Even opfrissen: weet je nog waar we het
tijdens jouw PPO bij Economie &
Ondernemen over hebben gehad??


E&O is eigenlijk nieuw op het Kempenhorst College. We
hebben niet alles kunnen laten zien omdat het
administratieplein vernieuwd gaat worden. We missen
dus etalages, etalagepoppen, toonbanken, kassa’s. Deze
gaan er echter nog wel komen!



Er komen drie uitstroomprofielen naar het MBO:




Handel (denk met name aan verkoop/inkoop/marketing)
Administratie (denk met name aan secretariaat/boekhouding)
Vormgeving (denk met name aan etaleren en websites)



Nb1. Geen uitstroomprofiel maar wel belangrijk binnen E&O is
logistiek (magazijn– en expeditiewerk)



Nb2. Uiteraard staat het woord “ondernemen” voor “een
bedrijf/organisatie leiden” dit komt met name naar voren bij het
beroepsgerichte keuzevak “ondernemen”

Past E&O bij jou?


Hoewel het niet altijd zo opgaat passen de
volgende type leerlingen bij de genoemde
uitstroomprofielen:


Handel:
commercieel, extravert, creatief, (verbaal) communicatief
vaardig, goed met mensen om kunnen gaan



Administratie:
accuraat, discreet, geordend, (schriftelijk) communicatief
vaardig



Vormgeving:
origineel, creatief, handig

(Logistiek: geordend, handig)

Ken je de filmpjes nog met voorbeeldjes van één
beroep uit een uitstroomrichting en op welke
werkplek deze filmpjes zich afspeelden?? (mentor: heel kort
stukje van het filmpje ter herinnering laten zien en vervolgens filmpje stoppen)












Handel (in dit voorbeeld een winkel):
https://www.youtube.com/watch?v=Leh0RK0lapQ

Administratie (in dit voorbeeld een kantoor):
https://www.youtube.com/watch?v=rVjZUGcglqc

Vormgeving (in dit voorbeeld “buiten”):
https://www.youtube.com/watch?v=4q2VOItOlpA

(Logistiek (magazijn))
https://www.youtube.com/watch?v=SDGESTUWY4w

Weet je nog wat we op de
praktijkdag deden??


Avond organiseren voor basisschoolpersoneel:

Zorgen voor catering

Zorgen voor ontspanning

Zorgen voor tijdsplanning

Zorgen voor poster

Zorgen voor brief

Zorgen dat je binnen het budget bleef

Bellen met bedrijven om zaken te controleren



Hiermee had je (ongemerkt) kennis gemaakt met de volgende onderdelen
(modules) binnen Economie en Ondernemen:

Secretarieel (brief, bellen)

Administratief (budget in de gaten houden)

Commercieel (poster, zorgen voor ontspanning, goedkoop “inkopen”)

Vormgeven (poster)

Ondernemen (alle stappen bij elkaar die tot de uitvoering van jouw
ideeën leidden, inclusief samenwerking/taakverdeling)



Je hebt deze keer geen kennis (kunnen) maken met Logistiek en
Etaleren omdat het plein nog verbouwd moet worden

Je hebt nu een algemene indruk gekregen
van E&O. Heb je nog vragen ben je altijd
welkom bij de afdeling Economie en
Ondernemen


Kies je ervoor om volgend jaar
nog eens bij ons te komen
kijken zien we je heel graag
terug!!



Anders…….. heel veel succes
bij een ander profiel!!

