Profielen

Wat past bij jou?
Op het Morgen College willen wij je goed voorbereiden op de toekomst. Daarom krijg je les in verschillende
vakken en leer je vaardigheden waarmee je een diploma kunt halen. Daarnaast is LOB (Loopbaan Oriëntatie en
Begeleiding) een belangrijk onderdeel van jouw schoolloopbaan bij ons. Met LOB willen we je helpen bij het
maken van goede keuzes in leren en werken. Tijdens gesprekken en opdrachten ontdek je waar jouw talenten
en interesses liggen, wat bij je past, hoe en waar je die talenten in kunt zetten en wie jou daarbij kunnen
helpen. Dit is niet alleen belangrijk tijdens je schooltijd, ‘leren kiezen’ is ook belangrijk voor later, wanneer je al
een baan gevonden hebt. Het is niet zo vanzelfsprekend meer dat je een leven lang voor dezelfde baas werkt of
dezelfde functie houdt. Bezig blijven met wat je wilt, waar je goed in bent en waar jouw talenten het best tot
hun recht komen, maakt de kans groter dat je goede keuzes blijft maken. Vaardigheden die je de rest van je
leven kunt gebruiken. Natuurlijk speelt naast school jouw omgeving een belangrijke rol in het maken van

keuzes. Gesprekken met mensen om je heen, hobby’s of
bijbaantjes kunnen je helpen bij het ontdekken wat je leuk vindt
en waar je goed in bent.
Aan het einde van je tweede schooljaar bij ons kies je een
profiel, een studierichting. Een belangrijk moment. Die keuze
maak je natuurlijk niet zomaar, daar word je goed op voorbereid.
Met TiZ-lessen in de eerste klas, Profiel Oriëntatie in klas twee,
met mentorgesprekken, stages en bedrijfsbezoeken en
natuurlijk ook door gesprekken met thuis. Aan het einde van het
tweede schooljaar heb je dan zoveel geleerd over je talenten en
interesses, dat je een goede profielkeuze kunt maken. Dat profiel
bepaalt de vakken die je in klas drie en vier gaat volgen.
Elk profiel bestaat uit vier verplichte profielmodulen en vier
keuzevakken. Samen zijn dat ongeveer veertien lesuren per
week. Ook leer je bij elk profiel vakken over communicatie en
ondernemerschap. Je leert hoe je om moet gaan met een cliënt,
collega of leidinggevende via e-mail, telefoon of tijdens
gesprekken.
In de bovenbouw (klas 3 en 4) wordt een gedeelte van de lessen
gegeven buiten de school, in het bedrijf, door een vakman- of
vrouw. Je leert werken met de nieuwste technieken in een
professionele omgeving. Je leert veel over de omgangsvormen
in een bedrijf en hoe je klanten aan moet spreken.

Op het Morgen College kun je kiezen uit de
volgende profielen:
1. Media, Vormgeving en ICT;
2. Zorg & Welzijn;
3. Mobiliteit & Transport;
4. Diensten & Producten (Sport & Uniformberoepen);
5. Horeca, Bakkerij en Recreatie;
6. Bouw, Wonen en Interieur.
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Media, Vormgeving & ICT
Binnen de profielvakken ga je jouw grenzen verkennen op het gebied van creativiteit, ontwerpen, nieuwe
ideeën ontwikkelen en maken. Ook leer je van alles over ICT, over hardware, software en netwerk.
Je werkt op de nieuwste Apple- en Windows computers en met de nieuwste software op het gebied van
foto- en videobewerking. Ook ga je aan de slag met 3D-ontwerp en webdesign. Dat doe je zowel zelfstandig
als in groepjes.
Profielvakken:
- Audiovisuele vormgeving en productie (fotografie en film);
- 2D- en 3D-vormgeving en productie;
- ICT (hardware, software, netwerk en een stukje advisering);
- Interactieve vormgeving en productie (bouwen van websites en apps).
Keuzevakken:
- Gamedesign;
- Robotica (kennismaken met robotica, bouwen en programmering);
- Presenteren, promoten en verkopen.

Zorg & Welzijn
Ben je een zorgzaam type dat graag met mensen werkt?
Dan past het profiel Zorg & Welzijn bij jou. Het is een breed
profiel, waarbij je een ruime keuze hebt in vervolg
opleidingen. Denk bijvoorbeeld aan de gehandicaptenzorg,
kraamzorg, verpleging, ouderenzorg, maar ook activiteiten
begeleiding, onderwijs, kapster, schoonheidsspecialiste of
thuiszorg. Werken in Zorg & Welzijn vraagt om
verantwoordelijkheid, inlevingsvermogen, flexibiliteit en
goede sociale- en communicatieve vaardigheden.
Profielvakken:
- Mens en Activiteit;
- Mens en Gezondheid;
- Mens en Omgeving;
- Mens en Zorg.
Keuzevakken:
- Welzijn Kind & Jongere;
- Welzijn Volwassenen & Ouderen;
- Wonen en huishouden;
- Kennismaking met Uiterlijke Verzorging;
- Haarverzorging;
- Huidverzorging.
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Mobiliteit & Transport
Als je kiest voor dit profiel word je eigenlijk opgeleid voor drie bij elkaar horende vakgebieden. Autotechniek,
transport en logistiek. Deze branche zit te springen om goed opgeleide vakmensen. Er is veel vraag naar goede
automonteurs, zorgvuldige planners en betrouwbare vrachtwagenchauffeurs. Met modern lesmateriaal en een
onlangs vernieuwde onderwijsomgeving willen we jou inspireren en motiveren.
Profielvakken:
- Testen van motorconditie;
-	Transport (van routeplanner tot
(inter)nationaal vrachtwagenchauffeur);
- Verlichting en comfortsystemen;
- Wielophanging en carrosserie.
Keuzevakken:
- Aandrijf- en remsystemen;
- Motorsystemen;
-	Elektronica (van schakelingen tot het
uitlezen van motorelektronica).

Diensten & Producten
(Sport & Uniformberoepen)
In dit profiel leer je hoe je activiteiten en diensten
organiseert, hoe je ze uitvoert en hoe je ze moet
promoten. Je werkt hierin veel samen met je klas
genoten. In dit profiel heb je twee extra sporturen
per week. In die uren leer je hoe je les- en leiding
geeft en verdiep je je in de verschillende sporten. Bij
D&P hoort ook een stukje techniek en ICT.
De activiteiten die je helpt organiseren, vinden
zowel binnen- als buiten de school plaats. Denk
bijvoorbeeld aan de Koningsspelen, de Sport
karavaan, het Pietenhuis, de ijsbaan in de binnen
stad en het schoolgala. Het is een uitdagende en
sportieve opleiding waarin je creatief bezig bent.

Profielvakken:
- Organiseren van een activiteit;
- Multimediale producten maken;
- Promoten en verkopen;
- Product maken en verbeteren.
Keuzevakken:
- Sport en bewegen;
- Geüniformeerde dienstverlening;
- Voorkomen van ongevallen en EHBO.
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Horeca, Bakkerij & Recreatie
Als je geniet van koken en bakken en/of later graag
in de recreatiesector wilt werken, is dit het profiel
voor jou. In individuele opdrachten en groeps
opdrachten verzorg je bijvoorbeeld een compleet
diner en serveer je die aan je gasten in het
restaurant. Je bereidt eerder die dag al het brood en
banket als onderdeel van het diner en na afloop van
het diner zorg je voor een goede afwikkeling in de
keuken en het restaurant. Je bezorgt de gasten een
fijne tijd. Niet alleen met heerlijk eten, maar ook
met jouw persoonlijkheid.

Je maakt de beroemde kerststol die als kerstgroet
naar alle basisscholen in de regio gaat en je bakt
speculaas met Sinterklaas. In het vierde leerjaar ben
je regelmatig een avond op school voor de avond
lessen met gasten.
Profielvakken:
- Bakkerij;
- Keuken;
- Gastheerschap;
- Recreatie.
Keuzevakken:
- Brood-en banketspecialisatie;
- Keukenspecialisatie;
- Gastheerspecialisatie.

Bouw, Wonen & Interieur
Zie jij jezelf al als voorman in de bouw, als meesterschilder of als de man of vrouw die ervoor zorgt dat het
huis volledig zelfvoorzienend is? Maak je liever de meubels voor in dat huis of help je de nieuwe bewoners
bij de mooiste inrichting? Bij het profiel BWI leer je over alles wat te maken heeft met de bouw.
Gaandeweg kom je er achter in welke fase van dat bouwproces jij het beste tot je recht komt en kun je een
goede keuze maken voor een vervolgopleiding.
Profielvakken:
- Bouwproces en bouwvoorbereiding;
- Bouwen vanaf de fundering;
- Hout en meubelverbindingen;
- Design en decoratie.
Keuzevakken:
- Gevelopeningen;
- Woon en kantoortechnologie;
- Schilderen van hout- en steenachtige ondergronden.
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Vrije keuze vakken
Welk profiel je ook kiest, een van onderstaande keuzevakken kun je altijd volgen. Dus, wil je het liefst echt je
handen vuil maken in de autowerkplaats en kies je daarom voor Mobiliteit & Transport, maar kook je eigenlijk
ook heel graag? Dan kies je voor het vrije keuzevak ‘traiteur’, aangeboden door het profiel Horeca, Bakkerij en
Recreatie. Ben je sportief en organiseer je graag? Dan kies je voor het vrije keuzevak ‘evenementen’ aangeboden
door Diensten & Producten (Sport & Uniformberoepen).
Stel, je kiest voor het profiel Media, Vormgeving & ICT, maar bent ook heel erg bezig met verantwoord eten en
voldoende bewegen? Dan kun je het vrije keuzevak Voeding & Beweging kiezen, aangeboden door het profiel
Zorg & Welzijn.
Op deze manier willen we jou meer keuze geven. Meer uitdaging en meer kans al je talenten te ontwikkelen.
Hieronder de keuzevakken op een rij, met daarachter door welk profiel het wordt aangeboden. Omdat we met
deze keuzevakken willen inspelen op de arbeidsmarkt, zijn ze altijd in ontwikkeling en beweging. Ook is het
aantal aanmeldingen belangrijk voor het wel of niet kunnen aanbieden van het keuzevak.
- SIGN (aangeboden door MVI);
- Mode & Design (aangeboden door Z&W);
- Voeding & Beweging (aangeboden door Z&W);
- Gemotoriseerde tweewielers (aangeboden door M&T);
- Evenementen (aangeboden door D&P);
- Traiteur (aangeboden door HBR);
- Scheidingswanden of Drinkwater sanitair (aangeboden door BWI).

Overzicht AVO vakken
(Algemeen Vormend Onderwijs)
Alle leerlingen hebben in de derde- en vierde klas:
- Nederlands;
- Engels;
- Maatschappijleer/Godsdienst (afgesloten in klas 3);
- Kunstzinnige Vorming 1 (afgesloten in klas 3 met een voldoende);
- Lichamelijke Opvoeding.
Bij de profielen horen standaard de volgende vakken in het derde- en vierde jaar:
Media, Vormgeving & ICT
- Wiskunde
- Natuur-/scheikunde

Mobiliteit & Transport
- Wiskunde
- Natuur-/scheikunde

Zorg & Welzijn
- Wiskunde
- Biologie

Bouwen, Wonen & Interieur
- Wiskunde
- Natuur-/scheikunde

Diensten & Producten
(Sport & Uniformberoepen)
- Wiskunde
- Biologie

Horeca, Bakkerij & Recreatie
- Wiskunde
- Economie

Als je een diploma hebt gehaald voor de basisberoepsgerichte
leerweg, kun je naar het Mbo, niveau 2. Heb je een diploma voor de
kaderberoepsgerichte leerweg, dan kun je naar het Mbo, niveau 3,
bij sommige opleidingen niveau 4.
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Morgen College
Locatie De Sypel 2

3842 AE Harderwijk
Tel. 088 850 7370

Locatie Westeinde 31
3844 DD Harderwijk
Tel. 088 850 7370

www.morgencollege.nl
info@morgencollege.nl

