Wat is jouw
profiel?
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Een fijne school!

Waarom deze brochure?
Je zit nu in een 2B-, 2BK- of 2K-klas. Dit schooljaar moet je aan het einde van de 2e
rapportperiode een keuze maken voor leerjaar 3. Je moet dan een profiel kiezen.
Hierover heb je al met je mentor gesproken. In deze brochure geven we je nog meer
informatie over de profielen. Heb je na het lezen van deze brochure nog vragen, ga
dan even naar je mentor. Het is ook belangrijk om deze brochure met je ouders te
bespreken.
Welke profielen kun je op het Kempenhorst College kiezen?
Op onze school kun je een van de volgende profielen kiezen:
• Bouwen, Wonen en Interieur
• Produceren, Installeren en Energie
• Media, Vormgeving en ICT
• Economie en Ondernemen
• Groen
• Zorg en Welzijn
• Dienstverlening en Producten
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Andere profielen
Profielen die we op onze school niet hebben, zijn:
• Horeca, Bakkerij en Recreatie
• Mobiliteit en Transport
• Maritiem en Techniek

INHOUD
Inleiding
Profielen:
Bouwen, Wonen en Interieur
Produceren, Installeren en Energie
Media, Vormgeving en ICT
Economie en Ondernemen
Groen
Zorg en Welzijn
Dienstverlening en Producten
Welke algemeen vormende vakken
heb ik nog in leerjaar 3 en/of 4?
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In deze brochure lees je meer over de profielen die we op het Kempenhorst College
hebben. Voor je ouders is meer informatie over alle profielen te vinden op:
nieuwvmbo.nl/bovenbouw/profielen. Speciaal voor jou is er een andere interessante
site: www.govmbo.nl.
Wat moet ik nog meer kiezen?
Je krijgt in de bovenbouw ook een aantal algemeen vormende vakken. Sommige
zijn verplicht en andere horen bij het profiel. Afhankelijk van het profiel kun je bij
sommige van deze vakken nog een keuze maken. Op pagina 25 staat meer informatie hierover.
Wat kies ik in leerjaar 3?
In leerjaar 3 kies je 4 beroepsgerichte keuzevakken. Twee zijn er verplicht binnen je
eigen profiel en 2 mogen ook binnen een ander profiel zijn, maar dat hoeft niet. Hierover krijg je in leerjaar 3 nog meer informatie.
Kortom, in leerjaar 2 kies je:

> Een profiel
> 2 profielgebonden algemeen vormende vakken

In leerjaar 3 kies je:

> 4 beroepsgerichte keuzevakken
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Bouwen, Wonen en Interieur (BWI)
Is dit profiel iets voor jou?
Dit profiel laat je kennismaken met het totale traject, van ontwerp tot het bouwen.
Je maakt kennis met:
• beroepen in de bouwsector, van het ontwerp tot het bouwen. Je bent een buitenmens en weet van aanpakken. Je werkt graag met anderen samen;
• beroepen in de hout-, meubel- en interieursector. Je bent creatief en vindt het
leuk om te ontwerpen en te decoreren. Je hebt gevoel voor kleur, verhoudingen en
vormgeving. Je voorkeur gaat uit naar binnenwerk, bij de klant of in de werkplaats.
Mogelijke beroepen?
Timmerman, metselaar, tegelzetter, voeger, stukadoor, machinist van een kraan,
bouwkundig tekenaar, uitvoerder, opzichter, meubelmaker, interieurbouwer, signmaker, vormgever, tentoonstellingbouwer.
Welke interesse en/of vaardigheden moet je hebben?
Iets bouwen, maken of ontwerpen; samenwerken met anderen; werken met natuurlijke materialen zoals hout en steen. Je moet creatief zijn en netjes en nauwkeurig
willen werken.
Meer informatie
www.vmbo-bwi.nl. Of vraag het je mentor.
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Wij
bouwen, ontwerpen en stylen
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Inhoud modules BWI
Module 1

Bouwproces en bouwvoorbereiding:
Je leert wat je allemaal moet doen voordat je daadwerkelijk
kunt gaan bouwen. Ook leer je wat er komt kijken bij het ontwerpen en de bouwaanvraag van een gebouw. Maar ook hoe
je meet en welke stelwerkzaamheden je moet verrichten voordat de eerste steen wordt gelegd.

Module 2

Bouwen vanaf de fundering:
Je leert hoe een gebouw vanaf de fundering tot aan het dak
wordt opgebouwd. Je gaat een fundering stellen en je leert
de basis van het metselen. Ook leer je hoe je het beste een
gebouw kunt isoleren en hoe de constructie in elkaar zit. Je
tekent met de computer en je maakt kostenberekeningen.

Module 3

Hout- en meubelverbindingen:
Je leert door het maken van (meubel)werkstukken hoe je hout
en/of plaatmateriaal op verschillende manieren met elkaar
kunt verbinden. Je gaat met verschillende machines de werkstukken maken waarbij veiligheid voorop staat. Ook ga je
ontwerptekeningen of schetsen maken. En je leert hoe je moet
plannen en hoe je een kostencalculatie maakt.
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Module 4

Design en decoratie:
Je gaat zelf een interieurwerkstuk ontwerpen, maken, afwerken en decoreren. Het ontwerp maak je met een computer
in 2D of 3D. Bij het ontwerpen denk je na over de praktische
toepassing, kleur en vorm. Je leert moderne verbindingstechnieken. Met een ‘snijplotter’ plak je folies met verschillende
vormen, kleuren en texturen op je werkstuk.
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Produceren, Installeren en Energie (PIE)
Is dit profiel iets voor jou?
Dit profiel laat je kennismaken met beroepen in de:
• metaaltechniek
• elektrotechniek
• installatietechniek
• energietechniek of
• combinaties daarvan.
Je bent een echte sleutelaar, ontwerper of creatieveling, en je vindt techniek interessant. Naast interesse in techniek en technische systemen zijn je werkhouding en de
manier waarop je met mensen omgaat belangrijk. Je wilt graag iets voor de klant
betekenen.

Inhoud modules PIE
Module 1

Ontwerpen en maken:
Je leert onder andere tekeninglezen, tekenen met behulp van
een computer en de beginselen van elektrotechniek. Je gaat
een zelf ontworpen product produceren (maken) en een ontworpen schakeling maken.

Module 2

Bewerken en verbinden van materialen:
Hier leer je onder andere tekeninglezen en van een driedimensionaal product een uitslag maken. Je leert de basiskennis van lassen en andere verbindings- en bewerkingstechnieken die gebruikt worden bij metaal. Je gaat diverse
metaalwerkstukken maken, waarbij je gebruik maakt van
verschillende materialen, machines en gereedschappen.

Module 3

Besturen en automatiseren:
Hier leer je onder andere elektrische principes en elektro schakelingen. Hoe werken relais en sensoren, programmeerbare
relais en domotica systemen. Met behulp van een schema en
tekeningen ga je een besturingsinstallatie, een regelsysteem
en een domotica-installatie opbouwen en programmeren.

Mogelijke beroepen?
Constructiewerker, lasser, draaier, frezer, landbouwmechanisatie, carrosseriebouw,
servicemonteur, automonteur, monteur koudetechniek, vliegtuigtechniek, installateur,
elektromonteur, data- en ICT-monteur.
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Welke interesse en/of vaardigheden moet je hebben?
Iets ontwerpen of maken; zelfstandig werken; creatieve oplossingen bedenken;
dingen monteren; precies en nauwkeurig werken; gestructureerd werken.
Meer informatie
www.betamentality.nl. Of vraag het je mentor.

Module 4

Installeren en monteren:
Je leert over onder andere werktuigbouwkundige en elektrische tekeningen en welke materialen en gereedschappen
je gebruikt bij het maken van water, sanitair en elektrische
huisinstallatie. Je gaat een sanitaire installatie aanleggen en
een elektrische huisinstallatie aanleggen.

Bij PIE krijg je de onderdelen niet los per module, maar door elkaar. Alle onderdelen in
de modules worden wel in leerjaar 3 afgerond.
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Media, Vormgeving en ICT (MVI)
Is dit profiel iets voor jou?
Je bent creatief, zit graag achter een beeldscherm en bent nieuwsgierig naar nieuwe media. Daarnaast werk je graag met je handen en vind je techniek interessant.
Je bent sterk in informatie overbrengen: denk aan reclames en webapplicaties. Tot
slot ben je flexibel, servicegericht, je bent geïnteresseerd in technologische ontwikkelingen en je gaat voor het beste resultaat!
Mogelijke beroepen?
Drukker, licht-, geluid- en beeldtechnicus, fotograaf, grafisch ontwerper, stand-,
winkel- en decorbouw, interieuradviseur, game-art, webdesign, mode, ICT-beheer,
applicatieontwikkelaar, netwerkbeheer, mechatronica.
Welke interesse en/of vaardigheden moet je hebben?
Tekenen; schilderen; ontwerpen; knutselen; fotografie; video; computers; software; programmeren; iets bouwen of maken; interesse in muziekapparatuur of lichtinstallaties.
Meer informatie
www.govmbo.nl
Of vraag het je mentor.
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Wij
ontwerpen, communiceren en creëren

Inhoud modules MVI
Module 1

Audiovisuele vormgeving en productie:
Een AV-productie,een video, een animatie en fotopresentatie
bedenken, maken en presteren. Hierbij wordt het gebruik van
diverse technieken toegepast, zoals: script, storyboard, camera, belichting, editingsoftware, animatiesoftware.

Module 2

2D en 3D vormgeving en productie:
Een 2D-productie (grafisch: poster, flyer enz.) bedenken, ontwerpen en vormgeven, hierbij komen zowel handmatige als
digitale vaardigheden aan de orde.
Een 3D-productie (reclameobject, verpakking enz.) bedenken, vormgeven en produceren. Ook hierbij worden digitale
(3D-ontwerpen en printen) als handmatige technieken geleerd.

Module 3

ICT:
Hardware onderdelen demonteren en monteren, aansluiten,
onderdelen vervangen en onderhouden. Software installeren
en veelvoorkomende problemen oplossen. Een ICT-infrastructuur installeren in een gebouw. Eindgebruikers informeren en
adviseren over ICT-producten en het gebruik ervan.
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Module 4
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Interactieve vormgeving en productie:
Aan de hand van een thema een digitaal interactief product
ontwerpen en maken voor verschillende soorten apparaten.
Een website ontwerpen en maken voor verschillende soorten
apparaten.

Wij
ondernemen, administreren en regelen

Economie en Ondernemen (E&O)
Is dit profiel iets voor jou?
Economie & Ondernemen is een breed profiel met aandacht voor drie onderdelen:
Handel, Administratie en Vormgeving. Bij Handel moet je denken aan verkopen, inkopen en marketing. Bij Administratie horen secretariële werkzaamheden en boekhouding. Bij vormgeving is creativiteit belangrijk: hier leer je hoe je jouw producten mooi
kunt presenteren in bijvoorbeeld een etalage, maar ook op een website.
Logistiek (magazijn- en voorraadwerk) is een heel belangrijk onderdeel van het profiel E&O en valt voor een gedeelte onder Handel en voor een gedeelte onder Administratie.

Inhoud modules E&O
Module 1

Administratie:
Een bedrijf kan niet bestaan als er geen geld verdiend wordt.
Hier leer je belangrijke bedrijfsprocessen kennen, daarnaast
leer je de eerste stapjes om een boekhouding bij te houden,
zodat je kunt zien hoeveel geld je binnen krijgt en hoeveel
geld je uitgeeft.

Module 2

Commercieel:
Hier leer je verkopen, maar ook de stappen voorafgaand aan
het verkopen: hoe kun je bijvoorbeeld jouw klanten (doelgroep) zo goed mogelijk bereiken. Dit doe je met behulp van
“Marketinginstrumenten” waar je in deze module uitgebreid
mee leert werken. Ook leer je taken die je in een winkel moet
kennen zoals kassahandelingen en afrekenen.

Module 3

Logistiek:
Door de sterke groei van de verkopen via internet wordt magazijn – en logistiek werk steeds belangrijker. In deze module
leer je magazijnwerkzaamheden uitvoeren zoals: de ontvangst en opslag van goederen, het verzamelen/verpakken/
verzenden van goederen, de voorraad bijhouden, inventariseren en bestellen.

Mogelijke beroepen?
Het werk dat je doet, vindt meestal plaats op kantoor, in een winkel of in een magazijn bijvoorbeeld: zelfstandig ondernemer, bedrijfsleider, afdelingsleider, secretaresse,
receptionist/telefonist, boekhouder, administrateur, magazijnmedewerker, planner,
inkoper, verkoper, vertegenwoordiger, etaleur, reclamemaker, juridisch medewerker.
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Welke interesse en/of vaardigheden moet je hebben?
Willen werken met mensen en computers; creatief zijn; initiatief durven nemen; netjes
en gestructureerd kunnen werken; betrouwbaar zijn; leuk vinden om met cijfers en
geld te werken; kunnen overtuigen; papierwerk niet erg vinden; het leuk vinden om
iets te verkopen.
Meer informatie
www.govmbo.nl/economie-ondernemen. Of vraag het je mentor.

Module 4

Secretarieel:
Hier ga je het werk uitvoeren dat op een kantoor gebeurt. Je
leert zowel het werk kennen dat op de achtergrond gebeurt
(alleen met mensen binnen jouw bedrijf) als het werk dat op
de voorgrond gebeurt (met mensen buiten jouw bedrijf, zoals
klanten en leveranciers). Werkzaamheden die je leert zijn o.a.:
bezoek ontvangen, telefoontjes doorverbinden, post verwerken etc.
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Groen
Is dit profiel iets voor jou?
In dit profiel leer je:
• duurzaam ondernemen in de groen sector, zoals plantaardige producten vermeerderen, telen en oogsten, bedrijfsmatig houden van productiedieren.
• voedingsmiddelen hanteren, verwerken, bereiden en bewaren, producten sorteren,
verpakken en transport klaar maken, voorraadsysteem gebruiken.
• ontwerpen maken voor inrichting groene ruimte met planten en dieren, dit realiseren (uitvoeren), onderhouden en beheren.
• de verschillen tussen winkelformules benoemen, producten bestellen, in ontvangst
nemen, controleren, verwerken en verzorgen.
• plan voor ontwerp, promotie, inrichting en presentatie maken, producten verkopen.
Mogelijke beroepen?
Aanleg en onderhoud tuinen, plantenteelt, boomteelt, bloemsierkunst, veehouderij,
loonwerk, mechanisatie, groot groen voorziening, food en techniek, food en welzijn,
recreatie, dierverzorging.
Welke interesse en/of vaardigheden moet je hebben?
Houden van bloemen, dieren of planten; werken binnen of buiten; met je handen
werken; geen probleem hebben met vuile handen krijgen; zelfstandig werken en
samenwerken; doorzettingsvermogen hebben; geen 9 – 5 mentaliteit; creatief; klantvriendelijk; sociaal.
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Meer informatie
www.govmbo.nl/groen. Of vraag het je mentor.

Wij
doen, creëren en produceren
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Inhoud modules GROEN
Module 1

Groene productie:
Duurzaam ondernemen in de groen sector, plantaardige producten vermeerderen, telen en oogsten, bedrijfsmatig houden
van productiedieren.

Module 2

Tussen productie en verkoop:
Voedingsmiddelen hanteren, verwerken, bereiden en bewaren,
producten sorteren, verpakken en transportklaar maken, voorraadsysteem gebruiken.

Module 3

Vergroening stedelijke omgeving:
Ontwerp maken voor inrichting groene ruimte met planten en
dieren, dit realiseren (uitvoeren) en onderhouden en beheren.
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Module 4
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Groene vormgeving en verkoop:
Verschillen tussen winkelformules benoemen, producten bestellen, in ontvangst nemen, controleren, verwerken en verzorgen. Plan voor ontwerp, promotie, inrichting en presentatie
maken, producten verkopen.

Wij
zorgen, activeren en doen

Zorg en Welzijn (Z&W)
Is dit profiel iets voor jou?
Je staat klaar voor mensen die begeleiding of hulp nodig hebben bij hun lichamelijk,
geestelijk en sociaal welbevinden. Hierbij dien je steeds rekening te houden met de
individuele wensen en behoefte van die mensen en de omgeving waarin de ondersteuning geboden wordt. Je moet geduld en doorzettingsvermogen hebben en
goed kunnen luisteren.
Mogelijke beroepen?
De gezondheidszorg zoals ouderenzorg, EHBO, verpleging. Facilitaire dienstverlening
zoals voeding, schoonmaak, linnendienst, baliewerkzaamheden, gebouwenbeheer.
Beroepen in het welzijnswerk zoals kinderopvang, activiteitenbegeleiding.

Inhoud modules Z&W
Module 1

Mens en activiteit:
Hier leer je wat er allemaal komt kijken bij het organiseren van
een activiteit voor alle leeftijdsgroepen. Van baby tot hoogbejaarden. Denk hierbij aan muziek, dans en knutselactiviteiten.

Module 2

Mens en gezondheid:
Hier leer je wat een gezonde leefstijl is. Denk hierbij aan:
• Beweging, voeding en hygiëne
• Samenstellen en bereiden van maaltijden

Module 3

Mens en omgeving:
Hier leer je hoe je een schone, verzorgende en veilige leef- en
werkomgeving kan creëren. Denk hierbij aan:
• Schoonmaken en onderhoudswerkzaamheden
• Wassen en strijken
• Baliewerkzaamheden
• Ruimte inrichten

Welke interesse en/of vaardigheden moet je hebben?
Iets voor anderen willen betekenen; met verschillende mensen willen werken en samenwerken; een teamplayer zijn; zelfstandig willen werken; graag mensen verzorgen, stimuleren en begeleiden; dingen organiseren en coördineren; mensen adviseren; plannen en organiseren.
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Meer informatie
www.govmbo.nl/zorg-en-welzijn. Of vraag het je mentor.

Module 4

Mens en zorg:
Hier leer je verschillende ziektebeelden kennen. Bijvoorbeeld:
dementie, reuma, artrose en hoe om te gaan met dit ziektebeeld. Ook wordt er aandacht besteed aan EHBO en gaan we
dit praktisch toepassen.
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Dienstverlening en producten (D&P)
Is dit profiel iets voor jou?
In dit profiel oriënteer je je breed op veel verschillende beroepen en werk. Je leert
vooral ook jezelf kennen, je leert de algemene loopbaancompetenties beheersen die
je nodig hebt om te gaan werken en het vormt je natuurlijk ook inhoudelijk . Na dit
profiel kun je nog veel kanten in op het MBO. Je sluit geen enkele opleidingsrichting
definitief uit. Je bent naar buiten gericht en staat graag op de voorgrond en voor de
groep. Je geeft graag leiding of werkt graag in een groep met anderen. Daarnaast
ben je creatief of sportief. Je hebt belangstelling voor anderen. Bovendien ben je een
organisator. Je hebt goede ideeën over hoe je dingen aanpakt of regelt. Je vindt
discipline geen probleem. Je houdt van afwisseling en je bent representatief.
Mogelijke beroepen?
Instructeur, een baan bij defensie, politie, brandweer, toerisme, diverse podium-activiteiten, ondernemer, personal trainer, onderwijsassistent, evenementenorganisatie,
cultureel werk, jongerenwerk, pedagogisch werk, een baan in de beveiliging, reclame, communicatie of sport.
Welke interesse en/of vaardigheden moet je hebben?
Sport; onderwijs; zingen; dansen; muziek; optreden; media; toerisme; kunst; vrijetijdsbesteding; outdoor; gezondheid; voeding; vormgeving; creatief zijn.
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Meer informatie
www.govmbo.nl Of vraag het je mentor.

Wij
organiseren, presenteren en promoten
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Inhoud modules D&P
Module 1

Module 2

Module 3
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Module 4

Organiseren van een activiteit:
Je organiseert gezamenlijk een evenement voor een opdrachtgever. Bijvoorbeeld een spelletjesmiddag op een basisschool.

Multimediaal product:
Je bent bezig met multimedia. Je leert bijvoorbeeld je eigen
website, App of film te maken.

Presenteren, promoten en verkopen:
Je gaat aan de slag met marketing (verkopen en promoten)
en je presentatietechnieken worden bijgeschaafd. Je leert
bijvoorbeeld een verkoopgesprek voeren.

Een product maken en verbeteren:
Je speelt in op je creativiteit en ontwikkelt je technische vaardigheden. Je gaat bijvoorbeeld aan de slag in een technieklokaal.

Welke algemeen vormende vakken heb ik nog in leerjaar 3 en/of 4?
Verplichte algemeen
vormende vakken

Verplichte profielgebonden algemeen
vormende vakken

Keuze profielgebonden algemeen
vormende vakken

Bouwen, Wonen en
Interieur

Nederlands, Engels,
Maatschappijleer 1,
LO, Kunstvak

Wiskunde, Nask1

geen

Produceren,
Installeren en
Energie

Nederlands, Engels,
Maatschappijleer 1,
LO, Kunstvak

Wiskunde, Nask1

geen

Media, Vormgeving
en ICT

Nederlands, Engels,
Maatschappijleer 1,
LO, Kunstvak

Wiskunde, Nask1

geen

Economie en
Ondernemen

Nederlands, Engels,
Maatschappijleer 1,
LO, Kunstvak

Wiskunde, Economie

geen

Groen

Nederlands, Engels,
Maatschappijleer 1,
LO, Kunstvak

Wiskunde, Biologie

geen

Zorg en Welzijn

Nederlands, Engels,
Maatschappijleer 1,
LO, Kunstvak

Wiskunde, Biologie

geen

Dienstverlening en
Producten

Nederlands, Engels,
Maatschappijleer 1,
LO, Kunstvak

geen

je moet 2 vakken
kiezen uit
• Wiskunde
• Biologie
• Economie

25

Dus...
Wat kies je in leerjaar 2?

> Een profiel
> 2 profielgebonden algemeen vormende vakken

Wat kies je in leerjaar 3?

> 4 beroepsgerichte keuzevakken

Aantekeningen
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Kempenhorst College
Eikenbussel 1
5689 AA Oirschot

T: 0499 582160
www.kempenhorst.nl
info@kempenhorst.nl

Een fijne school!

