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Decaan VMBO

Marbella Uhlenbeck (UBK)

Docent E&O, Decaan en Leerlingcoördinator

m.uhlenbeck@montaignelyceum.nl

Bereikbaar:

- Telefonisch (015) 361 91 40

- Ouders via de e-mail (voorkeur!)

mailto:m.uhlenbeck@montaignelyceum.nl


Verschil Mentor/Coach en Decaan
Coach (mentor)

verzorgt studie- en sociaal-emotionele begeleiding van leerlingen

begeleidt de groep en individuen op het gebied van LOB 

verschaft informatie aan leerlingen en ouders

Decaan

verzorgt beleid LOB (Loopbaan, Oriëntatie en Begeleiding)

initieert en coördineert en begeleidt de werkzaamheden van vakdocenten en 

mentoren op het terrein van LOB

levert materiaal aan de coach en vakdocenten, waarmee zij de begeleiding 

gestalte kunnen geven

regelt informatievoorziening en deskundigheidsbevordering

Geeft op aanvraag van de coach advies en loopbaanoriëntatie aan leerlingen.

verzorgt de inhoud van de ouderavonden op het gebied van LOB





Universiteit

HBO

HAVO 3-4-5

HBO met vrijstellingen

MBO niveau 3 - 4

MAVO Kader VMBO B

MBO n.2

Studieroute

Klas 2 Mavo Klas 2 Kader

Overgangsnorm: zie website



LOB en decanaat (Peppels)

• LOB (Loopbaan oriëntatie en –begeleiding) is landelijk opgenomen in het 
examendossier en een leerling zal aan het einde van zijn studie het 
loopbaandossier moeten hebben afgerond. 

• De decaan is verantwoordelijk voor het LOB beleid op onze school, de 
coach voert dit uit.

• Alle LOB-activiteiten zijn van belang voor een keuze naar de bovenbouw 
(profielkeuze) en vervolgopleiding.

• Het digitale loopbaandossier wordt in Peppels bijgehouden. Opdrachten 
maken ter voorbereiding op allerlei activiteiten, opdrachten en geeft 
feedback. 

• De ouder kan hierin bijdragen.



Profiel Economie & Ondernemen

• Het profiel Economie & Ondernemen (E&O) staat voor brede 
oriëntatie en uitstel van keuze. Deze leerling kiest aan het eind van 
het vmbo een sector en daaraan gekoppelde opleiding in het mbo. 
Beroepsgerichte vaardigheden hebben in E&O tot doel kennis te 
maken met de beroepsrichting.

• Vanuit E&O kun je dus doorstromen naar alle MBO-richtingen!



Profiel Economie & Ondernemen – de kern
• In het profiel Economie & Ondernemen (E&O) leert de leerling zelfredzaamheid in de maatschappij! 

• Het is een brede oriëntatie met het doel om kennis te maken met verschillende beroepsrichtingen. 

• De leerling kan aan het einde van de opleiding:

- Een commerciële instelling tonen (marktonderzoek uitvoeren, verkoopvaardigheden, klant- en 
servicegerichte houding).

- Communicatieve vaardigheden toepassen (telefoneren, vergaderen, presenteren en demonstreren, 
overtuigen, corresponderen, sociale media inzetten).

- Vaardigheden toepassen op het gebied van kantoor-, retail- en magazijnautomatisering (financiële 
administratie).

- Ondernemersvaardigheden tonen, onder meer: - innovatief zijn - creatief zijn - risico nemen. 

- Werken volgens een bedrijfsconcept.



Examenprogramma E&O

Kern profiel Economie & Ondernemen

• Kern E&O – algemene vaardigheden

Profielvakken en keuzevakken
• Module 1 Commercieel

• Module 2 Secretarieel

• Module 3 Logistiek 

• Module 4 Administratie 

• Nog 4 keuzevakken

Verdeeld over 2 jaar en praktijkexamen in de profielvakken!

https://nieuwvmbo.nl/web/viewer.html?file=https://nieuwvmbo.nl/wp-content/uploads/2017/03/DP-Kern-Dienstverlening-en-producten.pdf


Keuzevakken E&O



Profielvakken E&O voor iedereen

• Profielvak 1 Commercieel:

• De retailformule en de marketinginstrumenten herkennen en toepassen ten aanzien van de doelgroep, het 
assortiment, de marktpositie. Marketing onderzoek doen, verkoop vaardigheden leren en afrekenen.

• Profielvak 2 Secretarieel:

• Backoffice en frontoffice werkzaamheden uitvoeren. Leren communiceren, agendabeheer, bijeenkomsten 
organiseren, klachten behandelen en secretariële ondersteuning verrichten.

• Profielvak 3 Logistiek:

• Magazijnwerkzaamheden uitvoeren. Goederen ontvangen, goederen opslaan en intern transport. De 
voorraad bijhouden, inventariseren en bestellen. 

• Profielvak 4 Administratie:

• Een bijdrage leveren aan de administratie van (handels)ondernemingen. Bedrijven, bedrijfsfuncties en 
bedrijfsprocessen herkennen en benoemen. De administratie van de (handels)onderneming bijhouden.



Keuzevakken E&O
Voor leerjaar 3 en leerjaar 4 vier keuzevakken E&O kiezen. 

1. GASTHEERSCHAP of VOEDING & BEWEGING (kies 1 van 2) -> klas 3

2. WEBSHOP of EHBO (kies 1 van 2) -> klas 4

• Beschrijving in het keuzeboekje!



Keuze algemene (AVO) vakken



Keuze maken voor de keuzevakken
• Diverse activiteiten om de keuze te kunnen maken;

1. MPU – Mentor Project Uur

2. LOB opdrachten in Peppels

3. LOB activiteiten/evenementen

4. Coachgesprekken

Het is heel belangrijk dat uw kind over de keuzevakken nadenkt en dit met u 
bespreekt. Daarbij heeft uw kind ook uw hulp nodig, want keuzes maak je 
samen!

• Wat is de beste keus voor uw kind?

• Welk beroep zal later het best bij hem/haar passen?

• Welke opleiding is daarvoor nodig?



Keuze maken voor de keuzevakken

• Peppels opdrachten maken.

• Informatieboekje samen goed doornemen.

• Van 18 februari t/m 18 maart profiel keuze digitaal invullen.

• Dinsdag 19 april – ouderavond en tekenen definitief 
profielkeuzeformulier.

De ouders hebben hierin een belangrijke rol, want keuzes maak je 
samen!



Peppels en bekijkjetoekomstnu site

• Peppels – portfolio / opdrachten maken

• De site ter oriëntatie op keuze: https://www.bekijkjetoekomstnu.nl/



Keuzeformulier

• Info keuzevakken doornemen in het 

informatieboekje

• Keuzeformulier samen met ouders 

invullen in het boekje

• Daarna digitaal!



Keuzeformulier in Zermelo
Je dient samen met je ouders digitaal het vakkenpakket in te vullen voor de bovenbouw. Dit gaat via Zermelo.

Alleen via het leerling account kan de keuze kenbaar worden gemaakt.

Via onderstaande link krijg je uitleg over hoe jij je keuzepakket gaat invullen.

https://youtu.be/FH5J256KhIs

1.    Je gaat via de computer/chromebook/telefoon naar montaignelyceum.zportal.nl
2. Login met SINGLE SIGN-ON
3. Inloggen met jouw leerling account LLO(leerlingnummer)@leerlingml.nl
4. Dan eigen wachtwoord gebruiken
5. Klik op ‘Mijn keuzepakket’
6. Klik op ‘Kiezen’
7. Kies jouw vakkenpakket
8. Opslaan en versturen

Maak dus jouw keuze voor jouw vakkenpakket voor klas 3 en 4 kader vóór vrijdag 18 maart!

https://youtu.be/FH5J256KhIs
http://montaignelyceum.zportal.nl/


Meer informatie?

Via Coach en eventueel decaan
m.uhlenbeck@montaignelyceum.nl

https://www.montaignelyceum.nl/ons-
onderwijs/kader/decanaat/

https://www.montaignelyceum.nl/ons-

