


Informatieavond 3 Mavo

Profiel- en vakkenkeuze

Pak alvast een 2e device voor een korte opdracht. 



Programma

 Wat kan ik kiezen?

 Profiel- en vakkenkeuze

 Doorstroom 4 mavo naar 4 havo

 Tips

 Voorbereidende opdracht profiel- en 

vakkenkeuze

 Invullen profiel- en vakkenkeuze

 Tijdpad



Mentimeter

via menti.com → 7021255

 Wat weet jij al van de profiel- en vakkenkeuze 

mogelijkheden?

 Ik weet al welk profiel en welke vakken ik wil 

kiezen. Ja – twijfel - nee



Wat kan ik kiezen?



(Examen)vakken

Minimaal aantal 

examenvakken

6

Maximaal aantal 

examenvakken

8

Niet ingeroosterd 8e examenvak (extra vak)

Verplichte examenvakken • Nederlands

• Engels

• (Wiskunde → havo doorstroomklas)

Verplichte 

schoolexamenvakken 

• Maatschappijleer

• Lichamelijke opvoeding

Afgesloten in mavo 3

(met voldoende)

• CKV

• Levensbeschouwing

• Loopbaanoriëntatie en -begeleiding



Profiel- en vakkenkeuze

Gemeenschappelijk deel

Nederlands 

Engels 

Maatschappijleer

Lichamelijke opvoeding 

Profielwerkstuk

Profiel

Techniek Zorg & Welzijn Groen Economie

Profielvakken

Verplichte vakken

• Natuurkunde

• Wiskunde 

• Module Design & 

Technology Class

• Biologie

• Module Health 

& Wellness Class

• Wiskunde • Economie

• Module 

International Business 

Class 

Profielkeuzedeel

Verplicht 1 vak kiezen

• Aardrijkskunde 

• Geschiedenis 

• Wiskunde 

• Biologie 

• Natuurkunde 

• Frans 

• Duits 

• Wiskunde



Vrije vakkenkeuze
Minimaal 2 (en maximaal 4) vakken te kiezen

Frans

Duits

Geschiedenis

Aardrijkskunde

Natuurkunde

Wiskunde

Scheikunde

Biologie

Economie

Handvaardigheid

Tekenen

❖ (3d design - extra vak)*

*Geen eindexamenvak



Heb je geen module in 

3 mavo. 

Dan geldt dit profiel. 



Heb je wel een module 

in 3 mavo. 

Dan geldt dit profiel.



Aandachtspunten

 Gekozen module = gekozen profiel

 Leerlingen zonder module in 3m →volgen 

profiel ZONDER module in 4m

 Geen wiskunde = rekentoets in 4m

 Vakken in 2 mavo laten vallen, mag niet meer 

gekozen worden m.u.v. 3d design



Voorwaarden 

havo-doorstroomklas
3 mavo-plus naar 4 mavo

 Het gemiddelde van alle examenvakken 

moet minimaal een 6,5 zijn

 Positief advies van de vakdocenten

Verplicht:

 Wiskunde 

 Extra examenvak kiezen in 4 mavo-plus



Voorwaarden extra vak(ken)

Wanneer kan dat ?

 6,5 gemiddeld op hele rapportlijst

 7,0 voor het extra te kiezen vak(ken)

 Positief advies → extra te kiezen vak(ken)

 7e vak: wordt ingeroosterd

 8e vak: zelfstandig afspraken maken met 
docent

Extra vak = doorstroomklas



Voorwaarden 4 mavo naar 4 havo

 Vmbo-t diploma

 Tenminste 1 extra vak

 Aanmeldingsprocedure doorlopen

 Volgen van bijspijkermodule

 Vakkenpakket zoveel mogelijk aansluiten op 4h



Profielen havo



Middelbaar beroepsonderwijs 
(MBO)

 Mavo → doorstroom naar MBO niveau 4

 Aansluitingswensen MBO (voorbeeldvakken):

 Biologie 

 Natuurkunde

 Wiskunde 

 Economie 

 2e moderne vreemde taal

Kijk op de website van MBO voor de profiel- en 

vakkeneisen/wensen.



Verschillen MBO en havo

MBO

 Praktijkvakken - stages

 3 jaar (enkelen 4 jaar)

 BOL en BBL variant

Havo
 Theoretisch 
 2 jaar

mavo  havo  vwo 
1  1  1 
2  2  2 
3  3  3 
4 → 4  4 

  5 → 5 

    6 

     
mbo 

(3-4 jaar) 
→ hbo 

(4 jaar) 
→ wo 

(3 jaar) 
 



Tips voor je profiel- en vakkenkeuze 

❑ Informatie verzamelen over jezelf:

❑ Wat vind ik écht leuk om mee bezig te zijn?

❑ Wat geeft mij energie?

❑ Waar wil ik mijn bed voor uitkomen? 

❑ Wat vind ik belangrijk in een studie/ beroep? 

❑ Waar ben ik goed in? 

❑ Waar wil ik goed in worden? 

❑ Informatie verzamelen over vakken:

❑Welke vakken vind ik leuk? 

❑Welke vakken kan ik goed?

❑Wat vind ik interessant om te leren?

❑Wat vind ik belangrijk om te leren?

❑ Informatie verzamelen over de mogelijkheden:

❑Bij welke vakken kan ik dit leren?

❑Wat kan ik later met die vakken leren?

❑Welke opleidingen zijn allemaal mogelijk met die vakken?

❑Deze vakken koppelen aan profiel



Tips voor je profiel- en vakkenkeuze

 Vakdocent 

 Advies in Magister 

 In gesprek

 Vakkeninfogids
ELO> studiewijzer

 Wat houdt het vak in?

 Overzicht profielen

 Doorstroomklas / extra vak



Tips studiekeuze
(ook ter voorbereiding op profielkeuze)

Brief 18 december 2020

 Online informatie opleidingen en beroepen

 Yubu

 Website Kiesmbo.nl

 Website Keuzegids online

 (Online) open dagen bezoeken 

 Vanaf januari 2e ronde

 Open dagenlijst 

 Voorbereidende opdracht toegevoegd



Invullen profiel- en vakkenkeuze

1. Voorlopige profielkeuze:

 Invullen profielkeuze via missie ‘voorlopige profielkeuze’ 

 Let op: Missie volledig afronden!

 Samen met je ouders

 Deadline 29 januari 2021

2. Definitieve profielkeuze:

 Invullen missie ‘definitieve profielkeuze’ 
(dezelfde procedure als voorlopige profielkeuze)

 Vervolgens printen, handtekening en inleveren bij mentor

 Deadline 23 april 2021

*Na 23 april niet ingeleverd, dan geldt de voorlopige keuze



Tijdpad profielkeuze

Datum Activiteit

Zijn bekend Adviezen vakdocent periode 1

29 januari 2021 Deadline voorlopige profielkeuze

Vanaf 19 maart 

2021

Toetsweek 2

6 april 2021 Adviezen vakdocent + cijfers periode 2

bekend

20 april 2021 Mentor-vakspreekuur

23 april 2021 Deadline definitieve profiel-vakkenkeuze

Onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen vanwege de Coronamaatregelen



Begeleiding thuis

❑ Blijf samen in gesprek over:
❑ Talenten
❑ Energiegevers
❑ Hobby's
❑ Motivaties
❑ Struikelblokken 

❑ Onderzoek
❑ De raakvlakken bij de verschillende profielen
❑ De voor- en nadelen per profiel

❑ Laat uw zoon/dochter een keuze voor het profiel- en 
vakkenpakket



Voorbereidende opdracht 

profielkeuze
Brief 18 december

 Boekje met vragen over kwaliteiten, 

interesses, beroepen, vaardigheden, etc.

 Geeft aan of je jezelf erin herkent

 Uitkomsten optellen op blz. 12

 Uitslag: 3 letterige code = menstype

 Toelichting menstypen op blz. 13.



Samen aan de slag met….
Uitkomsten voorbereidende opdracht profielkeuze

 Wat ben je te weten gekomen? 

 Welke informatie is nieuw? 

 Welke vragen uit de opdracht (de vragenlijst) 
spreken je aan? 

 Welke vragen uit de opdracht (de vragenlijst) zijn 
kenmerkend voor jou? 

 Welk profiel sluit het beste aan bij de informatie 
die je nu over jezelf te weten bent gekomen? 

 Ben je er achter welk profiel je interesse heeft?

 Welke vakken vind je interessant? 



Vragen?

Hartelijk dank voor uw aandacht.

loopbaancoach@carolus.nl 


