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Doel van deze 
voorlichting:
De ouders en 
leerlingen 
krijgen 
antwoord op de 
volgende 
vragen:

• Welke profielen zijn er op het Montessori 
Lyceum Oostpoort?

• Welke beroepen kun je zoal bereiken met de 
profielen?

• Hoe helpt de school met het kiezen van het juiste
profiel?

• Wanneer moet de keuze gemaakt worden?

• Wanneer start het examen?



Profielen
vmbo
Oostpoort
2020/2021

ALLE LEERLINGEN MOETEN EEN PROFIEL KIEZEN, 
WAAR ZE OOK EXAMEN IN DOEN!

• - Economie en Ondernemen

• - Zorg en Welzijn

• - Bouwen, wonen en interieur

• - Produceren, installeren en energie

• - Mobiliteit en transport

• - Dienstverlening en producten (alleen MAVO)



Profiel 
Economie en 
Ondernemen 
(E&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.

• Bij dit profiel werk je veel achter de computer.

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



Profiel Zorg en 
Welzijn(Z&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.

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



Profiel 
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 interieurdesign.

• Vervolgopleidingen en mogelijke beroepen: 
timmerman, interieurstylist, meubelmaker, 
schilder, decorbouw, restaurateur, stukadoor, 
service medewerker gebouwen



Profiel 
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 .

• Vervolgopleidingen en beroepen: monteur 
elektrotechniek, monteur installatietechniek, 
onderhoudsmonteur, loodgieter, 
constructiemedewerker



Profiel 
Mobiliteit 
en transport 
(M&T)

• Dit profiel is voor leerlingen die het leuk vinden om te 
klussen aan voertuigen, die willen weten hoe het er in een 
magazijn aan toe gaat en die geïnteresseerd zijn in vervoer.

• Dit profiel wordt in Amsterdam en omstreken alleen op het 
Montessori Lyceum Oostpoort verzorgd.

• Vervolgopleidingen en mogelijke beroepen:

• Mobiliteitstechniek: Auto/fietstechnicus, 
Bedrijfswagentechnicus, Motorfietstechnicus,

• Wegtransport: Chauffeur goederenvervoer

• Carrosserietechniek: autoschadehersteller, Autospuiter

• Logistiek: Logistiek medewerker, Luchtvrachtmedewerker



Profiel 
Dienstverlening 
en producten 
(D&P)

• Dit profiel is voor de leerlingen die bij ons de 
mavo(VMBO GT/T) doen.

• In dit profiel maken de leerlingen kennis met het 
maken van verschillende soorten 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 het 
Oostpoort wilt gaan doen.

• Bij D&P word je door de manier van werken goed 
voorbereid op de werkwijze van het MBO.



Voorlichting op het internet
Bouwen, Wonen, Interieur (vmbo-bwi.nl)

Profiel Produceren, Installeren en Energie (PIE) - Bing video

Profiel Mobiliteit en transport - YouTube

Profiel Zorg en welzijn - YouTube

Profiel Economie en ondernemen - YouTube

Profiel Dienstverlening en producten - YouTube

https://www.vmbo-bwi.nl/docenten/lob-loopbaanfilmpjes/1684/
https://www.bing.com/videos/search?q=profiel+pie+vmbo&view=detail&mid=FFD447DA16A8E03EE438FFD447DA16A8E03EE438&FORM=VIRE
https://www.youtube.com/watch?v=EbBWjY7M8E4
https://www.youtube.com/watch?v=E9TWJnlqClQ
https://www.youtube.com/watch?v=iaT-CcL1TY8
https://www.youtube.com/watch?v=ATaRygcqvVI


Verdeling 
per leerjaar

Programma:

• Je volgt het profielvak gemiddeld 12 lesuren in de 
week.

• In dit vak heb je (verplichte) profielvakken en ook 
keuzevakken.

• Alle derde klassen hebben al SE's (school-examens)

• Het centrale eindexamen is in klas 4.



Hoe worden 
de leerlingen 
geholpen 
bij het 
maken van 
de juiste 
keuze?

• PPO lessen van alle profielvakken: 

• De leerlingen zouden allemaal drie à vier lessen 
krijgen in alle profielvakken.

• In verband met de huidige corona-tijd hebben niet 
alle leerlingen kennis gemaakt met alle 
profielvakken.

• Zij krijgen binnenkort online voorlichting van de 
vakdocenten.

• Als we weer les mogen geven op school, gaan 
leerlingen alsnog kennis maken met 2 
profielvakken naar keuze.



Wat helpt 
nog meer 
bij het 
kiezen?

• Alle leerlingen hebben LOB-lessen gehad.

• Alle leerlingen krijgen een beroepskeuze-test.

• De decaan ondersteunt bij het kiezen.



Belangrijke 
data

• Februari/maart: voorlichting over de profielen.

• 1 t/m 5 maart: beroepskeuze-test op school.

• 9 maart: uiterste datum voor het invullen van de 
voorlopige keuze in Magister.

• Maart/april: Indien mogelijk les in het gekozen
PPO-lessen

• 10 t/m 14 mei: definitieve keuze maken in 
Magister.



Vragen?

• Stuur een mail met :

• Uw naam

• De klas van uw kind

• Uw telefoonummer of email-adres

• Uw vraag

• Naar j.knegt@msa.nl (teamleider) of 
c.heijden@msa.nl (decaan)

• U krijgt zo snel mogelijk antwoord!

mailto:j.knegt@msa.nl
mailto:c.heijden@msa.nl

