
Economie & Ondernemen is een heel breed profiel waarmee  
je veel kennis opdoet die je helpt in het bedrijfsleven. Ben jij 
goed in wiskunde en ben je geïnteresseerd in economie? Vind je 
etaleren en reclame maken leuk? En kun je goed organiseren en 
plannen?  Dan is dit een geschikt profiel voor jou!

economie & ondernemen

Je leert alles wat te maken heeft met het starten en runnen 

van een eigen (online) bedrijf. Je maakt kennis met de 

profieldelen administratie, secretarieel, commercieel en 

logistiek. Daarnaast worden verschillende keuzedelen aan

geboden. Je profieldelen zijn:

Administratie
Om goed te kunnen begrijpen hoe bedrijven en organisa

ties werken, moet je goed kunnen administreren: een heel 

precies en accuraat werkje. Je leert onder 

andere hoe je de boekhouding 

bijhoudt en hoe de 

formulierenstroom 

in een bedrijf werkt.

Commercieel
Als je wilt dat je bedrijf 

succesvol is, zul je moeten 

verkopen. In het profieldeel 

commercieel leer je alles wat 

daar bij komt kijken. Ook leer 

je de retailformule en de bijbe

horende marketinginstrumenten.

Logistiek 
Hoe worden goederen en producten 

bewaard en opgeslagen? Wat komt erbij 

kijken als je goederen aan klanten gaat 

versturen? Voorraadbeheer, verpakken en 

verzenden, inventariseren en bestellen. 

Ook kun je denken aan het laden en lossen 

van goederen, het ordenen van goederen 

en aan het beladen van vrachtwagens. 

Secretarieel 
Het ondersteunen van de diverse af

delingen en het verwerken van de ad

ministratie word door de secretariële 

afdeling gedaan. Er wordt aandacht 

besteed aan zowel de frontoffice- als 

de backofficewerkzaamheden zoals 

postverzorging, agendabeheer, klanten 

en bezoekers ontvangen en het bedrijf  

presenteren.

Keuzevakken
De keuzevakken die wij aanbieden op de 

afdeling Economie & Ondernemen zijn: 

• Vormgeving en Typografie

• Mode en Design

• Recreatie

• Marketing

• Webshop

• Office Management

• Dans, acteer en zang

• Distributie

• Ondernemen

• Presentatie en styling

Vragen? 
Heb je na het lezen van deze folder nog 

vragen? Bel 078  751 10 00 of mail naar 

vmbo@dalton-dordrecht.nl, we helpen je 

graag verder! 


