
INFO-BLAD Profielkeuze klas 3  
 
Ga je over naar klas 3 vmbo-Basis of vmbo-Kader, dan moet je een profiel kiezen waarin je 
examen gaat doen. Deze keuze voer je in op je leerling account in Zermelo. Hieronder kort 
een overzicht waaruit je keuze bestaat. 
 

Profielen  
Op het Pax Christi College kun je kiezen uit de volgende profielen:  

□ Economie & Ondernemen (E&O) 

□ Zorg & Welzijn (Z&W) 

□ Produceren, Installeren en Energie (PIE) 

□ Bouwen, Wonen en Interieur (BWI) 

 

Algemeen vormende vakken  
Welk profiel je ook kiest, je krijgt altijd Nederlands, Engels, rekenen, maatschappijleer, 
kunst1 en lichamelijke opvoeding.  
 

Verplichte avo-profielvakken  
- Kies je voor het profiel E&O dan moet je in elk geval ook examen doen in de vakken: 

wiskunde en economie.  
- Kies je voor het profiel Z&W dan moet je in elk geval ook examen doen in het vak 

biologie. Daarnaast moet je kiezen uit wiskunde of maatschappijkunde.  
Bij maatschappijkunde leer je met elkaar te discussiëren en je eigen mening te 

vormen over onderwerpen als: de politiek, de multiculturele samenleving, mens en 

werk, de massamedia en criminaliteit. Je betrekt daarbij de actualiteit (krant en 

journaal) en leert feiten uit het lesboek (dit is behoorlijk wat theorie). Soms doe je een 

praktische opdracht in de vorm van een rollenspel, werkstuk, presentatie, 

sollicitatiegesprek of een filmkijkopdracht.  

- Kies je voor het profiel PIE dan moet je in elk geval ook examen doen in de vakken: 

wiskunde en natuurkunde (nask1).  

- Kies je voor het profiel BWI dan moet je in elk geval ook examen doen in de vakken: 

wiskunde en natuurkunde (nask1).  

Voor meer informatie over de profielen zie achterzijde van dit blad.  
 
 

Ik kies:  

□ Economie & Ondernemen (en ik krijg dus automatisch ook wiskunde en economie)  

□ Zorg & Welzijn (en ik krijg dus automatisch ook biologie)  

                                    Als 2e verplichte avo-profielvak kies ik: □ wiskunde  

                                                                                                   □ maatschappijkunde 

□ Produceren, Installeren en Energie (en ik krijg dus automatisch ook wiskunde en nask1)  

□ Bouwen, Wonen en Interieur (en ik krijg dus automatisch ook wiskunde en nask1)  

 

 



Economie & Ondernemen  
Ben je precies? Vind je leuk om met cijfers en geld te werken? En vind je het leuk om 
mensen iets te verkopen? Dan is E&O iets voor jou. E&O is een breed profiel. In dit profiel 
maak je kennis met veel verschillende werkzaamheden en beroepen.  
Je kunt later in een administratief beroep gaan werken, bijv. bij een bank of in een hotel. Of 
ook in een winkel of in de mode.  
Als je kiest voor dit profiel moet je altijd examen doen in de volgende 4 profielmodulen:  
1. Commercieel  

2. Secretarieel  

3. Logistiek  

4. Administratie  
 

Zorg & Welzijn  
Wil je later een beroep wilt gaan doen waarbij je werkt met mensen? Dan is Z&W iets voor 
jou. Je moet natuurlijk wel geduldig zijn, goed kunnen luisteren en een doorzetter zijn.. Met je 
diploma Z&W op zak kun je verder leren in de zorgsector, de welzijnssector, in de horeca en 
facilitaire dienstverlening, in de uiterlijke verzorging, in het toerisme, in de sport of in de 
laboratoriumtechniek.  
Als je kiest voor dit profiel moet je altijd examen doen in de volgende 4 profielmodulen:  
1. Mens en gezondheid  

2. Mensen omgeving  

3. Mens en activiteit  

4. Mens en zorg  
 

Produceren, Installeren en Energie  
In dit profiel komen installatietechniek, elektrotechniek en metaaltechniek samen.  
Aan de hand van tekeningen leer je hoe installaties en producten in elkaar zitten. Die 
tekeningen en producten moet je ook zelf maken: twee- of driedimensionaal (2D of 3D)  
Het kan dan gaan om een elektriciteitsnetwerk, een waterleiding of een badkamer, of 
bijvoorbeeld een vuurkorf van metaal.  
Als je kiest voor dit profiel moet je altijd examen doen in de volgende 4 profielmodulen:  
1. Ontwerpen en maken  

2. Bewerken en verbinden van materialen  

3. Besturen en automatiseren  

4. Installeren en monteren  
 

Bouwen, Wonen en Interieur  
In dit profiel maak je kennis met alle onderdelen van bouwtechniek: van ontwerp tot product, 
van de fundering tot het dak. Je leert de basisvaardigheden en basiskennis van timmeren, 
schilderen, metselen en ontwerpen.  
Als je kiest voor dit profiel moet je altijd examen doen in de volgende 4 profielmodulen:  
1. Bouwproces en bouwvoorbereiding  

2. Bouwen vanaf de fundering  

3. Hout en meubelverbindingen  

4. Design en decoratie  
 

Profiel-keuzemodulen  
Binnen elk profiel mag je ook een aantal keuzemodulen kiezen. Op het Pax Christi College 

mag je in de 4e klas ook één keuzemodule kiezen van een ander profiel. We zijn nog aan het 

uitzoeken welke keuzes we precies gaan aanbieden. Hierover hoor je meer als je in de 3e 

klas zit. 


