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WELKOM! 

Vernieuwing VMBO op het Mundus-college 
 

https://youtu.be/55u64_Or4dw 

https://youtu.be/55u64_Or4dw


mundus.espritscholen.nl 

Profiel Horeca, Bakkerij, 
Recreatie 

Verplichte profielvakken: 
 
Wiskunde 
Economie 
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Profiel Zorg en Welzijn 

Verplichte profielvakken: 
 
Maatschappijkunde 
Biologie 
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Profiel Produceren, Installeren 
en Energie 

Verplichte profielvakken: 
 
Wiskunde  
NASK 
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Profiel Media, Vormgeving en 
ICT 

Verplichte profielvakken 
 
Wiskunde 
NASK 
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4 keuzedelen kiezen 
 
 
minimaal 2 keuzedelen buiten het 
profiel  
 
maximaal 2 keuzedelen uit 
hetzelfde profiel 
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keuzedelen 
  
Sept-dec 
(jaar 1) 

  
  

De 
bijzondere 

keuken 
  

  
Uiterlijke 

verzor-ging:  
haar & 
gezicht  

  

  
Domotica en 

automatisering 

  
  

Fotografie 
  

  
  

Marketing 
  

  
  

Presentatie & 
Styling 

  

  
  

Motor-systemen 

  
Jan-april 
(jaar 2) 

  
  

Patisserie 

  
Beveiliging & 

Veiligheid 

  
Licht, geluid en 

beeld  
  

  
Vorm-geving 
en typografie 

  

  
  

Webshop 

  
Mode & Design 

  
Gemoto-
riseerde 

tweewielers 

  
Extra 2e 

jaar 
(sept-
dec) 

  
Traiteur  

  
Sport & 

Bewegen 
  

  
Booglassen? 

Netwerk-
beheer 

(*voor MVI-
lln) 

  
Financieel en 
administratief 

beheer 
  

  
 

Commercieel 
  

  
  

Robotica  
  

  
Extra 2e 

jaar 
(sept-
dec) 

  
Keuken 1 (of 
2 voor HBR-

lln) 
  

  
Voorko-men 

van 
ongevallen en 

EHBO 

  
Drink-water en 

sanitair? 

  
Applicatie-

ontwikke-ling 
(*voor MVI-

lln) 

  
Secretarieel 

  
Distributie? 

  

Economie en Ondernemen 
in alle profielen te kiezen 
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beroepsgerichte profielvak 
 Berekening cijfer SE beroepsgerichte profielvak: 

(M1+M2+M3+M4+stage)/5 
 Berekening eindcijfer beroepsgerichte profielvak: (SE+CE)/2 

 
beroepsgerichte keuzevakken 
 Berekening cijfer keuzevak: (cijfer proces + cijfer kennis&vaardigheden 

+ cijfer product opdrachtgever + cijfer product begeleider)/4 
 Berekening eindcijfer keuzevakken: (K1+K2+K3+K4)/4 

 
 Voor LOB geldt dat alle toetsen in PTA dienen van LOB dienen met een 

voldoende of goed te worden afgesloten om deel te kunnen nemen aan 
de Centrale Examens 

 

SE en eindcijfer voor de  
beroepsgerichte vakken 
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Uitnodiging 
 
informatie en keuze profiel:  
dinsdag 8 maart (avond) 
 
informatie keuzedelen: 
dinsdag 17 mei  (middag) 
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Afspraak? 

Decanen: 020-5854892 
Karin Nederkoorn  
k.nederkoorn@mundus.espritscholen.nl 
 Lida Ebbelaar 
  l.ebbelaar@mundus.espritscholen.nl       
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Profiel HBR  
(Horeca, Bakkerij en Recreatie) 
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Aandacht voor ambacht! 
   

  Horeca 

 
   
  Bakkerij 

 
 
  Recreatie 
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Horeca 
 

Werken in de wereld van de Horeca, iets voor jou? 
 

 

De term horeca is een samenstelling van HOtel/REstaurant/CAfé. Wil jij later in een 
dergelijke omgeving gaan werken als kok of gastheer/gastvrouw, dan is het profiel HBR 
een goed begin voor een mooie carrière in de horeca. Uiteraard moet je wel ‘iets’ 
hebben met het bereiden van voedsel of het bakken van bijzondere taartjes. Kortom, 
ben je nu al thuis de keukenprins of prinses? 
 
Om goed te leren wat de HoReCa inhoudt, wordt er iedere week een lunch of diner door de leerlingen 
verzorgd.  
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Bakkerij 
 
 

Werken in de wereld van de Bakkerij, iets voor jou? 
 
Bij het woord bakkerij denken we onmiddellijk aan het bakken van brood, koekjes en 
gebakjes of taart. Vroeger onderscheidden de bakkers zich in broodbakkers of 
banketbakkers. Tegenwoordig is de ambachtelijke bakker van beide markten thuis. Het 
profiel HBR leert je daarom zowel het bakken van brood als het bakken 
van banket. Daarnaast leer je ook nog hoe je bijvoorbeeld chocolade kunt verwerken en 
hoe je met marsepein leuke figuren kunt maken. 
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Recreatie 
 
 
 

 
 
Recreatie, iets voor jou? 
 
Bedenk jij graag leuke uitstapjes voor je familie of vrienden? Vind je het leuk om jong of oud 
te vermaken? Dan zijn de termen flexibel, creatief, ondernemend en klantgericht jou vast op 
het lijf geschreven. Houd je van regelen en vind je het niet erg om te werken tijdens 
vakanties en in het hoogseizoen? Dan is recreatie wellicht een optie voor jou. Het 
organiseren van activiteiten met mensen sluit dus perfect aan bij het profiel HBR. 
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Kies je voor het profiel HBR 
 

DAN MOET JE OOK EXAMEN DOEN IN DE VAKKEN: 
 

ECONOMIE EN WISKUNDE  
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Profiel  
Zorg & Welzijn 

Zorgen voor mensen 
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4 modules: 
1. Mens en gezondheid 

 
2. Mens en omgeving 

 
3. Mens en activiteit 

 
4. Mens en zorg 
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1. Mens en gezondheid 
 
Gezonde leefstijl 
 
Voeding 
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2. Mens en omgeving 
 
Schoonmaak 
 
 Textiel verzorgen 
 
Balie werkzaamheden 
 
 Inrichten van de ruimte 
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3. Mens en activiteit 
 
Activiteiten organiseren 
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4. Mens en zorg 
 
Ondersteunen bij verzorgen 
 
Ondersteunen bij het bewegen en 
verplaatsen 
 
EHBO 
 
Ondersteunen bij ziekteverschijnselen 
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Beroepen/werkplekken 

    
Kapper 
Schoonheidsspecialiste 
 Laborante  
Voedingsassistent 
Schoonmaak 
 Textiel verzorgen 
Kinderopvang 
Maatschappelijk werk 
 
 
 

      
 Thuiszorg 
Helpende 
Verzorgende 
Kraamzorg 
Assistent: dokters-, 
tandarts-, apothekers 
Sport en beweging 
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Profiel  

Pie  
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Elektrotechniek Metaaltechniek Installatietechniek 

PIE 

Produceren, Installeren & energie 
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Kernprogramma = hart van de sector 

Uitgangspunten kern-, profielprogramma 

pie 

In elke sector wordt één kernprogramma aangeboden… 

4 Profieldelen Centraal examen 

PROFIEL 
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1 2 

3 4 

1.         Ontwerpen en maken  
2.         Bewerken en verbinden van materialen   
3.         Besturen en automatiseren  
4.         Installeren en monteren  
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1.         Ontwerpen en maken  
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2.         Bewerken en verbinden van materialen   

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiPppLF3rDLAhXnNpoKHSRIA2QQjRwIBw&url=http://nl.123rf.com/clipart-vectoren/jig.html&bvm=bv.116274245,d.bGs&psig=AFQjCNE3H6HOqKRdO7DFfNdpBvYF6kylMg&ust=1457514357295259
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4xpPr37DLAhWENJoKHWajACEQjRwIBw&url=http://www.metallure.nl/producten/cabines/&bvm=bv.116274245,d.bGs&psig=AFQjCNGNfw_oCJA5YYfpXOVY_uBv5Ukb_Q&ust=1457514758133906
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3.         Besturen en automatiseren  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO-vnu4LDLAhXqCpoKHXtqB2MQjRwIBw&url=http://forum.3rail.nl/index.php?topic=44863.900&bvm=bv.116274245,d.bGs&psig=AFQjCNFEjKk4k8U3x84F9IInBv5mXhemvA&ust=1457515029128061
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjtqPv94LDLAhVqIJoKHc2YAocQjRwIBw&url=http://www.chinatimes.nl/%E7%94%B1%E4%BA%8E%E5%A4%A9%E6%B0%94%E5%A4%AA%E7%83%AD-ns%E5%B0%86%E7%BB%A7%E7%BB%AD%E5%87%8F%E5%B0%91%E5%88%97%E8%BD%A6%E8%BF%90%E8%90%A5%E6%9C%8D%E5%8A%A1/&bvm=bv.116274245,d.bGs&psig=AFQjCNFEjKk4k8U3x84F9IInBv5mXhemvA&ust=1457515029128061
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4.         Installeren en monteren  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqse_O4bDLAhWiJZoKHU0UDgQQjRwIBw&url=http://www.keukenexpo.nl/montage/&bvm=bv.116274245,d.bGs&psig=AFQjCNFnfTZszv5BCk_MDkZ5Z3W0k2RWNw&ust=1457515173936355
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiuzcOB4rDLAhUkYZoKHZ4fCLsQjRwIBw&url=http://www.academiccourses.nl/cursus/Elektrische-Installatie/&bvm=bv.116274245,d.bGs&psig=AFQjCNHCS5YNUciMG4Ky32cp3tvf3OGDNA&ust=1457515309043837
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Beroepen/werkplekken 
• Elektrotechniek 
• Metaaltechniek 
• Installatietechniek 
• Engineering 
• Eerste Monteur Mechatronica 
• Engineer Automotive 
• Engineer Industriële Automatisering 

 

https://a12.nl/eerste-monteur-mechatronica
https://a12.nl/engineer-automotive
https://a12.nl/engineer-industri%C3%ABle-automatisering
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Profiel  

MVI  
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MVI 
Media Vormgeving en ICT 

Modules binnen het profiel MVI: 
 

 Module 1 Audiovisuele vormgeving en productie, 

 Module 2 2D en 3D vormgeving en productie 

 Module 3 ICT 

 Module 4 Interactieve vormgeving en productie 
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MVI 
Module 1 Audiovisuele vormgeving en productie 

 AV productie maken van script tot film en deze 

presenteren. 

 AV animatie maken van script tot eindproduct en deze 

presenteren. 

 Fotoserie maken en deze presenteren. 
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MVI 
Module 2 2D en 3D vormgeving en productie 

 Een 2D mediaproduct passend bij een doelgroep 

vormgeven, maken en presenteren. 

 Een 3D product passend bij een doelgroep vormgeven, 

maken en presenteren. 

 



mundus.espritscholen.nl 

MVI 
Module 3 ICT 

 Hardware onderdelen demonteren en monteren, aansluiten 

en onderdelen vervangen. 

 Software installeren en veelvoorkomende problemen 

oplossen.  

 Een ICT-infrastructuur installeren in een gebouw. 

 Eindgebruikers informeren en adviseren over ICT-producten 

en het gebruik ervan. 
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MVI 
Module 4 Interactieve vormgeving en productie 

 Aan de hand van een thema een digitaal interactief product 

ontwerpen en maken voor verschillende soorten apparaten. 

 Een website ontwerpen en maken voor verschillende soorten 

apparaten. 
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Beroepen/werkplekken 
 Applicatieontwikkeling 

 ICT-beheer 

 Netwerk-beheer 

 Gamedevelopment 

 Vormgever 

 Fotografie 

 Videografie 

 Audiostudio 

 Animaties 
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