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Voorlichtingsavond klas 2

Welk profiel kies ik eind klas 2?

(Waar doe ik examen in in klas 3 en 4!!)



Programma
19.00 Algemene voorlichting door de teamleider

19.30 Ronde profielen: 2 maal een kwartier in de lokalen

20.00 Opleidingsmarkt op het Rode Plein



De profielen 2020-2021
1. Economie en Ondernemen

2. Zorg en Welzijn

3. Bouwen, Wonen en Interieur

4. Produceren, Installeren en Energie

5. Mobiliteit en Transport

6. Dienstverlening en Producten (alleen voor MAVO)



De profielen
1. Voor welke leerlingen is dit profiel?

2. Welke vervolgopleidingen heb je bij dit profiel?

3. Wat zijn de verplichte vakken in klas 3 en 4? 



Economie en Ondernemen (E en O)
Dit profiel past bij leerlingen die het leuk vinden om met mensen om te gaan, die het leuk 
vinden om te organiseren en te verkopen.

Wil je later je eigen bedrijf starten, dan is dit het profiel dat je moet kiezen!

Vervolgopleiding en mogelijke beroepen: handel en administratie, mode, administratie, 
financiële sector, toerisme.

Verplichte vakken: Nederlands, Engels, Economie en Wiskunde



Zorg en Welzijn (Z en W)
Dit profiel past bij leerlingen die later met mensen willen werken, goed kunnen 
luisteren en geduldig zijn.
Daarnaast moet deze leerling zich kunnen inleven in een ander.

Vervolgopleiding en mogelijke beroepen: verpleging en verzorging, sociaal werk, 
pedagogisch werk en onderwijs, gezondheidszorg.

Verplichte vakken: Nederlands, Engels, Biologie, Wiskunde of Maatschappijkunde



Bouwen, Wonen en Interieur (BWI)
Dit profiel past bij leerlingen die graag met hun handen werken, die het leuk 
vinden om met verschillende materialen te werken en die mogelijk later in de 
bouw willen werken of die iets willen doen in interieur-design.

Vervolgopleiding en mogelijke beroepen: timmerman, interieur-stylist, 
meubelmaker, schilder, decorbouw, stukadoor, service-medewerker-
gebouwen.

Verplichte vakken: Nederlands, Engels, Wiskunde en Natuurkunde



Produceren, Installeren en Energie (PIE)

Dit profiel past bij leerlingen die graag met hun handen werken, nieuwsgierig 
zijn naar het maken van installaties en willen weten hoe elektriciteit werkt.

Vervolgopleiding en mogelijke beroepen: monteur elektrotechniek, monteur 
installatietechniek, loodgieter, constructiemedewerker.

Verplichte vakken: Nederlands, Engels, Wiskunde en Natuurkunde.



Mobiliteit en Transport
Dit profiel past bij leerlingen die het leuk vinden om te klussen aan 
voertuigen, die willen weten hoe het er in een magazijn aan toegaat en 
die geïnteresseerd zijn in vervoer.

Vervolgopleiding en mogelijke beroepen: Automonteur, fietsreparateur, 
chauffeur, autospuiter, logistiek medewerker,

Dit profiel wordt in Amsterdam en omstreken alleen op het Montessori 
Lyceum Oostpoort gegeven!!

Verplichte vakken: Nederlands, Engels, Wiskunde en Natuurkunde.



Dienstverlening en Producten
Dit profiel past bij leerlingen die bij ons de MAVO doen.

In dit profiel maken de leerlingen kennis met het maken van verschillende producten.

Dit is een breed profiel waar je leert over de verschillende opleidingsrichtingen van het MBO. Je kunt 
dus beter kiezen welke richting je na deze school wilt gaan doen.

Verplichte vakken: Nederlands, Engels, Wiskunde; 

Frans of Spaans en

twee van de drie volgende vakken: Biologie, Natuurkunde, Economie.



Verdeling per leerjaar

Klas 3: - profieldelen

- afnamen CSPE (praktijkexamen)

Klas 4: - keuzedelen

- CSE (centraal eindexamen)

Het examen begint dus al in klas 3!



Hulp bij het kiezen
 PPO lessen

 LOB lessen

 Stages

 Profielkeuzetest ( januari/februari)

 Definitieve keuze (tussen 12 en 20 maart)

 Rapport 3: leerling houdt een presentatie voor ouders over de keuze.



VRAGEN?



LOKALEN
1. E en O: 503
2. Z en W: 105
3. BWI: 008
4. D en P: 014
5. PIE: 011
6. M en T: 015

7. Vergeet de opleidingsmarkt niet!!


