Het VMBO in de bovenbouw van het MCO in 2018 – 2020.
In dit boekje vertellen we je wat er gaat veranderen in de derde en vierde klas en welke
keuzes je kunt maken.
Welke profielen heeft het MCO voor leerlingen in de basis- en kadergerichte
leerweg?
Het MCO gaat vijf profielen aanbieden. Je kunt kiezen uit de volgende 5 profielen:
1. Zorg en Welzijn (Z&W)
2. Economie en Ondernemen (E&O)
3. Bouw, Wonen en Interieur (BWI)
4. Produceren, Installeren en Energie (PIE)
5. Mobiliteit en Transport (M&T)
Elk profiel bestaat uit vier profielvakken (zie verderop in het boekje).
Je sluit het profiel af met een praktisch schoolexamen. Het CSPE.
Alle profielen behalve Z&W nemen het CSPE af in het 3e leerjaar.
Daarnaast worden er ook 4 keuzevakken gedaan.
Deze vakken worden afgesloten met een toets.
Het is op het MCO mogelijk om 1 keuzevak buiten het eigen profiel te kiezen.
Deze keuze wordt definitief gemaakt bij het 3e rapport.
In de 4e klas wordt ook examen in de theorievakken gedaan. Het CSE.
Welke profielen heeft het MCO voor leerlingen in de gemengd theoretische
leerweg en mavo?
Voor leerlingen uit de gemengd theoretische leerweg en Mavo is er een apart profiel:
1. Dienstverlening en Producten
Je hebt twee profielvakken en twee keuzevakken.
De profielvakken doe je in de derde klas en in de vierde klas kies je twee keuzevakken.
Ook hier worden de profielvakken afgesloten met een CSPE. De keuzevakken met een
toets.
Op de volgende pagina’s zie je welke profielen, profielvakken en keuzevakken er zijn.
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Profiel Economie & Ondernemen
Verplicht vak: Economie
Profielvakken in de 3e klas

Commercieel

Secretarieel

Magazijn

Administratie

Keuzevakken in de 4e klas

Vrij keuzevak
Presentatie en
styling

Mode en design Logistiek
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Ondernemen

Profiel Zorg en Welzijn
Verplicht vak: Biologie
Keuze: Wiskunde of Maatschappijkunde
Vakken in de 3e klas

Mens en
activiteit

Welzijn, kind en
jongere

Mens en
gezondheid

Facilitaire dienst
en catering

Vakken in de 4e klas

Vrij keuzevak
Mens en
omgeving

Wonen en
huishouden
(BBL)
Assisterende in
de gezondheidszorg(KBL)

Mens en zorg

Sport en
bewegen &
De bijzondere
keuken
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Profiel Bouwen, Wonen en Interieur
Verplicht vak: Wiskunde en Nask 1
Profielvakken in de 3e klas

Design en
decoratie

Bouwproces
en bouwvoorbereiding

Bouwen vanaf
de fundering

Hout- en meubelverbindingen

Keuzevakken in de 4e klas

Vrij keuzevak
Meubelmaken

Bouwmethoden
en bouwstijlen

Daken en kapconstructies
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Interieurontwerp
en design

Profiel Produceren, Installeren en Energie
Verplicht vak: Wiskunde en Nask 1
Profielvakken in de 3e klas

Bewerken en
verbinden van
materialen

Installeren en
monteren

Ontwerpen en
maken

Besturen en
automatiseren

Keuzevakken in de 4e klas
Vrij keuzevak

Woon- en
kantoortechnologie

Drinkwater
en
sanitair

Klimaattechnologie

Licht, geluid en
beeld voor
leerlingen uit Z&W
en E&O.
Voor techniek
leerlingen gaat de
leraar met de
leerling in gesprek
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Profiel Mobiliteit en Transport
Verplicht vak: Wiskunde en nask 1
Profielvakken in de 3e klas

Motorconditie
testen

Verlichting en
automatiseren

Transport

Wielophanging en
carrosserie

Keuzevakken in de 4e klas

Vrij keuzevak
Motorsystemen

Elektronica

Aandrijf- en
remsystemen

Fietstechniek voor
Z&W en E&O
leerlingen.
Gemotoriseerde
tweewielers voor
techniek leerlingen
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Profiel Dienstverlening en Producten (alleen:
GTL en MAVO)
GTL en Mavo (2 profielvakken en 2 keuzevakken)
Verplicht: 2 vakken uit Nask1, Biologie en Economie
Profielvakken in de 3e klas

Multimediaal product maken

Organiseren van een activiteit
voor een opdrachtgever

Keuzevakken in de 4e klas (2 keuzes uit:)

Digi spel

Robotica

Werken aan natuur en milieu
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