
Profielkeuze
Van klas 2 vakscholen, naar klas 3 en 4 profielen



VMBO praktijk, van breed naar smal

Leerjaar 3 en 4
1 praktijk profiel

Leerjaar 2
2 of 3 vakscholen

leerjaar 1
10 vakscholen

VMBO

MBO

Klas 2 gaat kiezen.

Laatste periode klas 2 = voorbereiding op 
bovenbouw

6 herkenbare profielen/vakscholen



Bovenbouw

•Op weg naar een diploma Basisberoeps, Kaderberoeps of GL (praktijk mavo) 

•Motto school: Doen is het nieuwe denken

•Stageweken in klas 3

•Praktijkdocent is mentor (veel uren)

•X-klassen eigen mentor met diverse vakken 
(veel contact met de praktijk)



Vakkenpakket bovenbouw B/K/GL

Verplichte vakken:

•Nederlands
•Engels
•Duits (verplicht voor GL, keuze voor B/K)
•Lichamelijke opvoeding (moet voldoende zijn)
•CKV (klas 3 – moet voldoende zijn)
•Rekenen
•Mentoruur (LOB programma, loopbaandossier in Qompas)
•Maatschappijleer 1 (klas 4 – afsluiting met SE)
•Werkuren 



In Nederland zijn 10 profielen in het VMBO

Economie en Ondernemen

Zorg & Welzijn

Horeca, Bakkerij, Recreatie

Bouwen, Wonen en Interieur

Produceren, Installeren en Energie Mobiliteit en Transport

Maritiem en TechniekMedia, Vormgeving en ICT

Dienstverlening en ProductenGroen



Zorg & Welzijn (Z&W)

Bovenbouw, zorg en welzijn
Hier maak je kennis met beroepen in:
•Gezondheidszorg – Verpleging/verzorging
•Pedagogisch werk – kinderopvang/onderwijsassistent
•Welzijnswerk/maatschappelijke zorg
•Uiterlijke verzorging – Haarverzorging/

Schoonheidsspecialiste

Deze leerlingen willen graag met mensen werken. 
Veel verschillende sectoren en beroepen komen aan bod.



Produceren, Installeren en Energie (PIE)

Bovenbouw, techniek

Bestaat uit:

• Metaaltechniek
• Elektrotechniek
• Installatietechniek

Deze leerlingen steken hun handen graag uit 
de mouwen. 
Praktische leerling



Mobiliteit & Transport (MOBT)

Bovenbouw, techniek
•Auto’s, motoren en fietsen
•Receptie
•Transport en logistiek – warehouse, chauffeur
•Vervoer (goederen) – (vracht)auto, trein, 

vliegtuig, schip

Twee rechterhanden, interesse, collegialiteit, plezier op de werkplaats.
In het profiel mobiliteit en transport leer je heel erg veel en ben je ook praktisch 
bezig



Media, vormgeving & ICT (MVI)

Bovenbouw, techniek
•Creatieve kant (vormgeving).
•Sign : belettering
•Maken van allerlei beeld-, licht- en geluidsopnames.
•ICT: netwerken, applicaties, software installeren
•Drukwerk (kranten, boeken, tijdschriften, 

posters, flyers, reclamecampagnes)

Deze leerling werkt graag met de computer (Apple)
en in tekenprogrammaʼs. Je bent creatief.



Horeca, Bakkerij & Recreatie (HBR)

Bovenbouw, economie

De horeca richt zich op hotels, restaurants en cafés. 

• Link met de toeristische en recreatieve sector 
• Gastvrouw/gastheer
• Brood en banket
• Je leert in deze richting hoe je lekkere gerechten 

maakt (kok) en hoe je mensen bedient 

Je treedt op als gastheer/vrouw voor je klanten. 
Hoffelijkheid en gastvriendelijkheid zijn hierbij erg belangrijk.
De klant is koning. Je moet hygiënisch kunnen werken.



Economie & ondernemen (E&O)

Bovenbouw, economie
•Receptie/balie
•Secretarieel
•Magazijn
•(Financiële) administratie
•Presentatie/promotie
•Commercieel
•Logistiek
•Webshop

De leerlingen werkt in betekenisvolle, realistische praktijksituaties;

Uitdagende, afwisselende opdrachten die vragen om actie. 



Structuur van de profielen bij Basis / Kader

Een profiel:
4 verplichte profielmodulen, centraal examen (CE)
4 keuzevakken, schoolexamen (SE)

Keuzevakken kunnen al in de 3e klas afgesloten worden.
Alle cijfers die je in de 3e klas haalt tellen dus al mee voor je eindlijst.

Leerlingen krijgen 12u/week les in het profiel (4 x 3uur)

Gas geven vanaf het begin!



Vakkenpakket bovenbouw 
basis en kader

Sector Profiel Sectorvak Duits als extra 
vak, uitruil op 
eindlijst voor:

Duits als extra 
vak, compensatie 
op eindlijst voor:

Techniek MOBT 
PIE 
MVI

Natuurkunde 
Wiskunde

Een 
onvoldoende
(7 tegenover 5)

Economie HBR
E&O

Economie
Wiskunde

Wiskunde Een 
onvoldoende
(7 tegenover 5)

Zorg&Welzijn Z&W Biologie

Wiskunde of
Geschiedenis

Wiskunde Een 
onvoldoende
(7 tegenover 5)



Duits als extra vak voor basis en kader:

Duits als extra vak betekent:
Extra uren (3 per week)
Breder vakkenpakket (meer vakken)
Bij een aantal vervolgopleidingen gewenst vak

Duitsland belangrijke handelspartner
Duits is handig in de toeristische sector

Duits heeft voor basisleerlingen vaak een uitdagende start.
Kaderleerlingen hebben dit al een jaar gehad.



Structuur profiel (GL) praktijk mavo

In klas 3 krijgen de leerlingen 12 uur praktijk
In klas 4 krijgen de leerlingen 6 uur praktijk

2 profielmodulen, centraal examen (CE)
2 keuzevakken, schriftelijk examen (SE)

Praktijk Mavo (GL) volgt Duits als verplicht vak

We richten ons op het MBO en niet op de havo



Vakkenpakket bovenbouw 
(GL) Praktijk mavo

Sector Profiel Sectorvakken
verplicht

Verplicht Extra vak ter 
compensatie of uitruil

Techniek MOBT 
PIE 
MVI

Natuurkunde
Wiskunde 
Duits

Profielwerkstuk Geen

Economie HBR
E&O

Economie
Wiskunde
Duits

Profielwerkstuk Geen

Zorg&Welzijn Z&W Biologie
Wiskunde
Duits

Profielwerkstuk Geen



Klas 2, vanaf dit moment

1. Leerlingen hebben een voorlopige keuze met vakkenpakket digitaal ingevuld in de klas o.l.v. de mentor

2. Vakkenpakket gaat mee naar huis voor ondertekening (of bij LOB gesprek – over 2 weken)

3. Niet mee eens: formulier aanpassen, ondertekenen en inleveren bij de mentor

Periode 3, vakschool 3 ziet er als volgt uit:
6 maart t/m 24 maart: 6 uur per week aan de slag in de gekozen vakschool periode 3
27 maart t/m 14 april: geen vakschool i.v.m. stages klas 3 (overige rooster blijft staan)
17 april t/m 21 april: maatschappelijke stage klas 2.
24 april t/m 5 mei: meivakantie.
8 mei t/m 7 juli: 8 uur per week aan de slag in de gekozen vakschool periode 3



Bedankt voor uw aandacht!
De PPT’s komen op de website. Voor vragen: s.hoxe@ooz.nl


