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Beroepsgerichte vakken
op het Dongemond college
vmbo basis/kader/gemengde leerweg
Leer jij door te doen? Ben jij een aanpakker en het liefst lekker actief?
Dan spreken de beroepsgerichte vakken op het Dongemond college jou
vast aan. Met een advies voor vmbo basis, kader of gemengd /theoretische
leerweg kun je kiezen uit de profielen Techniek, Economie of Zorg & Welzijn.
In deze folder vertellen we je er graag meer over.

Economie en Ondernemen
Het profiel Economie en Ondernemen

Combineren van
keuzevakken

bieden we aan op het Dongemond college

Hoe werkt dit in de praktijk? We

(Raamsdonksveer en Made). Hier kun

geven je een aantal voorbeelden:

je je creativiteit kwijt in het maken van
etalages, maar leer je ook hoe de

• Rick volgt BWI en denkt dat hij

administratie, de logistiek en het

metselaar wil worden. Hij volgt de

secretariaat in een bedrijf geregeld

keuzedelen ‘Schoonmetselwerk’ en

wordt.

‘Bijzonder metselwerk’ om te
ontdekken of dit echt is wat hij wil.

Beroepsgerichte vakken

Voorbereiding op je keuze

Zorg & Welzijn

Op het Dongemond college hebben

In klas 1 ben je al op een niveau

Op de locatie Made van het Dongemond

we oog voor de individuele leerling

terecht gekomen en oriënteer je je

college kun je het profiel Zorg & Welzijn

• Margot weet al zeker dat ze kapster

en spannen we ons gezamenlijk in

gedurende dat jaar op een beroeps-

kiezen. Je houdt je o.a. bezig met

wil worden. Zij kiest binnen het

voor een fijn werkklimaat in de klas.

gericht vak. Op het Dongemond college

(uiterlijke) verzorging en dagbesteding.

profiel Zorg & Welzijn voor het

Op het vmbo werken we met

kun je uit de volgende profielen kiezen:

Je leert er werken in de keuken en het

keuzevak Uiterlijke Verzorging en het

beroepsgerichte vakken. Leerlingen

Bouw, Wonen, Interieur (BWI),

gastheerschap kun je in de praktijk

keuzevak Ondernemen, zodat ze alvast

hebben meer keuzemogelijkheden

Produceren, Installeren en Energie

brengen in het schoolrestaurant.

inzicht en kennis heeft om een eigen

en worden op deze manier beter

(PIE), Economie & Ondernemen of

Ook de richtingen traiteur en sport &

kapsalon te runnen. Zij combineert

voorbereid op hun weg naar het mbo.

Zorg & Welzijn. Aan je keuze gaat een

bewegen smaken naar meer!

dus Zorg & Welzijn met Economie

Zo echt mogelijk

oriëntatie vooraf die plaatsvindt tijdens
oriëntatielessen en een projectweek.

Keuzevakken

Hij kiest keuzevakken binnen BWI.

en Ondernemen.

gericht vak op school. Naast de

BWI en PIE

theoretische basis leer je veel

Op de locatie Raamsdonksveer bieden

vakken kiezen. Je loopbaanoriëntatie

Wil je graag meer weten
hierover? Neem dan contact
op met:

praktische vaardigheden. We leren je

we twee technische profielen aan:

krijgt verder vorm door te kiezen voor

De heer N. van Dongen, teamleider Made,

in een omgeving die ‘zo echt mogelijk

Bouwen, wonen en interieur (BWI),

keuzevakken binnen je eigen profiel

nvandongen@dongemondcollege.nl

is’ door verschillende werkplekken in

waarbij timmeren, metselen,

(verdieping) of er buiten (verbreding).

of met de heer J. van Laak,

het lokaal te benutten. De stageweken

meubelmaken en design & decoratie op

Zo is het mogelijk om vakken uit

teamleider Raamsdonksveer,

in het bedrijfsleven zijn een hoogtepunt!

het programma staan. En bij produceren,

verschillende profielen met elkaar

jvanlaak@dongemondcollege.nl

installeren en energie (PIE) ga je

te combineren.

Je leert 11 uur per week een beroeps-

ontwerpen, installeren en monteren.

Naast je profiel moet je tijdens het
derde en vierde leerjaar vier keuze-

www.dongemondcollege.nl

www.dongemondcollege.nl

