
Profielen &
Keuzevakken



Vanaf 1 augustus 2016 zijn de 

nieuwe examenprogramma’s voor de 

beroepsgerichte vakken ingevoerd in het 

vmbo. Daarmee zijn in het beroepsgerichte 

deel van het vmbo profielen en keuzevakken 

ontstaan. Binnen dit deel van het onderwijs 

komt er op deze manier veel meer ruimte 

voor maatwerk voor leerlingen.

In de kader- en basisberoepsgerichte leerweg kiest de 

leerling naast de verplichte 4 profielmodules, minimaal 

4 beroepsgerichte keuzevakken. De 4 profielmodules 

worden in leerjaar 3 aangeboden. De beroepsgerichte 

keuzevakken in leerjaar 4.

Profielen & Keuzevakken



In de gemengde leerweg kiest de leerling naast de 2 

aangewezen verplichte profielmodules, minimaal 2 

beroepsgerichte keuzevakken.

 

Bij elk beroepsgericht profielvak (BWI, PIE, E&O en Z&W) 

volgen de leerlingen in de basis- kaderberoepsgerichte 

leerweg alsook in de gemengde leerweg leerweg twee 

profielgebonden avo (algemeen vormend onderwijs)-

vakken. 

Leerlingen in alle leerwegen doen examen in Nederlands, 

Engels, LO, een kunstvak en maatschappijleer. Deze vijf 

vakken vormen het gemeenschappelijk deel van het vmbo.

In alle leerwegen is LOB (loopbaanoriëntatie en 

begeleiding) een verplicht onderdeel. 

BWI PIE E&O Z&W



BWI



1. Bouwproces en bouwvoorbereiding

2. Bouwen vanaf de fundering

3. Hout en meubelverbindingen

4. Design en decoratie

De basis-en kaderberoepsgerichte leerweg 

volgen alle modules. De gemengde leerweg 

volgt de aangewezen modules 1 en 4.

BWI: Keuzevakken

• Meubelmaken

• Interieurontwerp en –design

• Interieurbouw, stands en betimmeringen

• Daken en kapconstructies

• Constructieve aansluitingen en afwerking

• Gevelopeningen

• Bouwmethoden en bouwstijlen

• Scheidingswanden

BWI: Profielmodules



BWI staat voor Bouwen, Wonen en Interieur.

Highlights:

1 Kleinschalig bouwproject voorbereiden en het 

 bouwproces organiseren

2 O.a. bekisten en halfsteenmuur metselen

3 Werkstuk maken met enkelvoudige verbindingen. 

 Zagen en verspanen.

4 Ontwerpen en maken van interieurelementen. 

 Afwerken en decoreren

Profielgebonden avo-vakken: 

Wiskunde en Natuur/scheikunde 1

Beschrijving / highlight



PIE



1. Ontwerpen en maken

2. Bewerken en verbinden materialen

3. Besturen en automatiseren

4. Installeren en monteren

De basis- en kaderberoepsgerichte leerweg 

volgen alle modules. De gemengde leerweg 

volgt de aangewezen modules 1 en 3.

PIE: Keuzevakken

• Praktisch booglassen

• Booglasprocessen

• Lasrobot (alleen KB)

• Verspaningstechnieken

• CNC-technieken

• Utiliteitsinstallaties

• Woon- en kantoortechnologie

• Domotica en automatisering

• Drinkwater en sanitair

• Koudetechniek

• Plaat- en constructiewerk

PIE: Profielmodules



PIE staat voor Produceren, Installeren en 

Energie.

Highlights:

1 Met 2D en 3D CAD-software ontwerpen en daarna 

 produceren.

2 Producten maken door het vervormen en scheiden van 

 materialen ( buigen/knippen)

3 Besturingsinstallatie opbouwen. 

 Regelsysteem opbouwen. 

 Domotica installatie opbouwen. 

 Metingen uitvoeren.

4 Sanitaire installatie aanleggen. 

 Elektrische huisinstallatie aanleggen.

Profielgebonden avo-vakken: 

Wiskunde en Natuur/scheikunde 1

Beschrijving / highlight



E&O



1. Commercieel

2. Secretarieel

3. Logistiek

4. Administratie

De basis-en kaderberoepsgerichte leerweg 

volgen alle modules. De gemengde leerweg 

volgt de aangewezen modules 1 en 2.

E&O: Keuzevakken

• Distributie

• Financieel en administratief beheer

• Marketing

• Mode en Design

• Officemanagement

• Ondernemen

• Presentatie en styling

• Webshop

E&O: Profielmodules



E&O staat voor Economie en Ondernemen.

Highlights:

1 Retail en marketing. Promotie en presentatie

2 Backoffice en frontoffice werkzaamheden.

3 Goederenstromen.

4 Bedrijfsprocessen herkennen en benoemen.

Profielgebonden avo-vakken: 

Economie en Wiskunde/ Duits 

(keuze wordt gemaakt na afloop van leerjaar 3)

Beschrijving / highlight



Z&W



Z&W



1. Mens en gezondheid

2. Mens en omgeving

3. Mens en activiteit

4. Mens en zorg

De basis- en kaderberoepsgerichte leerweg 

volgen alle modules. De gemengde leerweg 

volgt de aangewezen modules 3 en 4.

Z&W: Keuzevakken

• Welzijn volwassenen en ouderen

• Wonen en huishouden

• Welzijn kind en jongere

• Kennismaken met uiterlijke verzorging

• Gastheerschap

• Keuken

• Assisteren in de gezondheidszorg

Z&W: Profielmodules



Z&W staat voor Zorg en Welzijn

Highlights:

1 Keuzes bij een gezonde leefstijl

2 Ondersteunen van een verzorgde en veilige leef-

 en werkomgeving

3 Activiteiten organiseren met als doel de cliënt te 

 activeren.

4 Ondersteunende handelingen verrichten bij zorg 

 verlenen aan de cliënt.

Profielgebonden avo-vakken: 

Biologie en Wiskunde/Geschiedenis 

(keuze wordt gemaakt na afloop van leerjaar 3)

Beschrijving / highlight
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