Uiterlijke Verzorging. Op de volgende
pagina’s lees je meer over de profielen
en richtingen, zodat je weet waarvoor
je kiest!

Hoe zit een beroepsgericht
profiel in elkaar?
Nederlands, Engels, maatschappijleer,
lichamelijke opvoeding en een kunstvak:
deze vijf avo-vakken heb je altijd in je pakket.
Daarnaast zijn er per profiel een aantal
verplichte profielgebonden avo-vakken.
Wil je doorstromen naar de havo, dan moet
je geschiedenis kiezen als zevende vak.
Het vak Duits hoort op onze school bij elk
profiel, als zevende vak (bij E&O en HBR)
of als handelingsdeel. Verder horen bij elk
profiel een aantal beroepsgerichte profielvakken en keuzevakken.

Vrij keuzedeel

de andere vijf profielen. Het vrije keuzedeel gaat dus juist niet over jouw
profiel! Het vrije keuzedeel is verplicht
om te volgen en af te sluiten.

LOB
Het is de bedoeling dat de keuze voor
een profiel op het vmbo jou helpt om
een goede aansluiting met het mbo en
het bedrijfsleven in onze regio te vinden.
Kiezen kan moeilijk zijn. Wat doe je
graag? Waar word je blij van, wat past
bij jou? Op school helpen we je met LOB
(loopbaanoriëntatie en begeleiding) om
een antwoord te vinden op die vragen.
Je loopt stage, je praat over je ervaringen
en verwerkt ze in je portfolio. En je
bezoekt open dagen en oriëntatiedagen
op het mbo. Zo ontdek je welke kant je
op wilt.

Lees nu verder over de keuzemogelijk
heden op ’t Venster en wat leerlingen
daarover zeggen!

Misschien weet je nog niet 100 procent
zeker welke kant je later uit wilt. Daarom
kies je naast je beroepsgerichte profiel ook
een ‘schoolbreed vrij keuzedeel’. Dat is een
onderdeel dat jou aanspreekt uit een van
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Beroepsgerichte profielen op ’t Venster
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Inhoud | D&P Sport | MVI | D&P Cultuur | Z&W | E&O | HBR

D&P Sport

Ben jij sportief, hulpvaardig, bereidwillig, betrokken, sociaal, grens
verleggend en een teamplayer die ook zelfstandig kan werken?
Dan pas je goed bij D&P - Sport!
Met deze richting kun je in het mbo verschillende kanten op.
Er is bijvoorbeeld een zeer goede doorstroom naar de mbo-opleidingen
sport en bewegen, zoals bij CIOS (Rijn IJssel) en ROC A12.
Of je gaat voor een succesvolle afronding van de opleidingen
Beveiliging, HTV (Handhaver Toezicht en Veiligheid) en VeVa (Veiligheid
en Vakmanschap bij Defensie).
Je kunt ook denken aan werk als activiteitenbegeleider, organisator,
facilitair dienstverlener, gastheer/gastvrouw, medewerker recreatie
en toerisme of SPW’er en SCW’er (sociaal-pedagogisch en sociaalcultureel werk).

Profielvakken:

Ian en Geoffrey, 4e jaar

‘Je doet meer samen dan apart’
“Bij Sport ben je als groep sportief en actief. De goede sfeer komt
vanzelf, wij doen nu eenmaal meer samen dan apart. We hebben
leuke vakken, zoals zwemmen. En wij doen stage bij Vitesse!”
Ian: “Ik wil door met VeVa bij Defensie. Commando worden lijkt
me wel wat.” Geoffrey: “Ik doe dit profiel omdat ik naar het CIOS
wil om sportleraar te worden.”
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- Een product maken en verbeteren:
een sportproduct ontwerpen en maken voor een sportles
- Presenteren, promoten en verkopen: een activiteit organiseren
voor een externe opdrachtgever, waarmee je ook je
maatschappelijke betrokkenheid toont (de meesterproef)
- Multimediaal product maken: bijvoorbeeld een website of een
digitaal portfolio
- Organiseren van een activiteit: een ouderavond en/of sportdag

Keuzevakken:
- Gezonde leefstijl: bewegen, meten en voeding
- EHBO en het voorkomen van (sport)ongevallen (preventie)
- Beveiliging en veiligheid: rapporteren, incidentenonderzoek en
bemiddelen
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Inhoud | D&P Sport | MVI | D&P Cultuur | Z&W | E&O | HBR

MVI

Media, Vormgeving en ICT

Heb jij veel ideeën, ben je creatief en (een beetje) technisch? Wil je graag
logo’s, posters of flyers kunnen ontwerpen, maken of illustreren? Of
websites bouwen en foto’s bewerken? Met deze opleiding kun je in het
mbo alle kanten op en zeker met grafische opleidingen is er een goede
aansluiting. Denk aan werkvelden als grafische vormgeving, game design,
webdesign, video editing, fotografie, art en design, podium- en evene
menttechniek, sign, interieurontwerp, ruimtelijke vormgeving of ICT.
Dit hoort bij jou als je kiest voor MVI: je bent creatief, kunt zelfstandig
werken, je hebt belangstelling voor ICT en je kunt je goed verplaatsen
in een doelgroep of klant.
Dit moet je ook kunnen: geconcentreerd werken, individueel én samen
met anderen, kritisch zijn, originele ideeën bedenken.

Profielvakken:

Claartje en Kaylee, 3e jaar

‘Ik wilde meer weten over ICT’
Kaylee: “Op het mbo wil ik verder met ICT. Dit profiel is heel leuk
en breed, je kunt er veel kanten mee op. Het is ook best moeilijk,
want er komt veel theorie bij kijken. Als je hier niet bewust voor
kiest, lukt het je niet.” Claartje: “Ik heb dit profiel gekozen van
wege het vak fotografie. Dat is ook mijn hobby.”
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- Audiovisuele vormgeving en productie:
fotografie, film en animatie
- 2D- en 3D-vormgeving en -productie:
een mediaproduct maken en presenteren
- ICT: de technische ins en outs van
een computer, software installeren, klanten helpen
- Interactieve vormgeving en productie: ontwerp en uitvoering van
een digitaal interactief document, een site of app

Keuzevakken:
- Vormgeving en typografie: hoe presenteer je een tekst of beeld?
- Sign: ontwerpen, plotten, pellen, plakken van folies op ramen, auto’s
en borden
- Tekenen, schilderen en illustreren: naar werkelijkheid en vanuit
fantasie of een kunststroming
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D&P Cultuur

Cultuur is voor creatievelingen die vernieuwend en sociaal zijn,
en een beetje eigenwijs.
Met deze oriënterende richting kun je in het mbo nog alle kanten op.
Vaak kiezen Cultuur-leerlingen voor de mbo-richtingen artiesten
opleiding, evenementenorganisatie, vormgeving, theatertechniek,
video editing, fashion & design, maar ook voor bijvoorbeeld Zorg en
Welzijn.
Dit moet je kunnen als je Cultuur gaat doen: samenwerken, omgaan
met vrijheid en verantwoordelijkheid, je eigen grenzen durven te
verleggen. Én je moet feedback kunnen geven en verdragen: zowel
kritisch commentaar als complimenten!

Profielvakken:

Mik, 4e jaar

‘Iedereen is hier zichzelf’
“Ik wil een dansopleiding gaan doen. Bij Cultuur doe je veel aan
theater, dans en muziek. Behalve van dans houd ik ook van zingen
en acteren. De docenten weten heel goed wat je kunt en wilt, en
ondersteunen je. Iedereen is zichzelf en laat de ander zijn eigen
ding doen. Elke leerling is ergens heel goed in, wij stimuleren
elkaar.”
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- Een product maken en verbeteren: uitvindingenwedstrijd
- Presenteren, promoten en verkopen: opstarten eigen bedrijf
- Multimediaal product maken: een trailer maken voor je eigen
speelfilm
- Organiseren van een activiteit: de meesterproef, samen een
voorstelling maken

Keuzevakken:
- D&P - Cultuur: dans, muziek en drama gebruiken bij een voorstelling
- Licht, geluid en decor: aansluiten en bedienen van licht- en geluidsinstallaties, ontwerpen en bouwen van decor
- Mode en design: ontwerp en uitvoering van kleding of tassen
- Organisatie en begeleiding van dans-, acteer- en zangactiviteiten
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Z&W Uiterlijke verzorging

Zorg en Welzijn (Z&W) is een goede voorbereiding op de opleidingen
richting de zorg in het mbo. Binnen Z&W bieden we op ’t Venster
keuzedelen aan in Uiterlijke Verzorging (UV). Die zijn weer erg fijn
als voorbereiding op een mbo-opleiding in de richting van beauty &
lifestyle.
Vind jij het leuk om veel met mensen bezig te zijn? Ben je zorgzaam,
sociaal, creatief en modebewust? Dan is Z&W - UV vast iets voor jou!
Dit is wat je nodig hebt, naast natuurlijk een goede motivatie: je moet
netjes en nauwkeurig kunnen werken, zowel individueel als in groeps
verband. En je moet kunnen denken in oplossingen.

Profielvakken:

Selina en Jadzia, 4e jaar

- Mens en gezondheid: ondersteunen bij keuzes
voor een gezonde leefstijl
- Mens en omgeving: ondersteunen bij het creëren van
een verzorgde, schone en veilige werk- en leefomgeving
- Mens en activiteit: activiteiten organiseren en begeleiden,
met als doel de klant te activeren
- Mens en zorg: ondersteunende handelingen verrichten
bij de zorgverlening aan een klant

‘Wat je hier leert heb je later nodig’

Keuzevakken:

Selina: “De praktijkvakken zijn heel leuk: schoonheidsbehande
lingen, nagels, haarverzorging, maar ook massage. Ik wilde altijd
kapster worden, maar nu weet ik dat ik meer iets wil met orga
niseren. Dat leren we hier ook.” Jadzia: “Uiterlijke verzorging heb
je altijd nodig, hier leer je hoe het moet, dat is handig voor later.”

- Haarverzorging: haarbehandelingen uitvoeren bij een klant
in een salon
- Huidverzorging: gezichts- en lichaamsbehandeling uitvoeren
bij een klant in een schoonheidssalon
- Hand- en voetverzorging: eenvoudige hand-, voet- en nagel
verzorgende behandelingen uitvoeren
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E&O Economie en Ondernemen

Dit is een typisch ‘business’-profiel. Geschikt voor jou als je graag in
contact bent met klanten, collega’s en leveranciers. Je wilt dat alles
op rolletjes loopt en je stelt kritische vragen als dat nodig is.
Hoe kunnen we een proces verbeteren en meer winst maken? Hoe kan
ik mijn eigen bedrijf opzetten of laten groeien? Hoe maak ik het de
klant zo makkelijk mogelijk?
Als je wilt dat elk cijfer klopt, dan is administratie jouw ding. Als secreta
resse ben je het gezicht van het bedrijf en bereid je altijd alles tot in de
puntjes voor. Als ondernemer, verkoper of marketeer denk je met je team
na over hoe je een product of dienst het beste kunt aanbieden. In de
logistiek wil je goederen op de afgesproken tijd op de juiste plek krijgen.
Kies je voor dit profiel, dan straal je enthousiasme uit, ben je zelf
standig, ondernemend, positief en betrouwbaar.

Ivy, 3e jaar

‘Ondernemen en hard werken!’
Ivy: “Economie past bij mij, dit is wat ik wil. De horeca
vind ik heel erg leuk en daar is E&O een goede basis
voor. Ik hou van hard werken en van ondernemen.
Mijn vader heeft ook een eigen bedrijf.”
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Profielvakken:

Keuzevakken:

-

- Marketing
- Presenteren, promoten, verkopen
- Ondernemen

Commercieel
Logistiek
Administratie
Secretarieel

Aansluiting bij o.a. de volgende mbo opleidingen:
-

Medewerker marketing en communicatie
Medewerker secretariaat en receptie
Secretaresse
Financieel-administratief medewerker
Commercieel medewerker
Advies en leiding in de verkoop
Eerste verkoper
Verkoopadviseur of verkoopspecialist
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HBR Horeca, Bakkerij en Recreatie

Dit profiel werd vroeger ‘de afdeling consumptief’ genoemd. Als je van
deze richting je beroep gaat maken, word je brood- en banketbakker,
gastheer of gastvrouw, kok of medewerker recreatie. Gastvrijheid is in
al deze beroepen erg belangrijk. Gastvrijheid wil zeggen: je verplaatsen
in de gasten of de klanten om te ontdekken wat zij graag willen en wat
jij kunt doen om dat waar te maken.
Als je succesvol wilt zijn in de horeca, bakkerij en recreatie zijn sociale
vaardigheden, samenwerken en luisteren naar anderen sleutelbegrippen. Dus daar is in deze opleiding extra veel aandacht voor. Dat geldt
ook voor het werken volgens de regels. Dat leer je door onder leiding
van een docent of een medeleerling in een groot team samen te werken
om de producten op de juiste manier te bereiden en aan te bieden.
Er ligt bij HBR dus een accent op sociale vaardigheden en daarnaast
leer je natuurlijk de kneepjes van het handwerk!

Profielvakken:

Sem, oud-leerling

-

‘Als kind wilde ik dit al’

Keuzevakken:

“Tot mijn vierde wilde ik miljonair worden, daarna kok. Chef
natuurlijk! Dit profiel is heel veelzijdig, we doen elke maand wat
anders. Hierna wil ik naar de vakschool in Wageningen om meer
te leren: koken, bakken, maar ook over producten. Ik wil een
allround-opleiding, om goed aan een baan te kunnen komen.”
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Gastheerschap
Bakkerij
Keuken
Recreatie

- Keukenspecialisatie
- Brood- en banketspecialisatie
- Bijzondere keuken

>

Schoolbreed vrij keuzedeel

Keuzehulp gewenst?

Buiten je eigen profiel moet je een van de volgende
vrije keuzedelen volgen:
• D&P - Sport: Geüniformeerde dienstverlening
en veiligheid
• MVI: Sign
• D&P - Cultuur: Mode en design
• Z&W: Kennismaking met uiterlijke verzorging
• E&O: Ondernemen
• HBR: De bijzondere keuken

Als je door de bomen het bos niet meer ziet,
of als je twijfelt over wat het best bij jou past,
vraag dan raad bij je mentor of bij de decaan.
Bezoek open dagen en praat met andere leerlingen:
vraag ze hoe zij tot hun keuze zijn gekomen en
hoe het ze nu bevalt.
Veel succes met kiezen!

Decaan:
Cees Essers
kamer A216
c.essers@vmbo-venster.nl

Vmbo ’t Venster is onderdeel van
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Thomas a Kempislaan 82
6822 LS Arnhem
T: 026 - 3209850
E: info@vmbo-venster.nl

