Beroepsgerichte profielen vmbo
Profiel Economie & Ondernemen (E&O)
Vmbo-niveau: basis en kader
In dit profiel maak je kennis met de werkzaamheden die bij bepaalde beroepen horen. De combinatie van verplichte en
keuze delen is gebaseerd op de 21st century skills zoals: kritisch denken, samenwerken, ICT-vaardigheden, sociale
vaardigheden, ondernemen, presenteren, ontwikkelen, creëren en problemen oplossen. De mentoren richten zich in de
mentoruren op ontwikkeling van vaardigheden, kennis en bijscholen. Je leert bij E&O om je te blijven ontwikkelen in
nieuwe technieken en vaardigheden waarmee je breed wordt opgeleid en volop mogelijkheden hebt in het MBO.
Zo kan je later een administratief beroep gaan doen of in de mode gaan werken. Van etaleur in een winkel tot kok in een
restaurant. En van juridisch medewerker tot bankmedewerker.
Basis-leerlingen kunnen meedoen aan het project “van Basis naar Beter” Dit project biedt je de mogelijkheid om vakken
waar in je goed bent op kaderniveau af te sluiten. Kader-leerlingen stomen we klaar voor de hoogste twee niveau’s
binnen het MBO. Economie & Ondernemen, een brede opleiding met perspectief voor de toekomst.

Profiel Dienstverlening & Producten (D&P)
Vmbo-niveau: basis en kader
Het profiel Dienstverlening & geeft je de mogelijkheid je keuze langer uit te stellen en je breed te oriënteren op
verschillende beroepen. Dan kun je later bewuster kiezen. Je maakt een persoonlijke ontwikkeling door. Door het
uitvoeren van allerlei praktijkopdrachten leer je jezelf kennen, ontdek je wat je leuk vindt, waar jouw passie ligt en wat
je nog graag zou willen leren. D&P is niet aan één branche of werkveld gebonden. Terwijl je bezig bent, leer je allerlei
algemene vaardigheden die je overal kan toepassen bij alle beroepen. In de vakken die je krijgt, leer je een activiteit
organiseren, een multimediaal product maken, presenteren, verkopen, promoten en een product maken en verbeteren.
Op het Oosterlicht Nieuwegein bieden we de hoofdrichting Dienstverlening & Producten op twee verschillende
manieren aan. In een sportief jasje ‘Sport & Evenementen’ en in een ICT jasje ‘Media & ICT’. Welke richting kies jij?

Sport & Evenementen (S&E)
Vmbo-niveau: basis en kader
Als je kiest voor Sport & Evenementen volg je de profielvakken van D&P en volg je veel sportieve en praktische vakken.
Denk aan: sport & bewegen, mens & activiteit, EHBO en verschillende vormen van geüniformeerde beroepen. Leerlingen
die deze richting kiezen gaan grotendeels naar MBO sport & bewegen en naar geüniformeerde/gefaciliteerde
opleidingen. Een mooie mix van theorie en praktijk. Later ga je aan het werk als trainer, recreatiebegeleider of
sportmanager. Of ga je bij de politie, brandweer of beveiliging. Weet je nog totaal niet welke richting je later op wilt,
maar je vindt dit profiel wel interessant? Geen probleem! In het algemene vakkenpakket zitten alle benodigde vakken
(Nederlands, wiskunde, Engels, maatschappijleer en biologie) waardoor je later nog alle richtingen op kunt. Dus je houdt
erg van sporten en je ziet het anderen ook graag doen? En dienstverlening en werken met producten vind je ook
interessant? Dan is dit de opleiding voor jou!

Media & ICT (M&I)
Vmbo-niveau: kader
Werk je graag met computers? Ben je creatief? Zou je een ICT-specialist willen worden? Dan past de richting Media &
ICT vast bij jou!
Bij ons leer je, naast de profielvakken van D&P over:





Audiovisuele productie met onder andere het maken van een film en een animatie;
Project ICT, waarbij je een computer uit elkaar haalt en weer in elkaar zet;
Project Digispel, waarbij je een eigen educatieve game maakt;
En je mag een keuze maken tussen robotica of webshop.

De algemene vakken die je krijgt zijn: Nederlands, wiskunde, Engels, maatschappijleer en economie. Met de kennis en
vaardigheden die je bij Media &ICT leert, kom je met de verschillende onderdelen in aanraking: je proeft als het ware
aan het vak.
Je wordt op het Oosterlicht Nieuwegein voorbereid om een goede keuze te maken voor een vervolgopleiding op het
MBO. In iedere MBO-opleiding speelt ICT wel een rol. ICT heeft toekomst dus met de richting Media & ICT leg je een
goede basis voor je vervolgstudie en dus voor je toekomst.

