
 

De profielen 

Mobiliteit & Transport 
Voor alles wat met vervoer en transport te maken heeft 
Bij Mobiliteit & Transport leren ze sleutelen. Van het plakken van 

een fietsband tot het werken aan motoren. Maar daar houdt het niet 

op. Er wordt tegenwoordig veel gewerkt met computergestuurde 

apparatuur. Naast sleutelen, leren we uw kind ook om te gaan 

met moderne elektronica. Daarnaast is dit profiel geschikt voor 

kinderen die willen bijdragen aan goederenvervoer, bijvoorbeeld als 

transportmedewerker. 

 

Produceren, Installeren & Energie 
Werkt aan een duurzame toekomst! 
In dit profiel komen installatietechniek, elektrotechniek en 

metaaltechniek samen. Ze leren aan de hand van technische 

tekeningen hoe producten en installaties in elkaar zitten. Vanuit die 

tekeningen gaan ze installaties maken, maar ze leren de tekeningen 

ook zelf te maken. Na een breed basisprogramma kunnen ze zich 

verdiepen in verschillende richtingen. 

 

Bouwen, Wonen & Interieur 
De vakmensen van de toekomst 
Hier krijgt uw zoon of dochter te maken met alle onderdelen 

van het bouwproces, van ontwerp tot eindproduct. Middels een 

keuzevak bepalen ze in de bovenbouw waarin ze verder gaan. Alles 

voor een mooie toekomst als bijvoorbeeld timmerman, metselaar, 

meubelmaker, interieurstylist, calculator, werkvoorbereider, enz. 

 

Zorg & Welzijn 
Werken met mensen 
Staat uw kind graag klaar voor een ander, dan is dit een mooi profiel. De 

arbeidsmogelijkheden zijn bovendien erg breed. Uw zoon of dochter kan 

met dit profiel de zorg, het onderwijs of de horeca in, maar ook werken 

in de cosmetische sector is een optie. Met hun diploma op zak kunnen 

ze een vervolgopleiding kiezen in verschillende richtingen. 

 

Economie & Ondernemen 
Maakt de ondernemer in ze wakker 
Is uw zoon of dochter een commercieel talent in de dop, dan zou 

Economie & Ondernemen hem of haar op het lijf geschreven 

kunnen zijn. Ze kunnen een administratief beroep kiezen, maar 

ook in een (mode)winkel gaan werken als inkoper of als verkoper, 

magazijnmedewerker of juridisch medewerker aan de slag, om maar 

een paar opties te noemen. 
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