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In de bovenbouw van het vmbo 
volg je een profiel. Dat betekent 
dat je een bepaalde beroepsrichting 
op gaat. Je krijgt vakken die daar-
bij horen. Maar voordat het zover 
is moet je eerst een keuze maken 
voor een profiel. In deze Profiel-
wijzer krijg je informatie over alle 
profielen die er zijn en waar je op 
moet letten als je een profielkeuze 
maakt.
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Algemene informatie

Iedere school is anders 

Hoe je jouw profiel precies kiest en waar 
je uit kunt kiezen, verschilt per school. 
Let dus goed op hoe het bij jou op 
school precies zit. Bijvoorbeeld:
* Uit welke profielen kun je kiezen?
* Op welk moment kies je je profiel? 
* Mag je alles zelf kiezen of staan 
sommige keuzes vast?
* Welke keuzevakken biedt jouw school 
aan?

Bouwen, Wonen & Interieur

Produceren, Installeren & Energie

Mobiliteit & Transport

Maritiem & Techniek

Media, Vormgeving & ICT

Economie & Ondernemen

Horeca, Bakkerij & Recreatie

Zorg & Welzijn

Groen

Dienstverlening & Producten

Doe je vmbo basis of k
ader? 

Kijk dan op pagina 87 h
oe jouw 

profiel is opgebouwd.

Doe je vmbo gemengd?
 

Kijk dan op pagina 88 h
oe jouw 

profiel is opgebouwd.

Aan de icoontj
es 

kun je zien bij
 

welke sector de
 

profielen horen
.

Dit zijn de tien profielen waar je op het vmbo uit kunt kiezen.

Op het vmbo kun je kiezen uit tien profielen. Maar let op: niet iedere school biedt alle profielen aan.



Je profiel bestaat uit drie delen:
1. gemeenschappelijk deel;
2. profieldeel;
3. keuzedeel.

Hieronder zie je hoe je profiel is opgebouwd:

Je profiel bestaat uit twee soorten vakken:

Engels, wiskunde of geschiedenis. Je leert hierin 
vooral theorie.

vmbo basis of kader doet krijg je extra veel praktijk.

Hoe is je profiel opgebouwd als je vmbo-bb of vmbo-kb doet?

Nederlands

Engels

Maatschappijleer

Lichamelijke opvoeding

Kunstvak

Rekentoets

2 algemene vakken  
bij je profiel

profielen moet je nog een 
keuze maken.

Beroepsgericht  
profielvak met 
4 modules

Deze algemene vakken 
volgt iedereen.

Deze vakken volgt iedereen 
die hetzelfde profiel doet.

Algemene vakken
(theorie)

Beroepsgerichte vakken
(praktijk)

87

Gemeenschap- 
 pelijk deel

Profieldeel

Keuzedeel

Met deze vak-
ken maak je het 
JOUW profiel!

4 beroepsgerichte  
keuzevakken

Je kunt kiezen uit:

vakken uit je eigen profiel 
of een ander profiel;

gerichte profielvak van een  
ander profiel. 
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Hoe is je profiel opgebouwd als je vmbo-gl doet?

Nederlands

Engels

Maatschappijleer

Lichamelijke opvoeding

Kunstvak

Rekentoets

2 algemene vakken  
bij je profiel

 

andere profielen moet je  
nog een keuze maken.

Beroepsgericht  
profielvak met 
2 modules

1 algemeen keuzevak
Je kunt kiezen uit:

profiel dat je nog niet hebt gekozen;
 

de andere profielen;

je school die aanbiedt: Nask2, 

vakken, muziek, dans, drama, 

informatietechnologie.

Deze algemene vakken 
volgt iedereen.

Deze modules volgt iedereen 
die hetzelfde profiel doet.

Met deze vak-ken maak je het JOUW profiel!

Algemene vakken
(theorie)

Beroepsgerichte vakken
(praktijk)

  2 beroepsgerichte
        keuzevakken

Je kunt kiezen uit:

keuzevakken uit je eigen 
profiel of een ander profiel;

beroepsgerichte profielvak;

beroepsgerichte profielvak 
van een ander profiel. 

Je profiel bestaat uit drie delen:
1. gemeenschappelijk deel;
2. profieldeel;
3. keuzedeel.

Hieronder zie je hoe je profiel is opgebouwd:

Gemeenschap- 
 pelijk deel

Profieldeel

Keuzedeel
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Wat zijn de mogelijkheden na het vmbo?

Het mbo kent verschillende niveaus: niveau 1 (entreeopleiding), 2, 3 of 4. Naar welk niveau je kunt hangt af van 

hieronder zie je wat de mogelijkheden zijn. 

Na het vmbo
V

M
B

O
M

B
O

H
A

VO

H
B

O

Basis
beroepsgerichte 

leerweg

Kader
beroepsgerichte 

leerweg

Gemengde 
leerweg

Theoretische 
leerweg

MBO entree 
(niveau 1)

MBO  
niveau 2

MBO  
niveau 3

MBO  
niveau 4

Leerjaar 1 Leerjaar 1 Leerjaar 1 Leerjaar 1

Leerjaar 2 Leerjaar 2 Leerjaar 2

Leerjaar 4

HAVO

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Leerjaar 3 Leerjaar 3

HBO
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Naar het mbo

Na het vmbo kun je verder leren op het mbo: het 
Middelbaar BeroepsOnderwijs. Op het mbo leer je 
alles over de baan van jouw keuze, zodat je daarna 
kunt gaan werken. Je kunt uit meer dan zeshonderd 
verschillende opleidingen kiezen. 

Domeinen in het mbo

aan bij de profielen van het vmbo. Handig om je daar 
al eens in te verdiepen, dan kun je daar rekening mee 
houden bij het kiezen van je profiel. 

Profielen vmbo Domeinen mbo

 



91

Naar de havo

havo: Hoger Algemeen Voortgezet O

de gemeenschappelijke algemene vakken en de 

school waar je naartoe wilt ook nog eisen.

bestaat vooral uit theorie. Je doet de havo als je meer 
wilt leren of later een beroep wilt doen waar je een 
hoger diploma voor nodig hebt. Na de havo heb je 
heel veel opties. Je kunt het vwo gaan doen, je kunt 
naar het mbo of je kunt naar het hbo. Op het hbo 
(Hoger BeroepsOnderwijs) doe je een opleiding met 
veel theorie en je loopt stage.

Wil je weten of jij naar de havo kunt?

1. Wil en kun je één extra algemeen vormend vak volgen?
 { Ja Æ
 { Nee Æ

2. Heeft de havoschool waar je heen wilt een eis voor je gemiddelde cijfer?
 { Ja Æ
 { Nee Æ
 
3. Hoe hoog moet je gemiddelde cijfer zijn?

                        
 
4. Wat is op dit moment jouw gemiddelde cijfer?

                        
 
5. Is je gemiddelde cijfer nu hoog genoeg?
 { Ja Æ
 { Nee Æ
 
6. Denk je dat je gemiddelde cijfer wel hoog genoeg zou kunnen zijn na je eindexamen?
 { Ja Æ
 { Nee Æ
 
7. Denken de docenten op jouw school dat je de havo aankunt?
 { Ja Æ
 { Nee Æ

 

Welke leerweg volg je?

Basisberoepsgerichte  
leerweg (bb)

Je kunt alleen naar de havo  
 

Kaderberoepsgerichte  
leerweg (kb)

Je kunt alleen naar de havo  
 

Gemengde leerweg (g)

 
hieronder om te kijken of jij  

naar de havo kunt.
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Profielen op de havo

doen om het havoprofiel van je keuze te kunnen doen.
 

Havo
GEMEENSCHAPPELIJKE VERPLICHTE VAKKEN

Nederlands

Engels

Maatschappijleer

Lichamelijke opvoeding

CKV

VERPLICHTE PROFIELVAKKEN

 ECONOMIE &  CULTUUR &  NATUUR &  NATUUR
 MAATSCHAPPIJ MAATSCHAPPIJ GEZONDHEID & TECHNIEK

  Moderne vreemde 

  Economie taal  Natuurkunde

  Scheikunde  Scheikunde

PROFIELKEUZEVAKKEN

  Moderne vreemde taal  Natuurkunde 

 

 

 wetenschappen 

 

 Organisatie taal  

   Kunstvak  

  

Let op! Niet alle 
scholen bieden alle 
profielkeuzevakken 

aan!

8. Kun jij iets doen om te zorgen dat ze van gedachten veranderen?
 { Ja, ik kan me anders gedragen in de les. Æ
 { Ja, ik kan zorgen dat ik vaker aanwezig ben. Æ
 { Ja, ik kan beter mijn best doen. Æ
 { Ja, ik kan nog iets anders doen, namelijk:                                                                                                             
      Æ
 { Nee, dat kan ik niet. Æ
 
9. Mag je op de havoschool alle profielen kiezen?
 { Ja, ik mag alle profielen kiezen. Het maakt niet uit welke vakken ik nu doe.
 { Nee, ik mag sommige profielen alleen kiezen als ik de vakken die daarbij horen nu al volg.
 
10. Moet je een toelatingsgesprek doen om naar de havoschool te kunnen gaan?
 { Ja
 { Nee



93

Uitleg Profielwijzer
Op de volgende pagina’s staat informatie over alle profielen. En het handige is, je kunt er ook dingen 
in invullen en inkleuren. Hoe meer je hebt ingevuld en ingekleurd op een pagina, hoe beter dit profiel 
waarschijnlijk bij je past. Hoe dat werkt lees je hieronder.

+
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Bouwen, Wonen & Interieur

PROFIELWIJZER PROFIELEN

 Handig Netjes Een harde
   werker

 Bouwen Met je handen Ontwerpen
  werken

Jij bent een bouwer. Je bedenkt graag hoe een gebouw er van buiten of binnen uit 
moet zien. Je wilt later met je handen werken en je weet van aanpakken. 

+

Je bent ...

Je wilt ...

Later word je
misschien wel 
...

Deze vakken 
ga je doen ...

De mensen die 
je kent met zo’n 
beroep zijn ...

Algemene vak ken 
bij dit profiel

 Wiskunde

 Nask 1
BB & KB

 Bouwproces en bouwvoorbereiding

 Bouwen vanaf de fundering

 Hout- en meubelverbindingen

 Design en decoratie

GL
 Bouwproces en bouwvoorbereiding

 Design en decoratie

 Constructieve aansluitingen en afwerking 
 Schoonmetselwerk 
    Schilderen en afwerken van hout en  
steenachtige ondergronden 

  Interieurbouw, stands en betimmeringen 
  Bouwkundig onderhoud en renovatie 
 Gevelopeningen 
 Daken en kapconstructies 
 Vloeren
 Bouwmethoden en bouwstijlen 
 Bijzonder metselwerk 
 Scheidingswanden 
 Wandafwerking 
   Schilderen en spuiten van kunststof en 
metalen 

 Onderhoud schilderwerk 
 Glas 
 Meubelmaken 
 Bouwrijp en woonrijp maken
  Terreinafwerking 
 Interieurontwerp en design 

Modules in je beroepsgerichte 
profielvak

Beroepsgerichte keuzevakken
            Welke kies jij?

AsfaltwerkerTimmerman

Schilder

Tegelzetter

Sloper

Of ...

Of ...

Of ...

Of ...

 

Begin hier!

Staat hier een kwaliteit 
bij die jij hebt? Kleur 
dan het sterretje in. 

Staat hier iets 
bij wat jij later 
graag wilt in een 
beroep? Kleur het 
duimpje dan in.

Hier staan 
voorbeelden van 
beroepen. Lijkt 
een beroep jou 
leuk? Vink het 
vakje aan.

Je kunt hier ook 
zelf kwaliteiten 
schrijven die 
volgens jou bij dit 
profiel passen.

Je kunt hier ook 
zelf interesses 
schrijven die 
volgens jou bij dit 
profiel passen.

Dit zijn de 
beroepsgerichte 
keuzevakken 
bij dit profiel. 
Lijkt een vak 
jou leuk? Vink 
het aan.

Ken je iemand met een 
beroep in dit profiel? 
Schrijf zijn/haar naam 
hier op. Handig om te 
netwerken!

Hier zie je 
precies welke 
algemene vakken 
je in je profiel 
krijgt of moet 
kiezen. Lijkt 
een vak je leuk? 
Onderstreep het.

PROFIELWIJZER  +

Hier zie je 
precies welke 
praktijkvakken je 
krijgt als je dit 
profiel kiest. Lijkt 
een vak jou leuk? 
Onderstreep het.



+
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Bouwen, Wonen & Interieur

PROFIELWIJZER 

 Handig Netjes Een harde
   werker

  werken

Jij bent een bouwer. Je bedenkt graag hoe een gebouw er van buiten of binnen uit 
moet zien. Je wilt later met je handen werken en je weet van aanpakken. 

+

Je bent ...

Je wilt ...

Later word je
misschien wel 
...

Deze vakken 
ga je doen ...

De mensen die 
je kent met zo’n 
beroep zijn ...

Algemene vak ken 
bij dit profiel

 Wiskunde

 Nask 1
BB & KB

 Bouwproces en bouwvoorbereiding

 Bouwen vanaf de fundering

 Hout- en meubelverbindingen

 Design en decoratie

GL
 Bouwproces en bouwvoorbereiding

 Design en decoratie

 Constructieve aansluitingen en afwerking 
 Schoonmetselwerk 
    Schilderen en afwerken van hout en  
steenachtige ondergronden 

  Interieurbouw, stands en betimmeringen 
  Bouwkundig onderhoud en renovatie 
 Gevelopeningen 
 Daken en kapconstructies 
 Vloeren
 Bouwmethoden en bouwstijlen 
 Bijzonder metselwerk 
 Scheidingswanden 
 Wandafwerking 
   Schilderen en spuiten van kunststof en 
metalen 

 Onderhoud schilderwerk 
 Glas 
 Meubelmaken 
 Bouwrijp en woonrijp maken
  Terreinafwerking 
 Interieurontwerp en design 

Modules in je beroepsgerichte 
profielvak

Beroepsgerichte keuzevakken
            Welke kies jij?

AsfaltwerkerTimmerman

Schilder

Tegelzetter

Sloper

Of ...

Of ...

Of ...

Of ...

 

Begin hier!



Algemene vak ken 
bij dit profiel

Modules in je beroepsgerichte 
profielvak

+
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Produceren, Installeren & Energie
Jij kunt goed met je handen werken. Je bent een specialist in jouw vakgebied en be-
denkt oplossingen voor allerlei problemen, bijvoorbeeld als iets niet werkt. En als het 
nodig is, maak je zelf een heel nieuw product.

Je bent ...

Je wilt ...

Later word je
misschien wel 
...

Deze vakken 
ga je doen ...

De mensen die 
je kent met zo’n 
beroep zijn ...

 Wiskunde

 Nask 1

Beroepsgerichte keuzevakken
            Welke kies jij?

Of ...

Of ...

Of ...

Of ...

Schoenmaker

Vliegtuigmonteur

Installateur

Laborant

Isolatiemonteur

 Plaat- en constructiewerk 
 Booglasprocessen
 Klimaattechnologie 
 Procestechniek 
 Duurzame energie 
 Werktuigkundig en elektrotechnisch  

 onderhoud 
 Utiliteitsinstallaties 
 Praktisch booglassen 
 CNC-technieken
 Drinkwater en sanitair 
 Dakbedekking 
 Verspaningstechnieken 
 Woon- en kantoortechnologie 
 Domotica en automatisering 
 Nutsvoorzieningen 
 Koudetechniek 
 Licht, geluid en beeld 

BB & KB
 Ontwerpen en maken 

 Bewerken en verbinden van   
 materialen 

 Besturen en automatiseren 

 Installeren en monteren

GL
 Ontwerpen en maken 

 Besturen en automatiseren

 Leergierig Handig Nieuwsgierig

  

    werken werktijden

Begin hier!



+

BB & KB
 Motorconditie testen 
 Wielophanging en carrosserie 
 Verlichting en comfortsystemen 
 Transport 

GL
 Motorconditie testen
 Verlichting en comfortsystemen 

Modules in je beroepsgerichte 
profielvak
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Mobiliteit & Transport

 Een doener Handig Zelfstandig  
 

 werken werken

Jij houdt van alles wat rijdt. Je wilt aan auto’s sleutelen of fietsen in elkaar zetten. Of 
je verkoopt ze aan mensen en repareert ze als ze kapot zijn. Als het wielen heeft, kun 
jij ermee overweg.

Je bent ...

Je wilt ...

Later word je
misschien wel 
...

Deze vakken 
ga je doen ...

De mensen die 
je kent met zo’n 
beroep zijn ...

 Motorsystemen 
 Aandrijf- en remsystemen
 Elektronica
 Bedrijfswagens
 Fietstechniek 
 Gemotoriseerde tweewielers
 Carrosseriebouw
 Autoschade en spuiten
 Verbrandingsmotoren
 Ritvoorbereiding en ritafhandeling
 Mobiele werktuigen
 Operationele magazijnwerkzaamheden

Beroepsgerichte keuzevakken
            Welke kies jij?

Autotechnicus

Fietstechnicus

Verkoper

Autoschade-
hersteller

Technisch 
specialist

Of ...

Of ...

Of ...

Of ...

Algemene vak ken 
bij dit profiel

 Wiskunde

 Nask 1
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Maritiem & Techniek

   werker

  

 Reizen Met boten Met je handen
  werken werken

Jij wilt werk doen dat met schepen te maken heeft. Het leven op zee lijkt jou wel wat. 
Werk je liever aan de kant? Dan zorg je ervoor dat het laden en lossen in de haven 
goed verloopt of je onderhoudt en ontwerpt schepen.

Je bent ...

Je wilt ...

Later word je
misschien wel 
...

Deze vakken 
ga je doen ...

De mensen die 
je kent met zo’n 
beroep zijn ...

 Werken en leven aan boord
 Ladingbehandeling aan boord
 Navigatie
 Scheepskennis
 Zeevaartkunde
 Dienstverlening in de haven
 Opslag en overslag in de haven
 Stuwadoor en vorkheftruck
 Ladingadministratie in de haven
 Expediteur, luchtvaart en douane
 Cargadoor
 Nautische materialen en gereedschappen
 Scheepvaartconstructie en -ontwerp
 Maritieme mechanische installaties
 Conserveren van maritieme systemen

Beroepsgerichte keuzevakken
            Welke kies jij?

Of ...

Of ...

Of ...

Of ...

 

Kapitein binnenvaart

Bootsman

Manager 
havenlogistiek

Matroos

Scheepswerk-
tuigkundige

PROFIELWIJZER 

Algemene vak ken 
bij dit profiel

 Wiskunde

 Nask 1

Modules in je beroepsgerichte 
profielvak

BB & KB
 Maritieme logistiek en communicatie
 Maritieme veiligheid
 Maritieme installaties
 Reparatie en onderhoud

GL 
 Maritieme logistiek en communicatie
 Maritieme veiligheid
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Media, Vormgeving & ICT

  

 werken  bezig zijn

Jij kunt omgaan met media. Je ontwerpt de nieuwste app, je zorgt ervoor dat com-
puters werken of je legt een netwerk aan. Ben jij meer van de papieren media? Dan 
ontwerp en druk je de inhoud van boeken, kranten of tijdschriften.

Je bent ...

Je wilt ...

Later word je
misschien wel 
...

Deze vakken 
ga je doen ...

De mensen die 
je kent met zo’n 
beroep zijn ...

Algemene vak ken 
bij dit profiel

 Wiskunde

 Nask 1

BB & KB
 Audiovisuele vormgeving en   

 productie 

 2D- en 3D-vormgeving en productie

 ICT  

 Interactieve vormgeving en   

 productie

GL
 ICT 

 Interactieve vormgeving en 

productie

 3D-vormgeving en realisatie 

 Idee ontwikkeling 

 Netwerkbeheer 

 Printmedia-productie 

 Tekenen, schilderen en illustreren

 Game-design

	 Fotografie	
 Licht, geluid en decor 

 Applicatieontwikkeling 

 Digitale beveiliging 

 Sign 

	 Vormgeving	en	typografie

Modules in je beroepsgerichte 
profielvak

Beroepsgerichte keuzevakken
            Welke kies jij?

Game-
ontwerper

Medewerker 
ICT

Media-
vormgever

Tentoonstellings-bouwer

Netwerk-
beheerder

Of ...

Of ...

Of ...

Of ...
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Economie & Ondernemen

  

 bijhouden werken

Jij bent geschikt voor het zakenleven. Je kunt in een winkel werken of alles regelen 
wat op de achtergrond van een bedrijf gebeurt. Je adviseert en helpt mensen of  
bedenkt de nieuwste trend.

Je bent ...

Je wilt ...

Later word je
misschien wel 
...

Deze vakken 
ga je doen ...

De mensen die 
je kent met zo’n 
beroep zijn ...

Algemene vak ken 
bij dit profiel

 Economie

 Wiskunde

 Duits

 Frans

BB & KB
 Commercieel   
 Secretarieel  
 Logistiek  
 Administratie 

GL
 Commercieel  
 Secretarieel 

 Marketing
	 Officemanagement
 Distributie
 Financieel en administratief beheer 
 Ondernemen 
 Webshop 
 Presentatie en styling 
 Mode en design

Modules in je beroepsgerichte 
profielvak

Beroepsgerichte keuzevakken
            Welke kies jij?

Of ...

Of ...

Of ...

Of ...

Verkoop-
medewerker

Management-
secretaresse

Afdelings-manager

Informatie-
beheerder

Ondernemer
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Horeca, Bakkerij & Recreatie

  

 Koken en Met mensen Met voedsel
 bakken werken werken

Je houdt van koken en bakken of je wilt mensen een leuke avond, dag of vakantie 
bezorgen. Je kunt hard werken en vindt het niet erg om soms op de raarste tijden aan 
het werk te gaan. Dankzij jou hebben mensen een fijne tijd.

Je bent ...

Je wilt ...

Later word je
misschien wel 
...

Deze vakken 
ga je doen ...

De mensen die 
je kent met zo’n 
beroep zijn ...

Algemene vak ken 
bij dit profiel

 Economie

 Wiskunde

 Duits

 Frans

BB & KB
 Gastheerschap 

 Bakkerij 

 Keuken 

 Recreatie 

GL
 Gastheerschap 

 Keuken 

 Gastheerspecialisatie

 Brood- en banketspecialisatie

 Keukenspecialisatie

 Evenementen

 Patisserie

 De bijzondere keuken

 Traiteur

 Facilitaire dienstverlening, beheer en  

 onderhoud

Modules in je beroepsgerichte 
profielvak

Beroepsgerichte keuzevakken
            Welke kies jij?

Kok Brood- en 
banketbakker

Receptionist

Horeca-ondernemer

Verkoper 
reizen

Of ...

Of ...

Of ...

Of ...

PROFIELWIJZER 
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Zorg & Welzijn

  

 werken

Jij gaat graag met mensen om. Je kunt in een team werken om het leven van anderen 
leuker of makkelijker te maken. Je maakt mensen graag mooi of je wilt ze verzorgen, 
je wilt in het leger of je kunt goed uitleggen. Bij jou zijn mensen in goede handen.

Je bent ...

Je wilt ...

Later word je
misschien wel 
...

Deze vakken 
ga je doen ...

De mensen die 
je kent met zo’n 
beroep zijn ...

Algemene vak ken 
bij dit profiel

 Biologie

 Geschiedenis 

 Wiskunde

 Maatschappij-
 kunde

 Aardrijkskunde

BB & KB
 Mens en gezondheid

 Mens en omgeving 

 Mens en activiteit 

 Mens en zorg 

GL
 Mens en activiteit 

 Mens en zorg 

 Schoonheidsbehandeling hand, haar 
 en gezicht

 Haarverzorging
 Huidverzorging
 Hand- en voetverzorging
 Welzijn kind en jongere
 Wonen en huishouden
 Verzorging
 Dagbesteding
 Facilitaire dienstverlening: inrichting en  

 verzorgen
 Beveiliging en veiligheid
 Conciërgewerkzaamheden
 Sport en bewegen
 Voorkomen van ongevallen en EHBO

Modules in je beroepsgerichte 
profielvak

Beroepsgerichte keuzevakken
            Welke kies jij?

Of ...

Of ...

Of ...

Of ...

 

Onderwijs-
assistent

Soldaat

Kapper

Dokters-
assistent

Artiest

PROFIELWIJZER 
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 werken werken

  

Groen

  

Jij houdt van alles wat met de natuur te maken heeft. Je gaat met dieren werken, tui-
nen ontwerpen en aanleggen of alles leren over eten en voeding. 

Je bent ...

Je wilt ...

Later word je
misschien wel 
...

Deze vakken 
ga je doen ...

De mensen die 
je kent met zo’n 
beroep zijn ...

Algemene vak ken 
bij dit profiel

 Wiskunde

 Biologie 

 Nask 1

BB & KB
 Groene productie  
 Tussen productie en verkoop 
 Vergroening stedelijke omgeving 
 Groene vormgeving en verkoop 

GL
 Tussen productie en verkoop 
 Vergroening stedelijke omgeving 

 Het groene machinepark 
 Tuinontwerp en –aanleg
 Werk in tuin en landschap 
 Bloemwerk
 Groene vormgeving en styling
 Groei voorbereiden
 Groei en oogst
 Houden van dieren
 Gezonde dieren 
 Water
 Voeding: hoe maak je het?
 Groene zorg 
 Natuurlijk groen

Modules in je beroepsgerichte 
profielvak

Beroepsgerichte keuzevakken
            Welke kies jij?

Dierenarts-
assistent

Trimmer

Hovenier

Voedings-
specialist

Instructeur 
paardensport

Of ...

Of ...

Of ...

Of ...
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PROFIELWIJZER 

 

 Met mensen  Ontwerpen Organiseren
 werken

  

Dienstverlening & Producten

  

Jij wilt later alle kanten op kunnen. Je kunt achter de schermen gaan werken en 
producten ontwerpen en maken. Of jij bent degene die producten verkoopt, reclame 
maakt of contact houdt met de klanten.

Je bent ...

Je wilt ...

Later word je
misschien wel 
...

Deze vakken 
ga je doen ...

De mensen die 
je kent met zo’n 
beroep zijn ...

Algemene vak ken 
bij dit profiel

 Wiskunde

 Nask 1 

 Biologie 

 Economie

BB & KB
 Organiseren van een activiteit 
 Presenteren, promoten en verkopen
 Een product maken en verbeteren
 Multimediale producten maken 

GL
 Organiseren van een activiteit 
 Multimediale producten maken 

 Digi-spel
 Robotica
 Werken aan natuur en milieu
 Voeding en beweging
 Podium
 Geüniformeerde dienstverlening en   

 veiligheid
 Milieu, hergebruik en duurzaamheid

Modules in je beroepsgerichte 
profielvak

Beroepsgerichte keuzevakken
            Welke kies jij?

Of ...

Of ...

Of ...

Of ...

Fotograaf

Secretaresse

Game artist

Bibliotheek-
medewerker

Eventorganisatie


