De vmbo-profielen van Reggesteyn

Mobiliteit & Transport
Mobiliteit & Transport draait om alles wat rijdt: auto’s, trucks en tweewielers. In Nederland
fietsen we heel wat af. Ook gebruiken we vaak de auto. Er is daarom veel werk in het onderhoud
en reparatie van voertuigen. Computergestuurde apparatuur hoort daarbij. Dat betekent behalve
sleutelen ook werken met moderne elektronica. M&T is verder het profiel voor leerlingen die
willen bijdragen aan het vervoeren van goederen. Hoe doe je dat eigenlijk en waar moet je
allemaal rekening mee houden? Transport heeft met logistiek te maken: het organiseren,
plannen, besturen en uitvoeren van de goederenstroom. Je leert bijvoorbeeld hoe je een
vrachtwagen moet laden en lossen.
Produceren, Installeren & Energie
PIE staat voor Produceren, Installeren en Energie. Produceren betekent dat je iets maakt dat er
nog niet was. Door bijvoorbeeld eerst een tekening te maken en je product later met een
machine uit te werken. Bijvoorbeeld een skelter, een werkbank, een cv-ketel of stromend water
in de keuken. Bij installeren gaat het om het aansluiten van dingen die je daarna gebruikt, zoals
een wastafel, kraan of afvoer. Verder maak je kennis met verschillende vormen van energie:
traditionele en moderne duurzame technieken. Je kunt verschillende keuzevakken volgen
waardoor je je wat meer op het produceren, installeren of juist de energiekant richt.
Bouwen, Wonen & Interieur
Bij Bouwen, Wonen & Interieur werk je aan een brede basis op het gebied van bouwen
(timmeren, metselen), hout en design & decoratie. Je leert hoe je iets vanaf de fundering
opbouwt, hoe je houtverbindingen moet maken en hoe je iets goed kunt afwerken (bijvoorbeeld
schilder- en spuitwerk). Je werkt en leert in een professionele omgeving aan projecten van het
ontwerpen tot het eindproduct.
Economie & Ondernemen
In dit profiel leer je hoe je zakelijk omgaat met mensen. Je leert alles over het maken,
verhandelen en verkopen van producten. Ook leer je hoe je kunt werken met de computer en
hoe je het beste een telefoongesprek houdt. Je leert hoe je een zakelijke brief opstelt en hoe je
een verkoopgesprek voert. Bovendien is het werken met cijfers een belangrijk onderdeel: je leert
hoe je een boekhouding voert (wat komt er binnen en welke rekeningen moeten betaald
worden?), hoe je de voorraad bijhoudt en hoe je bedrijfsreclame maakt.
Horeca, Bakkerij & Recreatie
Kies je voor Horeca, Bakkerij & Recreatie, dan vind je het leuk om met mensen te werken vanuit
een dienstverlenende instelling. In dit profiel is ‘gastvrij zijn’ een belangrijk onderdeel. Je leert
mensen gastvrij te ontvangen in je restaurant, bakkerij, hotel of camping. Je leert om voedsel te
bereiden, met klanten omgaan en hoe je hen een leuke tijd bezorgt. Ook leer je problemen op te
lossen en klachten te behandelen. Om in de keuken of bakkerij te werken, zijn belangrijke
onderdelen om te leren onder andere kennis van voeding en hygiënisch werken.
Zorg & Welzijn
In het profiel Zorg & Welzijn draait het om mensen. Ouderen, kinderen, volwassenen met
problemen, gehandicapten, mensen die (meer) mogen bewegen, mensen die geholpen willen
worden met hun uiterlijke verzorging: op allerlei manieren en leer je in dit profiel met
verschillende mensen om te gaan. Je leert hoe je mensen uit deze verschillende doelgroepen
verzorgt en ontdekt wat ze nodig hebben. Je leert helpen met aankleden en wassen en hoe je
een activiteit organiseert. De werkplekken in ons lokaal lijken zo goed mogelijk op een echte
werksituatie in een instelling of bedrijf.

