
Informatiekaart  
Economie & Ondernemen 

 
 

Voor Wie? 
Economie & Ondernemen is een brede 
vooropleiding voor het MBO. Zou jij later bij 
een bank  willen werken? Of werk je liever in 
een kantoor, winkel of magazijn? Lijkt de 
HORECA je  wat of start je dadelijk liever je 
eigen bedrijf op? Kies dan voor Economie & 
ondernemen! Ook vervolgopleidingen voor 
sport- en uniformberoepen worden door eco-
leerlingen vaak gekozen. 
 
In deze opleiding maak je kennis met vele 
werkzaamheden en beroepen.  
 
Over de opleiding 
Je komt bij ons terecht op een goed uitgerust 
economieplein. Op dat plein is alles wat je 
nodig hebt voor de opdrachten. Je maakt vaak 
gebruik van computers. Je leert bij Economie 
allerlei beroepsvaardigheden die later van pas 
zullen komen. Denk aan samenwerken, 
plannen, presenteren, organiseren en creëren. 
We proberen zoveel mogelijk gebruik te maken 
van interne en externe opdrachtgevers. 
Voorbeelden:  

• Organiseren buitenschoolse 
activiteit 

• Maken van het fotojaarboek voor 
alle examenkandidaten 

• Starten van een eigen bedrijf 
• Maken webshop 
• Beheer servicebalie  

 

Modules in klas 3 & 4 
Profielmodulen, dit zijn examenvakken: 

• Administratie 
• Commercieel 
• Logistiek 
• Secretarieel 

 
Keuzevakken, dit is een schoolexamen.  
Hierin mag je deels ook zelf keuzes maken 

• Webshop 
• Presentatie & Styling 
• Recreatie 
• Ondernemen 

Je kunt ook een keuzevak uit een ander profiel 
kiezen zoals EHBO, meubel maken et cetera. 
 

Overige vakken 
Nederlands, Engels 
Wiskunde, CKV 
Maatschappijleer 
Rekenen, Algemene Economie 
Lichamelijke opvoeding  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Wat kan je worden met 
deze opleiding?  
 
Onder andere: 

- Magazijnmedewerker 
- Verkoopspecialist 
- Secretaresse/receptionist(e) 
- Administrateur 
- Webdesigner 
- Ondernemer 
- Bewaker 
- Horecamedewerker 
- Reisadviseur 
- Stylist/etaleur 
- Mode-ontwerper 
- Sportleider 

 

Van het VMBO naar MBO 
 
Het VMBO is een voorbereidende 
beroepsopleiding. Na het VMBO ben je nog 
niet klaar voor de arbeidsmarkt. De meeste 
leerlingen die het VMBO hebben afgerond, 
gaan naar het middelbaar beroepsonderwijs 
(MBO) om een vak te leren. 
 
Doorleren op het MBO 

• Op het mbo bestaat de keuze uit de 
Beroepsopleidende Leerweg (BOL) 
Leren en stagelopen 

• Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) 
Werken met een contract en één dag 
naar school. 

 

Meer informatie? 
www.pantarijn.nl of mail de docenten: 
De heer Van ’t Veer  aveer@pantarijn.nl      
Mevrouw Appelhof    sappelhof@pantarijn.nl  
 
 

http://www.vernieuwingvmbo.nl/wp-content/uploads/2014/07/module-Commercieel.pdf
http://www.vernieuwingvmbo.nl/wp-content/uploads/2014/07/module-Secretarieel.pdf
http://www.pantarijn.nl/
mailto:aveer@pantarijn.nl
mailto:sappelhof@pantarijn.nl

