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Basis en Kader

Opleiding vmbo-basis
en vmbo-kader
Het vmbo duurt 4 jaar.
Het vmbo heeft 2 niveaus:
vmbo-basis en vmbo-kader.
Met het diploma van vmbo-kader
kun je naar mbo niveau 3 of 4.
Met een vmbo-basisdiploma
kun je naar mbo niveau 2.
Op het mbo leer je dan verder
voor je toekomstige beroep.
De eerste twee jaar krijg je
algemene vakken en praktijkvakken. Aan het einde van
leerjaar 2 kies je een profiel
(zie achterkant).

En na je vmbo?
Welk profiel je ook kiest, na het vmbo
kun je nog alle kanten op.
Misschien wil je straks door in
uiterlijke verzorging, horeca, sport,
design, handel, transport, techniek,
mode of reclame.
Alles kan! Met een vmbo-diploma
heb je een uitstekende basis om
verder door te stromen naar het mbo.

Met elk profiel kun je alle kanten op!
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Welk profiel kies jij?
• profiel
Dienstverlening & Producten

• profiel
Economie & Ondernemen

• profiel
Zorg & Welzijn

en ook:
Keuzevakken

Wil je breed opgeleid worden? Dan is
dit profiel geschikt voor jou. Je leert
om een activiteit te organiseren, een
product te maken, maar ook
presenteren, promoten en
ontwikkelen van multimedia.

Vind je het leuk om met cijfers en geld
te werken en alles te weten over
verkopen? Je krijgt een brede
opleiding in de economische sector.
De opleiding heeft veel
mogelijkheden en is gericht op het
werken in de handel en op kantoor.

Wil je later een beroep waarin je wilt
klaar staan voor een ander en ga je
graag met mensen om? In dit profiel
oefen je beroepsvaardigheden voor
het werken in de zorg en
hulpverlening, facilitaire dienst of
welzijn van kinderen en jongeren.

In de bovenbouw krijg je ook vier
keuzevakken. Je kunt bijvoorbeeld
kiezen uit uiterlijke verzorging, EHBO,
webshop, ondernemen, presentatie
en styling, assisteren in de gezondheidszorg, sport en bewegen, robotica
en geüniformeerde beroepen.

