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Kies je profiel!

Informatie over de vmbo bovenbouw

Kies je profiel!
Als leerling van 2 vmbo kies je dit jaar welk profiel je in de bovenbouw van het
Vellesan College gaat volgen. Je hebt op het Vellesan College de keuze uit twee
profielen: Economie & Ondernemen en Zorg & Welzijn. Met deze twee profielen
als basis kies je drie keuzevakken.
In beide profielen krijg je verplichte algemeen vormende vakken, zoals Neder
lands, Engels, wiskunde en maatschappijleer. Elk profiel heeft vier verplichte
onderdelen, de profielmodules. Daarnaast maak je de keuze uit beroepsgerichte
keuzevakken. Die keuze is vrij: je kiest een vak omdat je het leuk vindt en/of
omdat je er goed in bent en/of omdat het past bij je toekomstplannen.
Het is belangrijk om deze keuze goed te overdenken maar het is natuurlijk ook
verstandig om bijvoorbeeld met je mentor, de decaan, je docenten of je ouders
te bespreken aan welke vakken je denkt.
In dit informatieboekje lees je meer over de twee profielen en de keuzevakken in
leerjaar 3.
J. van Werkhoven
Decaan VMBO

Waar krijg je
complimenten
over?

Wat doe
je graag?

Waar krijg
je energie
van?
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Waar ben je
goed in?
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Profiel Economie & Ondernemen
Kun je goed rekenen? Vind je het leuk om met cijfers en geld te werken? Dan kies
je voor Economie & Ondernemen, een breed profiel waarin je kennismaakt met
veel werkzaamheden en beroepen. De verschillende aspecten van administratie
leer je kennen in de kantoorsimulatie: een praktijklokaal met bedrijfsafdelingen
als receptie, facturering, inkoop, verkoop en personeelszaken. In een andere
praktijkruimte, de winkel, oefen je verkooptechnieken en verkoopgesprekken
en je leert de kassa bedienen. Ook is er een cadeauverpakkingshoek en zijn er
etalages om te leren etaleren.
Met deze opleiding als basis kun je, na een verdere opleiding in deze richting, in
een administratief beroep gaan werken, bijvoorbeeld bij een bank of in een hotel.
Ook kun je gaan werken in een winkel of in de mode. Of je begint je eigen winkel
of bedrijf. Andere beroepen, die bij deze opleiding horen, zijn: verkoper, inkoper,
magazijnmedewerker, medewerker in media en reclame, receptiemedewerker,
administrateur, juridisch medewerker en etaleur.
Profielmodules
Binnen het profiel Economie & Ondernemen zijn er vier verschillende onderdelen, de
verplichte profielmodules. De profielmodules Logistiek en Administratie doe je in het
derde leerjaar. Commercieel en Secretarieel komen in het vierde leerjaar aan de orde.

• LOGISTIEK
In de module Logistiek leer je hoe je goederen ontvangt en opslaat in het magazijn.
Je leert de voorraad bijhouden, bestellen, verpakken en verzenden.

• ADMINISTRATIE
In de module Administratie leer je wat er bij de administratie van een bedrijf komt
kijken, bijvoorbeeld de financiën bijhouden (boekhouden) en de formulierenstroom
beheren.

• COMMERCIEEL
De module Commercieel gaat over kennis van marketing en reclame, en over
prak- tische vaardigheden als verkopen en afrekenen.

• SECRETARIEEL
In de module Secretarieel leer je backoffice- en frontofficewerkzaamheden.
Backoffice wil zeggen: op kantoor. Je beheert de agenda van één of meer
managers, je behandelt post, je organiseert bijeenkomsten. Frontofficewerkzaamheden doe je aan een balie: je ontvangt bezoekers, je presenteert
je bedrijf en je handelt klachten af.
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Profiel Zorg & Welzijn
Je gaat graag met mensen om, je hebt geduld, je kunt goed luisteren, je hebt veel
doorzettingsvermogen en je staat graag voor een ander klaar. Wil je daar nog beter in
worden en wil je er later je werk van maken, kies dan voor het profiel Zorg & Welzijn.
In het profiel Zorg & Welzijn krijg je theorie- en praktijklessen over zorg voor
mensen, van jong tot oud. Je leert de was verzorgen en oefent met allerlei soorten
huishoudelijk werk en je leert gezonde maaltijden te koken. Je leert ook praktisch
omgaan met mensen met een beperking, bijvoorbeeld hoe je iemand helpt die in
een rolstoel zit. Je oefent de verschillende werkzaamheden in praktijklokalen. Er
is een babykamer, een ziekenkamer met een hoog-laagbed, een afdeling met een
keuken en restaurant, een kapsalon en een schoonheidssalon.
Met het profiel Zorg & Welzijn
kun je straks een opleiding
volgen in de zorg, in het
welzijnswerk, in de uiterlijke
verzorging, in de horeca
bijvoorbeeld als voedingsassistent in een zorginstelling.
Misschien ga je dan later in
een wijkcentrum of bij een
sportvereniging activiteiten
verzorgen voor mensen. Ook
kun je terecht- komen in de
kinderopvang of bij een organisatie waar je voorlichting
geeft over het opvoeden van
kinderen, of over gezonde
voeding.
Profielmodules
Binnen het profiel Zorg &
Welzijn zijn er vier verschillende onderdelen, de verplichte
profielmodules. De profiel
modules Mens en omgeving,
en Mens en gezondheid doe
je in het derde leerjaar. Mens
en activiteit, en Mens en zorg
komen in het vierde leerjaar
aan de orde.
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• MENS EN OMGEVING
In de module Mens en omgeving leer je hoe je mensen kunt helpen om hun leef- of
werkomgeving veilig en schoon te houden. Schoonmaken, onderhoudswerkzaamheden, wassen en strijken komen aan de orde. Ook leer je welke aanpassingen en
hulpmiddelen er zijn om gebouwen veilig en toegankelijk te maken. Verder maak je
kennis met baliewerk: klanten ontvangen, telefoontjes afhandelen, enz.

• MENS EN GEZONDHEID
De module Mens en gezondheid gaat over ondersteuning op het gebied van een
gezonde leefstijl. Je geeft informatie over een gezonde leefstijl, je leert zelf gezonde
maaltijden te bedenken en te koken en je leert wat een verantwoorde combinatie is
van voeding en bewegen.

• MENS EN ACTIVITEIT
In de module Mens en activiteit leer je activiteiten te bedenken en te organiseren.
Dat kan een activiteit zijn voor één persoon of voor een groep, voor kinderen of
voor oude mensen. Je moet bedenken wat past voor die bepaalde persoon of die
bepaalde groep, je moet kunnen uitleggen wat de bedoeling is, je stimuleert ze om
mee te doen en je maakt een draaiboek voor de activiteit van het begin tot het eind.

• MENS EN ZORG
In de module Mens en zorg leer je hoe je voor mensen kunt zorgen. Dat gaat
over EHBO-technieken en over hulp en verzorging van mensen met een veel
voorkomende ziekte. Ook leer je te herkennen welke hulp mensen willen hebben.
Je weet welke hulp je zelf kunt geven en voor welke zorg je iemand anders moet
inschakelen.

Beroepsgerichte keuzevakken
in het derde leerjaar
Nadat je de hoofdkeuze hebt gemaakt voor het profiel Economie & Ondernemen of
het profiel Zorg & Welzijn, zijn er nog meer keuzes te maken. Een schooljaar bestaat
uit drie perioden en elk periode volg je één van de keuzevakken van jouw voorkeur.
Op het keuzeformulier kun je zien welke keuzevakken er worden aangeboden.
Kies voor de vakken die bij jou passen of je leuk lijken.
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Keuzevak Mode en Design
Verander jij je kamer vaak? Heb
je een creatief brein en maak je
wel eens een aparte verpakking
of een gek tafeltje? Teken je
wel eens een ontwerp voor een
nieuwe bloes of broek? Dan
voel je je vast thuis in de wereld
van mode en design.
Het keuzevak Mode en design gaat over trends en rages
op het gebied van kleding,
maar het gaat ook over mooie
vormgeving van producten,
over stijlvolle interieurs en over
aantrekkelijke presentatievormen. In dit vak leer je stijlen en trends herkennen en ga
je op basis van je eigen ideeën aan het werk met verschillende thema’s en trends.
Je ontwerpt nieuwe producten, en nieuwe kleding. Van al je werk stel je in overleg
met de docent een stylingmap samen.
Met je vmbo-diploma kun je op het mbo verder in verschillende richtingen,
zoals design, styling, interieur-, mode- of productontwerp. Zo kun je uiteindelijk
bijvoorbeeld binnenhuisarchitect worden of stylist of kledingontwerper.
Tijdens dit keuzevak
• Werk je met een naaimachines/tackers
• Stel je een stylingsmap samen
• Werk je met diverse materialen/stijlen en trends
Voorbeelden van opdrachten zijn
• Diverse producten naaien met een naaimachine
• Maken van Tiny-house ( ontwerpen )
• Maken van prikboard m.b.v.. een tacker
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Keuzevak Webshop
Steeds meer mensen doen hun aankopen online. Misschien ben jij wel een heel
geschikte online-verkoper. Maar heb je een idee wat er allemaal komt kijken bij
het openen van een webshop? In dit keuzevak bedenk je je eigen webshop,
je ontwerpt, onderhoudt en test hem. Wat je online verkoopt en aan wie, bedenk
je zelf. Sneakers, stripboeken, schoonheidsproducten of iets heel anders – kies
maar. Je stelt het assortiment vast en je bedenkt een naam voor je webshop.
De volgende stap is het webdesign: hoe ziet je webshop eruit? Er komen steeds
meer webshops. Je moet dus zorgen dat die van jou opvalt. Met je homepage, de
etalage van je webshop, lok je bezoekers naar binnen. Als jij een mooie en gebruikersvriendelijke webshop maakt, blijven ze er rondkijken en kopen ze uiteindelijk iets.
Ben je handig op de computer, creatief, vernieuwend, zit je vol met goede ideeën
en kun je overzichtelijk werken, dan is dit vak jou op het lijf geschreven. Je kunt er
na het vmbo mee verder op bijvoorbeeld het Mediacollege.
Beroepen waarin je hiermee te maken hebt zijn webdesigner, of medewerker in de
wereld van de (multi-)media of reclame.
Tijdens dit keuzevak
• Werk je met je computer
• Werk je met productfotografie
• Werk je met een webshop waarbij je producten moet toevoegen en verwijderen
Voorbeelden van opdrachten zijn
• Maken van een webshop
• Via internet goederen of diensten verkopen
• Ontwikkelen en onderhouden van een webshop
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Keuzevak Presentatie en Styling
Reclame, etalages, logo’s, verkoopacties, webshops – op allerlei manieren laten
bedrijven weten wat ze te bieden hebben. Zo weet jij als klant wat je bij wie kunt
kopen.
In het keuzevak ‘Presentatie en styling’ leer je hoe je voor een bedrijf reclame
maakt en hoe je de boodschap die je wilt overbrengen, verpakt in een mooie vormgeving. Je ervaart hoe je bijdraagt aan de herkenbaarheid van een bedrijf door de
vormgeving steeds op dezelfde manier toe te passen. Met die vaste vormgeving,
de huisstijl, onderscheidt het bedrijf zich ook van andere bedrijven. De huisstijl is
met andere woorden de vormgeving van het imago van het bedrijf.
Je bent in dit vak praktisch bezig: je maakt artikelpresentaties, je leert etaleren,
logo’s ontwerpen, folders en advertenties maken, en decoratief inpakken. Ook
bedenk en maak je een commercial of een videoclip.
Presentatie en styling kun je toepassen in banen in de wereld van media, reclame
en public relations. Ook als je evenementen en beurzen organiseert of te maken
hebt met promotie, inkoop en verkoop, heb je veel aan dit keuzevak.
Tijdens dit keuzevak
• Werk je met diverse materialen om reclame materiaal te maken
• Werk je met computer aan folders / advertenties en commercials
• Werk je met diverse media
Voorbeelden van opdrachten zijn
• Maken van een logo /folders / commercial
• Maken van reclame materiaal
• Maken van promoties
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Keuzevak Digispel
Heb jij een enorme passie voor gamen? Ben jij benieuwd hoe games worden
ge- maakt of heb jij altijd al je eigen games willen maken? Dan is het keuzevak
Digispel echt iets voor jou!
Een Gameontwikkelaar heeft de leiding over het hele project van het ontwerpen van
een game. Hij/zij ontwerpt en test het basisidee van een spel. Daarnaast bedenkt
de Gameontwikkelaar de omgeving, karakters, regels en het verhaal. Dit kan zijn
voor de console, maar de gamewereld is zo veel breder. Denk bijvoorbeeld aan
piloten die leren vliegen of studenten die leren rekenen. Het kan allemaal bij het
creatieve vak Digispel!
Tijdens het keuzevak Digispel leer je iets over alle vakgebieden die eraan te pas
komen om een game te maken en ga jij je eigen games ontwerpen! Hierbij wordt
gebruikt gemaakt van professionele software en de ervaring van professionals uit
het bedrijfsleven!
Wil jij straks de maker zijn van die nieuwe game die iedereen speelt? Meld je dan
nu aan voor het keuzevak Digispel!
Tijdens dit keuzevak
• Werk je met computer
• Werk je aan je eigen digitale game
• Speel je met je eigen gemaakte game
Voorbeelden van opdrachten zijn
• Maken van een storyboard
• Maken van een game
• Het zelfgemaakte spel verbeteren en uittesten
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Keuzevak Welzijn, Kind en Jongere
In dit keuzevak leer je kinderen en jongeren te helpen in hun dagelijks leven.
Je zorgt voor veiligheid en biedt praktische hulp bij persoonlijke verzorging
(wassen en aankleden, enz.), bij eten en kleding.
Je leert ook hoe je het huis of tehuis waarin kinderen of jongeren wonen, schoon,
sfeervol en veilig houdt. Een ander onderdeel is helpen bij de organisatie van
(re)creatieve activiteiten. Je oefent met de uitleg van een activiteit en zorgt dat de
kinderen meedoen. Je stimuleert en activeert ze als dat nodig is en je helpt als je
ziet dat ze je hulp nodig hebben. Je zorgt voor een goede afronding, je ruimt op en
je evalueert hoe het ging.
Belangrijk voor het welzijn van kinderen en jongeren zijn hun ontwikkeling en
opvoeding. Begeleiding bij ontwikkeling en opvoeding is dan ook een belangrijk
onderdeel van dit keuzevak. Je leert ook hoe je hulp en opvang kunt bieden op het
moment dat die ontwikkeling of opvoeding niet goed verloopt.
Tijdens dit keuzevak
• Zijn we altijd veel praktisch aan het werk
• Leer je planningen maken voor activiteiten t.b.v verschillende leeftijden kinderen
• Willen we in een echte setting met verschillende leeftijden activiteiten uitvoeren.
• Is er meer praktijk dan theorie
Voorbeelden van opdrachten zijn.
• Veiligheid onderzoek van kinderspeeltuinen
• Maken van verschillende traktaties voor uitdelen op verjaardagen
• Levensechte baby’s in bad doen
• Diverse knutselprojecten voorbereiden en uitvoeren.
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Keuzevak Uiterlijke verzorging
Jezelf en elkaar mooier maken, dat mag allemaal bij dit keuzevak over uiterlijke
verzorging. Je maakt handen, voeten en nagels mooi en je leert hoe je een handen
onderarmmassage geeft. Je oefent op elkaar met wassen en verzorgen van het
haar. Op oefenkoppen leer je het haar drogen met föhntechnieken, maar ook hoe je
het haar in model kunt brengen met een krul- en styletang en hoe je rollers indraait.
Gezichtsreiniging en -verzorging en dag make-up aanbrengen bij een ander zijn ook
onderdelen van dit vak.
Als je later in een nagelstudio of een schoonheidssalon werkt, moet je weten hoe
je met klanten omgaat. Dat komt in dit vak ook aan de orde. Klanten ontvangen en
begeleiden, koffie en thee voor ze verzorgen, afrekenen, de telefoon aannemen,
afspraken in de agenda zetten, dat hoort er allemaal bij. Bij toetsen en examens
werken we met modellen: je moeder, nicht of buurvrouw die voor (bijna) niets wel
een schoonheidsbehandeling wil.
Tijdens dit keuzevak
• Krijg je meer praktijk dan theorie
• Worden er gastlessen verzorgd door professionele mensen uit het werkveld.
• Leer je heel goed samenwerken
• Leg je een hele goede basis voor het keuzevak haar en huidverzorging voor
in het vierde leerjaar.
Voorbeelden van opdrachten zijn
• Het voeren van baliegesprekken.
• Echte klanten ontvangen en basisbehandelingen aanbieden
• Het verzorgen van handen en nagels
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Keuzevak Keuken
Bij het keuzevak Haarverzorging leer je haarbehandelingen uit te voeren bij klanten.
Bij haarbehandeling gaat het om haren wassen, de hoofdhuid masseren, haren
kammen, rollers in draaien, haren in model brengen met gel, mousse of haarlak.
Je gaat aan de slag met de föhn, krultang en stijltang en je leert vlechten.
Natuurlijk ben je gastvrij en vriendelijk tegen klanten dus je neemt de telefoon aan,
je noteert de afspraken, je ontvangt de klanten en rekent af. Ook ga je met de klant
overleggen over diens wensen, waarbij je geduldig luistert en creatieve oplossingen
aanreikt. Je bent modebewust, maar houdt er rekening mee dat iedereen anders
is en eigen keuzes maakt. Droom je van een eigen kapsalon of in ieder geval van
haarbehandelingen….
Lijkt dit je wel wat? Kies dan voor het keuzevak Haarverzorging en ontdek of het
ook echt iets voor je is. Je gaat aan het werk in lokaal P04 waar de kapsalon /
schoonheidssalon van de school gemaakt is.
Tijdens dit keuzevak
• Proberen we de buitenwereld zoveel mogelijk binnen de school te halen
en jullie zoveel mogelijk de deur uitkrijgen naar het passende werkveld.
• Voeren we zoveel mogelijk praktijk met elkaar en op elkaar uit.
• Is er meer praktijk dan theorie.
• Worden er gastlessen verzorgd door professionele haarverzorgers
Voorbeelden van opdrachten zijn
• Zetten van permanent
• Omgaan met klanten
• Verschillende wastechnieken.
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Keuzevak EHBO
In het keuzevak EHBO of zoals het officieel heet “voorkomen van ongevallen en
EHBO” leer je hoe je een bijdrage kan leveren aan de veiligheid en hoe je ongelukken kan voorkomen. Daarnaast komt het verlenen van (eerste) hulp bij ongelukken
aan de orde. Kennis hebben van veiligheid en EHBO is voor veel beroepen belangrijk. Bijvoorbeeld als je in de dienstverlenende sector gaat werken, zoals bij de
politie of in de zorg.
Je gaat leren hoe je onveilige situaties op de werkvloer herkent en de risico’s
bespreekbaar maakt. Daarom moet je weten welke veiligheidsrichtlijnen er zijn, om
bijvoorbeeld verwondingen, verbrandingen en vergiftigingen te kunnen voorkomen.
Daarnaast krijg je theorie over het menselijk lichaam en mogelijke letsels. Je leert
aan de hand van de vijf basis regels van EHBO hoe je moet handelen in acute
situaties. Dit gebeurt in theorie, maar ook ga je praktisch aan de slag in rollenspelen.
Je zult voor veel vaardigheden in de praktijk op medeleerlingen oefenen.
Bijvoorbeeld leer je hoe je verwondingen moet verbinden en hoe je iemand
helpt bij ernstige verstikking.
Tijdens dit keuzevak
• Leer je hoe belangrijk veiligheid is.
• Leer je levensreddend handelen
• Leer je reanimeren met AED.
• Werk je veel samen
• Is er meer praktijk dan theorie
• Wordt je officieel opgeleid door een instructeur van het Rode Kruis
Opdrachten tijdens dit keuzevak zijn.
• Verbandleer
• Onderzoek naar veiligheid in je eigen huis
• Reanimeren m.b.v. de kamelenrace ( maar dan met ambulance)
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Keuzevak Evenementen
Wil je in de wereld van recreatie werken, dan is het keuzevak ‘Evenementen’ iets voor
jou.
Je leert bij dit vak hoe je een kleinschalig evenement plant, een draaiboek maakt en
meehelpt bij de uitvoering van dat evenement. Ook werk je mee aan het maken van
afspraken met gemeentes en andere instellingen die nodig zijn bij het evenement.
Je leert hoe je bij dit alles eigentijdse communicatiemiddelen gebruikt en doelgericht
inzet. De financiële kant van evenementen leer je ook kennen: je moet een eenvoudige begroting maken. Een ander onderdeel van het keuzevak ‘Evenementen’ is dat
je leert om activiteiten te presenteren aan de opdrachtgever, te evalueren en er in het
kort verslag van te doen. Ook bij dit keuzevak is samenwerken ontzettend belangrijk.
Bij dit keuzevak krijg je theorie, maar ook ervaar je zoveel mogelijk de praktijk van
kleinschalige evenementen. Zo ga je zelf een evenement bedenken en ook daadwerkelijk uitvoeren voor anderen. Als je verder wilt in dit vak, kun je een mbo-opleiding
kiezen op het gebied van toerisme en vrije tijd, bijvoorbeeld aan de Cosmo Academy.
Misschien krijg je dan een leuke baan in een hotel of op een camping of bij een bedrijf dat evenementen organiseert.
Tijdens dit keuzevak
• Werk je veel samen
• Leer je presenteren voor een groep
Voorbeelden van opdrachten zijn
• Een poster ontwerpen voor een evenement
• Een werkweek in Noord Holland bedenken voor leeftijdsgenoten
• Een zelf bedacht evenement in de praktijk uitvoeren
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Keuzevak Tekenen, Schilderen en
Illustreren
Tekenen, Schilderen en Illustreren is een keuzevak waarbij je creatief aan de slag gaat!
In deze les werk je aan praktische opdrachten met de focus op Tekenen en
Schilderen en leer je werken met verschillende Beeldende Begrippen zoals:
• Diepte, Kleur, Compositie, Schaduw, Sfeer en Portret tekenen
•	Je werkt met verschillende materialen en met behulp van een app leer je iets over
het Digitaal Bewerken van je tekening.
De opdrachten die je gaat maken gaan over:
• het ontwerpen van een eigen personage
• verschillende perspectieven tekenen
• een mediaproduct (schilderij, poster, collage..) ontwerpen, maken en presenteren
Creativiteit staat centraal bij dit vak, uiteraard komt het van pas als je nieuwsgierig
bent naar Kunst en je het leuk vind om te Tekenen en Schilderen. Je werkt tijdens dit
keuzevak zelfstandig aan je opdrachten
Oriëntatie
Met het keuzevak Tekenen, schilderen en illustreren kun je ontdekken of een
vervolgopleiding in de grafische - of creatieve sector iets voor jou is.
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