Welke richting kies jij op Olympia?

ECONOMIE & ONDERNEMEN
Ondernemen
- stappenplan starten van een eigen bedrijf
- marketing
- wet- en regelgeving
- boekhouden
Officemanagement
- back- en frontoffice
- bijhouden van agenda’s
- afspraken maken en noteren
- actielijsten maken en bijhouden

ZORG & WELZIJN
Welzijn kind & jongere
- kennis maken met de beroepen kinderopvang
leid(st)er en onderwijsassistent
- praktische- en creatieve opdrachten
Voeding: hoe maak je het?
- kwaliteit en voedselveiligheid van
voedingsmiddelen
- waar komen grondstoffen vandaan
- trends in voeding

➜

Marketing
- de kunst van het verkopen
- presentatie, promotie, prijs
- personeel, plaats, product
- reclame en marketing campagne
Distributie
- goederenstroom van artikelen in
een magazijn: inkoop, opslag en vervoer
- verpakken, uitladen, orderpicken
- vrachtcontrole

ZORG & WELZIJN
Voorkomen van ongevallen & EHBO
- veiligheid & EHBO : botbreuken, brandwonden
en letsel behandelen
Organiseren van activiteiten voor een
opdrachtgever
- basiskennis activiteit bedenken,
organiseren en uitvoeren
- samenwerken in een groep en op zoek
naar opdrachtgevers
- creatieve-, sport- of kookactiviteit uitvoeren
voor kinderen, jongeren of ouderen

Een zakelijk profiel, waarmee je kunt gaan werken in het bedrijfsleven. Met dit
diploma kan je later als receptioniste bij een bank of hotel aan de slag of een
administratieve functie uitoefenen. Ook zou je in een winkel kunnen werken als
verkoper, inkoper, etaleur of magazijnmedewerker van jouw favoriete modezaak.
Dit is ook het juiste profiel als je later je eigen bedrijf wilt beginnen. Met dit profiel
kun je doorstromen naar een mbo opleiding.

ECONOMIE & ONDERNEMEN
Marketing
- de kunst van het verkopen
- presentatie, promotie, prijs
- personeel, plaats, product
- reclame en marketing campagne
Mode & techniek
- techniek van het naaien, trends
ontdekken en producten maken
- mode excursie en bezoek Dutch
Design Week
Webshop
- webshop bedenken en maken
- productfotografie
- online verkopen en promotie-acties
ZORG & WELZIJN
Haarverzorging
- leren haren wassen, föhnen, stylen, vlechten
- productlijnen onderzoek
Geüniformeerde dienstverlening & veiligheid
- theorielessen over de brandweer, verkeersregelaar, beveiliger, politieagent, militair
- praktische opdrachten
- extra sportlessen
Bijzondere keuken
- Spaans, Mexicaans en Italiaans koken

ECONOMIE & ONDERNEMEN
Ondernemen
- stappenplan starten van een eigen bedrijf
- marketing
- wet- en regelgeving
- boekhouden
Mode & design
- techniek van het naaien, trends
ontdekken en producten maken
- mode excursie en bezoek Dutch Design Week
Internationale handel *kader
- inkoop en verkoop in het buitenland
- buitenlandse wetgeving
- betalen, verzenden en vrachtformulieren
invullen
ZORG & WELZIJN
Huidverzorging *kader
- praktijklessen in gezichts-, hand-,
lichaamsbehandeling
- visagie
- kennis verzorgingsproducten
Ondersteuning bij sport- en
bewegingsactiviteiten
- diverse sporten & doelgroepen
- sportevenement, bewegingsactiviteit,
metingen, veiligheid
Welzijn volwassenen & ouderen
- volwassenen en ouderen ondersteunen
en begeleiden
- bewegingsspel en activiteitenprogramma
maken

Wat kun je dan worden? Nadat je het diploma vmbo-basis of vmbo-kader hebt behaald,
kun je een beroepsgerichte mbo opleiding gaan doen en daarna… • kapper
• verkoper
olympiadatzijnwij.nl
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ECONOMIE & ONDERNEMEN

Economie & Ondernemen | Bestaat uit 4 profieldelen
Secretarieel, commercieel, administratie en logistiek

Leerjaar 4 (periode 1 & 2) | keuzevak 4

Naast de 4
profieldelen
volg je ook
4 keuzedelen
In elke
periode
kies je 1
keuzedeel:

Leerjaar 3 | periode 3 | keuzevak 2

➜

Een profiel waarin je leert over kennis en vaardigheden die te maken hebben met
het begeleiden en/of verzorgen van andere mensen. Dit kunnen ouderen zijn of
kinderen, maar ook mensen met een beperking. Samenwerken en het afstemmen
van werkzaamheden op anderen zijn belangrijke onderdelen in dit profiel. Je leert
werken in een team. Met dit profiel kun je doorstromen naar een mbo opleiding.

of ➜
Leerjaar 3 | periode 4 | keuzevak 3

Zorg & Welzijn | Bestaat uit 4 profieldelen
Mens en gezondheid, mens en omgeving,
mens en activiteit of mens en zorg

Leerjaar 3 | periode 2 | keuzevak 1

➜

Je kiest uit
2 profielen:

Je ontdekt op Olympia met praktijklessen welk profiel het beste bij je past. Een afwisselend programma waarin je zelf aan de slag gaat: bijvoorbeeld koken in onze keuken of aan de balie
leren werken. Ook vertellen gastsprekers over het vak waar jij lessen in volgt of we gaan bij hen kijken hoe zij hun beroep uitvoeren. Ervaringsgericht werken en leren staan hierbij centraal.

➜

Klas 1 en 2:

Profielen voor vmbo-basis en vmbo-kader

• sociaal juridisch werker
• verpleegkundige
• kok
• maatschappelijk werker
• pedagogisch werker
• doktersassistente
• logistiek medewerker

• ICT medewerker
• administratief medewerker
• webshop designer
• reclame expert
• ondernemer
• kinderopvang medewerker
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