
  

PROFIELEN  
beroepsgerichte leerwegen 

vmbo Ermelo  

 

Groen 

Economie & 

Ondernemen 

Zorg & 

Welzijn 



De leerlingen van de kader– en basisberoepsgerichte leerweg kunnen op   

Groevenbeek Ermelo kiezen uit drie profielen:  

 

 Economie & Ondernemen  

 Groen  

 Zorg & Welzijn  

 

In leerjaar 3 en 4 zijn de leerlingen twaalf uur per week bezig met dit profiel. Ieder 

profiel bestaat uit een aantal verplichte profielvakken en een aantal keuzevakken. 

Binnen het vernieuwde vmbo mag de leerling ook vakken kiezen uit een ander 

profiel.  

Het is belangrijk dat een profiel past bij de interesse en mogelijk heden van de 

leerling. Een goede keuze werkt motiverend voor de leerling en biedt de kans om 

uitgebreid te ontdekken of deze richting echt bij hem of haar past. Daarnaast is 

het een goede voorbereiding op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Voor de 

leerling die op het mbo verder gaat binnen het gekozen profiel is een deel van de 

leerstof al bekend.  

Wanneer de leerling aan het einde van het vierde leerjaar tot de conclusie komt 

dat het gekozen profiel toch niet de juiste keuze is geweest, kan op het mbo ook 

een ander profiel gekozen worden.  

In deze brochure vind je informatie over de drie profielen die op het vmbo Ermelo 

gevolgd kunnen worden.  

A. Huijgen  L. van de Water 

decaan   decaan 



 

ECONOMIE & ONDERNEMEN  

 Vind je het leuk om mensen te helpen bij het maken van een keuze?  

 Vind je het leuk om met geld te werken? 

 Ben je precies?  

 

Dan is economie & ondernemen wat voor jou!  

Economie en Ondernemen is een breed profiel waarin je kennismaakt met veel  

verschillende werkzaamheden en beroepen.  

Je kunt later in een administratief beroep gaan werken, bijvoorbeeld bij een bank  

of in een hotel. Of je kunt gaan werken in een winkel of in de mode. Je kunt ook  

verkoper worden of inkoper, denk ook aan magazijnmedewerker, kok, receptieme-

dewerker, administrateur, juridisch medewerker, etaleur, ondernemer….  

In leerjaar 3 volg je drie profielvakken en twee keuzevakken. In leerjaar 4 volg je 

één profielvak en twee keuzevakken. Dit mogen ook vakken zijn uit een ander pro-

fiel.  

Profielvakken 

 Commercieel 

 Secretarieel 

 Logistiek 

 Administratie  

Keuzevakken lj. 3 

 Webshop 

 Presentatie & Styling 

Keuzevakken lj. 4 

 Internationale handel 

 Ondernemen 

 ICT: game-design / netwerkbeheer 

 Mode en design 



 

PROFIELVAKKEN ECONOMIE & ONDERNEMEN  

 

Je leert:  

- verkopen en afrekenen 

- artikel- en assortimentskennis 

- samenhang tussen prijs en marktpositie 

- samenhang tussen promotie, presentatie 

  en marktpositie 

 

Mogelijke beroepen:  

inkoper — accountmanager — medewerker 

binnendienst kassamedewerker —  

verkoopmedewerker  

 

Je leert:  

- back– en frontoffice werkzaamheden 

- agenda– en databeheer 

- bijeenkomsten organiseren 

- klachten afhandelen 

- communicatie verzorgen 

- bezoekers ontvangen 

 

Mogelijke beroepen: 

secretarieel medewerker — medewerker 

postkamer — medewerker archief —

receptionist — telefonist — medewerker 

servicedesk  

1. Commercieel (leerjaar 3) 

2. Secretarieel (leerjaar 3) 



 

PROFIELVAKKEN ECONOMIE & ONDERNEMEN  

 

Je leert:  

- magazijn werkzaamheden uitvoeren 

- ontvangst en opslag goederen 

- verzamelen, verpakken en verzenden van goederen 

- voorraad bijhouden, inventariseren en bestellen 

 

Mogelijke beroepen: 

order picker — heftruckchauffeur — expediteur —  

opslagmedewerker  

 

Je leert: 

- administratie bijhouden van een bedrijf 

- functie en processen van bedrijven benoemen 

- de boekhouding van een bedrijf bijhouden 

 

Mogelijke beroepen: 

medewerker (financiële administratie) - junior account 

manager - junior assistent accountant 

3. Logistiek (leerjaar 3) 

4. Administratie (leerjaar 4) 



 

KEUZEVAKKEN leerjaar 3 — ECONOMIE & ONDERNEMEN  

 

Je leert: 

- een eigen webshop bedenken ontwikkelen en onder-

houden, rekening houdend met doelgroep, assortiment 

en marktpositie 

- via internet en sociale media goederen of diensten 

verkopen 

 

Mogelijke beroepen: 

reclamemedewerker - online content medewerker  

 

 

 

Je leert: 

- presentatie- en stylingtechnieken uitvoeren 

- artikelpresentaties maken aan de hand van thema en 

compositie 

- decoratief inpakken 

- logo maken 

 

Mogelijke beroepen: 

etaleur - interieur adviseur 

1. Webshop 

2. Presentatie en Styling 



 

KEUZEVAKKEN leerjaar 4 — ECONOMIE & ONDERNEMEN  

 

Je leert: 

- hoe zaken worden gedaan met het buitenland 

- wat er gedaan moet worden om artikelen uit het  

buitenland in te voeren 

- communiceren in het Engels of Duits 

Mogelijke beroepen: 

inkoper - verkoper binnendienst - accountmanager   

 

 

Je leert: 

- te ontdekken waar je goed in bent  

- te begrijpen wat een klant graag wil 

- te werken met een marketingplan 

Mogelijke beroepen: 

zelfstandig ondernemer - manager - bedrijfsleider 

 

 

Je leert: 

- game-ideeën om te zetten in ontwerpen 

- netwerkstations in een netwerk te plaatsen 

- een computer in te stellen als server 

- een mediaserver te configureren 

Mogelijke beroepen: 

game-designer - netwerkbeheerder -  

applicatiebeheerder 

 

Je leert: 

- trends te ontdekken 

- oplossingsgericht te werken 

- in praktische opdrachten een werkproces te volgen 

Mogelijke beroepen: 

interieuradviseur - kleurstylist - vormgever 

1. Internationale handel 

2. Ondernemen  

3. ICT: game-design / netwerkbeheer 

4. Mode & design 



 

GROEN  

 Vind je het leuk om dieren te verzorgen?  

 Is het kweken van planten en telen van gewassen wat voor jou?  

 Wil je het groen combineren met het werken in een winkel?  

 

Dan is groen wat voor jou !  

In het profiel Groen maak je kennis met het houden van dieren en telen en ver-

meerderen van gewassen. Maar ook leer je wat er allemaal komt kijken wanneer je 

in een winkel gaat werken. Van voorraadbeheer tot het werken  

met de kassa en het verkoop klaar maken van producten. Maar ook het ontwerpen 

van een groene ruimte voor planten en dieren komt aan de orde.  

Zo kun je met het Profiel Groen heel wat beroepskanten op. Van dierverzorger tot 

Profielvakken 

 Groene productie 

 Tussen productie en verkoop 

 Vergroening stedelijke omgeving 

 Groene omgeving en verkoop 

groene sector 

Keuzevakken 

 Bloemwerk (lj.3) 

 Houden van dieren (lj. 3) 

 Gezonde dieren (lj. 4) 

 Het groene machinepark (lj. 4) 



 

PROFIELVAKKEN GROEN  

 

Je leert: 

- eigentijds en duurzaam ondernemen in de groene  

  sector.  

- plantaardige producten vermeerderen.  

- gewassen en planten telen en oogsten.  

- bedrijfsmatig houden van productiedieren 

 

Mogelijke beroepen: 

medewerker op kweekbedrijf — medewerker op agra-

risch bedrijf  

Je leert: 

Voedingsmiddelen uit de groene sector adequaat en 

verantwoord, hanteren, verwerken, bereiden en bewa-

ren.  

In de groene sector geproduceerde producten, sorte-

ren, verpakken en transport klaar maken.  

Een voorraadsysteem beheren 

 

Mogelijke beroepen: 

banketbakker—medewerker inkoop en voorraadbe-

heer—medewerker voedingsmiddelenindustrie  

1. Groene productie 

2. Tussen productie en verkoop 



 

PROFIELVAKKEN GROEN  

 

Je leert: 

- een ontwerp maken voor de inrichting van een  

  groene ruimte 

- een groene ruimte onderhouden en beheren 

- anderen informeren over het belang van planten en  

  dieren en over de herkomst van natuurlijke producten 

 

Mogelijke beroepen: 

hovenier — medewerker groenvoorziening —  

voorlichter  

Je leert: 

- verschillen tussen winkelformules benoemen en hier  

  naar handelen.  

- producten bestellen en bestelde goederen en producten  

  in ontvangst nemen, verwerken en verzorgen 

- ontwerpen, promoten, inrichten en presenteren aan de  

  hand van een winkelformule 

- producten verkopen 

 

Mogelijke beroepen: 

marktkoopman — bloemist — etaleur  

3. Vergroening stedelijke omgeving 

4. Groene omgeving en verkoop groene sector 



 

KEUZEVAKKEN leerjaar 3 en 4 GROEN  

 

Je leert: 

- bloemwerken maken 

- winkelproducten inpakken 

- symboliek gebruiken in een bloemarrangement 

Mogelijke beroepen: 

bloemist - stylist  

 

 

Je leert: 

- diersoorten en rassen herkennen en benoemen 

- huisvesting van dieren beoordelen. 

- periodieke verzorgingswerkzaamheden uitvoeren 

Mogelijke beroepen: 

dierenartsassistent - medewerker dierenasiel 

1. Bloemwerk (leerjaar 3) 

2. Houden van dieren (leerjaar 3) 

Je leert: 

- een voeradvies opstellen 

- gezondheidscontrole uitvoeren 

- het dier in verschillende levensfases verzorgen 

Mogelijke beroepen: 

dierverzorger - medewerker veehouderij  

 

 

Je leert: 

Het herkennen, benoemen en toepassen van: 

- brandstofmotoren 

- getrokken en aangedreven land– en tuinbouw- 

  machines 

- elektrische circuits 

- overbrengingen voor aangedreven machines 

Mogelijke beroepen: 

onderhoudsmonteur - loonwerker 

3. Gezonde dieren (leerjaar 4) 

4. Groene machinepark (leerjaar 4) 



 

ZORG & WELZIJN 

 Vind je het leuk om met mensen te werken?  

 Vind je het leuk om maaltijden te bereiden?  

 Vind je het leuk om sportactiviteiten te begeleiden?  

 

Dan is zorg & welzijn wat voor jou!  

Het profiel zorg & welzijn biedt een uitgebreid programma voor leerlingen die graag 

met en voor mensen willen werken. Je leert werken met verschillende doelgroepen 

zoals gezonde, zieke en beperkte mensen van alle leeftijden.  

In leerjaar 3 en 4 heb je vier verplichte profielvakken en 4 keuzevakken.  

Profielvakken 

 Mens en gezondheid 

 Mens en omgeving 

 Mens en activiteit 

 Mens en zorg 

Keuzevakken 

 Sport & bewegen (lj. 3) 

 Voorkomen van ongevallen en EHBO (lj. 3) 

 Schoonheidsbehandeling haar en gezicht (lj. 3) 

 Gastheerschap (lj. 4) 

 Podium (lj. 4) 

 Welzijn kind en jongere (lj. 4) 

 Huidverzorging (lj. 4) 

 Assistent gezondheidszorg (lj. 4) 

 Geüniformeerde dienstverlening en veiligheid (lj. 4) 



 

PROFIELVAKKEN ZORG & WELZIJN 

 

Je leert: 

- informatie geven over een gezonde leefstijl 

- een gezonde maaltijd samenstellen, bereiden  

  en opdienen. 

- ondersteunen bij een verantwoord voedings– en 

  bewegingspatroon en dagritme 

 

Mogelijke beroepen: 

facilitair leidinggevende - medewerker food -  

thuisbegeleider 

 

Je leert: 

- schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden  

  uitvoeren 

- textiel verzorgen 

- baliewerkzaamheden verrichten 

- informatie geven over aanpassingen en hulpmiddelen  

  in en rondom het gebouw, die toegankelijkheid en  

  veiligheid bevorderen 

- bij het inrichten van een ruimte rekening houden 

  met het gebruik van een ruimte 

 

Mogelijke beroepen: 

facilitair medewerker 

1. Mens en gezondheid 

2. Mens en omgeving 



 

PROFIELVAKKEN ZORG & WELZIJN 

 

Je leert: 

- een eenvoudige activiteit voor een individu en groep 

  voorbereiden 

- een eenvoudige activiteit met een individu en groep  

  uitvoeren 

- een eenvoudige activiteit met een individu en groep 

  afsluiten 

 

Mogelijke beroepen: 

onderwijsassistent - pedagogisch medewerker -  

medewerker sport  

 

Je leert: 

- ondersteunen bij eenvoudige verzorgende  

  activiteiten 

- ondersteunen bij het bewegen en verplaatsen 

- eenvoudige EHBO-technieken toepassen 

- ondersteunen bij vaak voorkomende ziekte- 

  verschijnselen 

- toepassingen van ICT en technologie in de  

  hulpverlening benoemen, adviseren en gebruiken 

 

Mogelijke beroepen: 

verpleegkundige - helpende zorg/welzijn -  

verzorgende IG 

3. Mens en activiteit 

4. Mens en zorg 



 

KEUZEVAKKEN leerjaar 3 ZORG & WELZIJN 

 

Je leert: 

- sportmogelijkheden voor doelgroepen in de om- 

  geving onderzoeken 

- voor een doelgroep een eenvoudig sportevenement  

  of toernooi organiseren en uitvoeren 

- assisteren en instructie geven bij een sport- en  

  bewegingsactiviteit 

- mensen uitnodigen en enthousiasmeren om in  

  beweging te komen 

- omgaan met veiligheid en het voorkomen van  

  blessures 

 

Je leert: 

- assisteren bij activiteiten op het gebied van veiligheid 

  en risico-preventie.  

- functie van enkele organen en weefsel uitleggen 

- in acute situaties handelen volgens het 5 – stappen- 

  plan.  

- stoornissen vitale functies herkennen en direct pro- 

  fessionele hulp inschakelen.  

- in ongevalssituatie letsel herkennen en EHBO toe- 

  passen.  

Je leert: 

- haar wassen, stylen e.d. in de kapsalon 

- oppervlaktereiniging, manicurebehandeling en  

  dagmake-up aanbrengen in de schoonheidssalon 

 

Mogelijke beroepen: 

kapper - schoonheidsspecialist - visagist - verkoopster 

drogisterij of parfumerie 

1. Sport en bewegen 

2. Voorkomen van ongevallen en EHBO 

3. Schoonheidsbehandeling haar en gezicht 



 

KEUZEVAKKEN leerjaar 4 ZORG & WELZIJN 

 

Je leert: 

- het beheren van horecaproducten 

- het maken van gerechten 

- facilitaire werkzaamheden uit te voeren 

Mogelijke beroepen 

serveerster - gastheer/-vrouw  - basiskok - barista 

Je leert: 

- een theater– of dansvoorstelling te ontwerpen 

- een voorstelling organiseren 

- te werken met licht, geluid en decor 

Mogelijke beroepen: 

festivalmedewerker - acteur - medewerker animatie  

1. Gastheerschap 

3. Podium 

Je leert: 

- jongeren begeleiden 

- te assisteren bij (re)creatieve activiteiten 

- verzorgen van baby/peuter/kind 

Mogelijke beroepen: 

pedagogisch medewerker - helpende zorg/welzijn - 

medewerker ziekenhuis kinderafdeling  

4. Welzijn kind en jongere 



 

KEUZEVAKKEN leerjaar 4 ZORG & WELZIJN 

 

Je leert: 

- een gezichts- en lichaamsbehandeling uitvoeren bij  

  een klant in een schoonheidssalon 

- Een lichaamsverzorgende behandeling uitvoeren die 

  past bij de huid van de klant en daarbij rekening  

  houden met de privacy van de klant 

Mogelijke beroepen 

schoonheidsspecialiste - visagiste  

Je leert: 

- surveilleren in en rond gebouwen 

- om te gaan met blusmiddelen 

- te werken met portofoon  

Mogelijke beroepen 

beveiliger - handhaver - militair - brandweerman 

1. Huidverzorging 

2. Assistent gezondheidszorg 

3. Geüniformeerde dienstverlening  

    en veiligheid 

Je leert: 

- ondersteunende handelingen verrichten in de  

  gezondheidszorg, gegevens verzamelen en  

  gezondheidsadviezen geven 

- zorg dragen voor praktijkomgeving, hulpmiddelen en 

  apparatuur 

- voorlichting geven over mondhygiëne 

Mogelijke beroepen 

doktersassistente -  tandartsassistente - apothekers-

assistente  


