
Economie & Ondernemen 
 

vakken:  
   1. Econome en ondernemen  
   2. Economie  
   3. Nederlands  
   4. Engels 
   5. Duits (alleen bij Kader) 
   6. Wiskunde  
   7. Rekenen  
   8. Maatschappijleer1  
   9. Kunstvakken 1 (CKV en drama) 
 10. Lichamelijke opvoeding 
 11. Mentoruur 
 
Vaardigheden die in dit profiel ontwikkeld worden: 

 zelfstandig werken 

 samen werken 

 sociale vaardigheden 

 commerciële instelling  

 administratieve- en boekhoudkundige vaardigheden 

 communicatieve vaardigheden  

 vaardigheden toepassen op het gebied van kantoor-, winkel- 
en magazijnautomatisering 

 ondernemersvaardigheden  

 werken volgens een bedrijfsconcept 
 
Motivatie: 

 je bent geïnteresseerd in het werken met 
computerprogramma’s. 

 je vindt het leuk om je met administratieve zaken bezig te 
houden.  

 je bent geïnteresseerd in ondernemen en om gaan met 
mensen. 

 

Werkvelden binnen Economie en Ondernemen: 

 Klantgericht handelen/dienstverlening 

 Magazijnwerk 

 Secretariële werkzaamheden  

 Verkooptechnieken en kassawerkzaamheden 

 Het maken van een eenvoudig ondernemingsplan 

 
 

 

 Het ontwikkelen en beheren van een webshop 

 Logistiek 

 Boekhouden 

 Economisch rekenen 

 Marketinginstrumenten beheersen en toepassen 
 
 
 
De doorstroommogelijkheden na Veurs Voorburg: 

 administratief medewerker 

 secretarieel medewerker 

 secretaresse 

 managementassistent 

 juridisch medewerker 

 administratief juridisch medewerker 

 commercieel medewerker binnendienst  

 medewerker marketing en communicatie 

 commercieel medewerker bank- en  

 verzekeringswezen 

 logistiek medewerker  

 applicatiebeheerder, systeembeheerder,  

 netwerkbeheerder 

 toeristische en recreatieve medewerkers   

 reisbureau 

 hostess 

 verkoopmedewerker 

 verkoopspecialist 

 kassier / caissière 

 afdelingschef 

 manager of ondernemer 

 inkoper 

 assistent logistiek medewerker 

 logistiek teamleider of supervisor 

 vestigingsmanager groothandel 

 beveiliging, medewerker Vrede en Veiligheid, brugjaa, 
Landmacht / Marechaussee 

 



MBO   
Assistentenopleiding  niveau 1 (1 jaar) 
Basis beroepsopleiding niveau 2 (2 jaar) 
Vakopleiding    niveau 3 (3 jaar) 
Middenkaderopleiding niveau 4 (3 of 4 jaar) 
 
 
Je kunt kiezen uit twee leerwegen, nl: 
BOL = Beroepsopleidende leerweg  

       (5 dagen dagopleiding) 
 
BBL = Beroepsbegeleidende leerweg  
            (4 dagen werken en 1 dag naar school) 
 
 
MBO opleidingen 
ROC Mondriaan Den Haag (www.rocmondriaan.nl) 
ROC Leiden (www.rocleiden.nl) 
ROC ID College (www.idcollege.nl) 
ROC Zadkine Rotterdam (www.zadkine.nl)  
Albeda College Rotterdam (www.albeda.nl)  
Grafisch Lyceum Rotterdam (www.grl.nl)  
 
 
Informatie: 
Mw. G. Robbers,  decaan 
e-mail Rob@veursvoorburg.nl 
 
Hr.   E. Metz, decaan 
e-mail Met@veursvoorburg.nl 
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