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INLEIDING
Beste leerling, geachte ouder,
Wij willen jullie het boekje “Profielkeuze & Examen, 2019-2020” aanbieden om helderheid en
duidelijkheid in de wereld van de profielen, de consequenties van de keuze voor
vervolgopleidingen, afkortingen en begrippen te verschaffen.
Aan het eind van MAVO2 heb je, heeft uw kind een aantal keuzes gemaakt
- mavo of mavo+
- het kiezen van vakken
Voor 11 april van dit jaar (2019) gaan we de tweede stap maken in dit keuzeproces:
- het vakkenpakket dient definitief gemaakt te worden op grond van de vakken die in
MAVO3 zijn gevolgd;
- het overstappen naar een ander profiel is afhankelijk van de gemaakte keuzes soms nog
mogelijk;
- het overstappen van MAVO+ naar MAVO is afhankelijk van de gemaakte keuzes soms nog
mogelijk. Andersom echter niet.
Op pagina 4-6 staat het keuzeproces voor de leerlingen die mavo-regulier hebben gekozen.
Op pagina 7-9 staat keuzeproces voor de leerlingen die mavo+ hebben gekozen.
Tenslotte staat vanaf bladzijde 10 een aantal hulpmiddelen bij de profielkeuze weergegeven,
namelijk:
 Kiezen
 Problemen
 Profielen: interessegebieden en studierichtingen.
 Veel gestelde vragen
 Van MAVO naar HAVO
Wij adviseren ouders en leerlingen goed te kijken wat er allemaal mogelijk is op profielgebied,
maar benadrukken dat uiteindelijk een keuze met hoofd en hart gemaakt moet worden.
Kies de profiel die je kunt en die je wilt.
Met vriendelijke groet,
Namens de decanen: dhr. R. van Beek en dhr. J. Boelijn.
drs. M.D. Kuster
adjunct directeur
MAVO3
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KIEZEN IN MAVO-REGULIER
Welke keuzes dienen er nu nog gemaakt te worden?
-

verplicht zijn en blijven:
o Engels, Nederlands, LO1,
o Maatschappijleer 1 (is een vak dat in mavo4 wordt gegeven)
o KV1 (wordt afgesloten in mavo3; moet af, anders niet over)
o Rekentoets
o Profielwerkstuk

-

Jullie dienen nu het formulier voor fase2 in te vullen
o Je kunt geen vakken kiezen die je niet hebt gehad;
o Je hebt dus wederom de mogelijkheid om een aantal vakken te laten
vallen (mits er een compleet vakkenpakket gemaakt kan worden)

Op 11 april dienen de definitieve profielkeuzes ingeleverd te worden bij de mentor.
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PROFIEL / VAKKENPAKKET MAVO-regulier
Fase 1: keuze aan het einde leerjaar 2
Handtekening leerling
Handtekening ouder(s)/verzorger(s)

Naam leerling
Leerlingnummer

VAKKEN GEMEENSCHAPPELIJK DEEL
Verplicht
 Engels
 LO1
 LO2
Kies één vak
 Tekenen / KV1 of
 Muziek/ KV1
VAKKEN PROFIELDEEL
Verplicht
ECONOMIE

 Maatschappijleer 1

 Nederlands

 Profielwerkstuk

ZORG & WELZIJN

 Economie
 Wiskunde

LANDBOUW
&
TECHNIEK
 NASK 1 (natuurkunde)
 Wiskunde

ECONOMIE
 Godsdienst /
Levensbeschouwing
 Mentoraat
 Aardrijkskunde
 Biologie
 Duits
 Frans
 Geschiedenis
 Maatschappijleer 2
 NASK 1 (natuurkunde)
 NASK2 (scheikunde)

LANDBOUW & TECHNIEK
 Godsdienst /
Levensbeschouwing
 Mentoraat
 Aardrijkskunde
 Biologie
 Duits
 Economie
 Frans
 Geschiedenis
 Maatschappijleer 2
 NASK 2 (scheikunde)

ZORG & WELZIJN
 Godsdienst /
Levensbeschouwing
 Mentoraat
 Aardrijkskunde
 Duits
 Economie
 Frans
 Geschiedenis
 Maatschappijleer 2
 NASK 1 (natuurkunde)
 NASK2 (scheikunde)

 Biologie
 Wiskunde

VAKKEN KEUZEDEEL
Verplicht

Kies drie
Vakken
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PROFIEL / VAKKENPAKKET MAVO-regulier
Fase 2: definitieve keuze aan het einde leerjaar 3 (Inleveren vóór 11 april 2019)
Naam leerling

Handtekening leerling

Leerlingnummer
VAKKEN GEMEENSCHAPPELIJK DEEL
 Engels
VAKKEN PROFIELDEEL
ECONOMIE
Verplicht
 Economie
Kies één vak

Handtekening ouder(s)/verzorger(s)
 KV1

 LO1

MAVO3

 Nederlands

TECHNIEK
 NASK 1 (natuurkunde)
 Wiskunde

 Wiskunde
 Frans
 Duits

VAKKEN KEUZEDEEL
ECONOMIE
Verplicht
 Godsdienst / Levensbeschouwing
 Mentoraat
 Studiereizen
Kies twee
Vakken

 Maatschappijleer 1

 Aardrijkskunde
 Biologie
 Duits
 Frans
 Geschiedenis
 LO2
 Maatschappijleer 2
 Muziek
 NASK 1 (natuurkunde)
 NASK 2 (scheikunde)
 BTE/Tekenen
 Wiskunde

TECHNIEK
 Godsdienst /
Levensbeschouwing
 Mentoraat
 Studiereizen
 Aardrijkskunde
 Biologie
 Duits
 Economie
 Frans
 Geschiedenis
 LO2
 Maatschappijleer 2
 Muziek
 NASK 2 (scheikunde)
 BTE/Tekenen

PROFIELKEUZE & EXAMEN

 Sectorwerkstuk

LANDBOUW
 Wiskunde

ZORG & WELZIJN
 Biologie

 Biologie
 NASK 1 (natuurkunde)

 Aardrijkskunde
 Geschiedenis
 Maatschappijleer 2
 Wiskunde

LANDBOUW
 Godsdienst / Levensbeschouwing
 Mentoraat
 Studiereizen

ZORG & WELZIJN
 Godsdienst / Levensbeschouwing
 Mentoraat
 Studiereizen

 Aardrijkskunde
 Biologie
 Duits
 Economie
 Frans
 Geschiedenis
 LO2
 Maatschappijleer 2
 Muziek
 NASK 1 (natuurkunde)
 NASK 2 (scheikunde)
 BTE/Tekenen

 Aardrijkskunde
 Duits
 Economie
 Frans
 Geschiedenis
 LO2
 Maatschappijleer 2
 Muziek
 NASK 1 (natuurkunde)
 NASK 2 (scheikunde)
 BTE/Tekenen
 Wiskunde
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KIEZEN IN MAVO+
Welke keuzes dienen er nu nog gemaakt te worden?
-

verplicht zijn en blijven:
o Engels, Nederlands, LO1,
o Maatschappijleer 1 (is een vak dat in mavo4 wordt gegeven)
o KV1 (wordt afgesloten in mavo3; moet af, anders niet over)
o Rekentoets
o Profielwerkstuk

-

je kunt mavo+ blijven volgen, maar je kunt ook besluiten om mavo-regulier te
gaan volgen

-

jullie dienen nu het formulier voor fase2 in te vullen (kijk goed of je het goede
formulier, regulier of + invult)
o Je kunt geen vakken kiezen die je niet hebt gehad;
o Je hebt dus wederom de mogelijkheid om een aantal vakken te laten
vallen (mits er een compleet vakkenpakket gemaakt kan worden)

Op 11 april dienen de definitieve profielkeuzes ingeleverd te worden bij de mentor.
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PROFIEL / VAKKENPAKKET MAVO+
Fase1: keuze aan het einde leerjaar 2
Handtekening leerling
Handtekening ouder(s)/verzorger(s)

Naam leerling
Leerlingnummer

VAKKEN GEMEENSCHAPPELIJK DEEL
Verplicht
 Engels
 LO1
 LO2
Kies één vak
 Tekenen / KV1 of
 Muziek / KV1

 Maatschappijleer 1

 Nederlands  Profielwerkstuk

DOORSTOOM NAAR HAVO-PROFIEL
Cultuur en Maatschappij

Economie en Maatschappij

Verplicht

 Biologie
 Geschiedenis
 Wiskunde

 Economie
 Geschiedenis
 Wiskunde

Kies één vak

 Duits of  Frans

 Aardrijkskunde of  Duits of
 Frans

Kies één vak
VAKKEN KEUZEDEEL

 Aardrijkskunde of  Economie

Verplicht
Keuze

MAVO

ZORG & WELZIJN
(naar HAVO C&M)

ECONOMIE
(naar HAVO E&M)

 Godsdienst / Levensbeschouwing
 Mentoraat
Kies 1 vak
 Aardrijkskunde
 Duits
 Economie
 Frans
 Maatschappijleer 2

 Godsdienst / Levensbeschouwing
 Mentoraat
Kies 2 vakken
 Aardrijkskunde
 Biologie
 Duits
 Frans
 Maatschappijleer 2
 NASK 1 (natuurkunde)
 NASK2 (scheikunde)
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Natuur en Gezondheid
Natuur en Techniek
 Biologie
 NASK1 (natuurkunde)
 NASK2 (scheikunde)
 Wiskunde

TECHNIEK
LANDBOUW
(naar HAVO N&G/N&T)
 Godsdienst / Levensbeschouwing
 Mentoraat
Kies 2 vakken
 Aardrijkskunde
 Duits
 Economie
 Frans
 Geschiedenis
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PROFIEL / VAKKENPAKKET MAVO+
Fase 2: definitieve keuze aan het einde leerjaar 3 (inleveren vóór 11 april 2019)
Handtekening leerling
Handtekening ouder(s)/verzorger(s)

Naam leerling
Leerlingnummer
VAKKEN GEMEENSCHAPPELIJK DEEL
 Engels
VAKKEN PROFIELDEEL
ZORG & WELZIJN
(naar HAVO C&M)
Verplicht

 KV1

 LO1

 Maatschappijleer 1

 Nederlands  Profielwerkstuk

ECONOMIE
(naar HAVO E&M)

 Biologie

TECHNIEK
LANDBOUW
(naar HAVO N&G/N&T)
 NASK 1 (natuurkunde)
 Wiskunde

 Economie
 Wiskunde

VAKKEN KEUZEDEEL

Verplicht

Verplicht
Kies één vak
Kies één vak
Kies één vak

ZORG & WELZIJN
(naar HAVO C&M)

ECONOMIE
(naar HAVO E&M)

 Godsdienst / Levensbeschouwing
 Mentoraat
 Studiereizen
 Geschiedenis

 Godsdienst / Levensbeschouwing
 Mentoraat
 Studiereizen
 Geschiedenis

 Aardrijkskunde of
 Economie
 Duits
of
 Frans
 Tekenen / BTE of  Duits
of
 Muziek

 Aardrijkskunde
 Frans

 Duits of

 Frans

of
 Aardrijkskunde
 Biologie
 Duits
 Frans
 LO2
 Maatschappijleer 2
 Muziek
 NASK 1 (natuurkunde)
 NASK 2 (scheikunde)
 Tekenen / BTE

Kies één vak

MAVO

of

TECHNIEK
LANDBOUW
(naar HAVO N&G/N&T)
 Godsdienst / Levensbeschouwing
 Mentoraat
 Studiereizen
 Biologie
 NASK2 (scheikunde)
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 Aardrijkskunde
 Duits
 Economie
 Frans
 Geschiedenis
 LO2
 Maatschappijleer 2
 Muziek
 Tekenen / BTE
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KIEZEN

Het kiezen tussen MAVO en MAVO+ en het kiezen van vakken dient in onze ogen een goede
combinatie van hoofd en hart te zijn:
Hoofd:
-

wat kun je en wat kun je minder of niet?
wat is verstandig en wat is verstandiger?

-

wat wil je?
wat ben je?
wat wil je worden?
waar word je blij van?

Hart:

MAVO, MAVO+, techniek, zorg & welzijn,
landbouw, economie …. uiteindelijk zijn het slechts
routes naar jouw toekomst.
Er zijn meerdere routes om jouw toekomst te
bereiken.
Kies de route die het beste bij jou past.

MAVO
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PROBLEMEN
(1) Probleem 1
Leerlingen weten soms niet welk profiel of welke vakken binnen de profiel zij moeten
kiezen en stellen het maken van de keuze uit.
Oplossingen:
o Vraag tijdig een gesprek aan met je mentor/decaan;
o Praat nu al thuis met je ouders/verzorgers over je beroepskeuze;
o Vraag een vakdocent wat de mogelijkheden zijn voor zijn/haar vak (voor een
bepaalde profiel);
o Vul niet zomaar wat vakken in, omdat er een deadline geldt. Het gaat tenslotte om
je toekomst!;
o Soms moet je ook gewoon de knoop doorhakken.
Bezoek ook open dagen en vraag daar ook naar informatie.
(2) Probleem 2
Ik kijk niet naar het MBO, want ik ga toch naar de havo!
Oplossingen:
o Slechts een minderheid stroomt door naar de havo;
o Ook als je denkt naar de havo te gaan, moet je een plan B hebben, namelijk een
passende MBO-opleiding;
o Pas in juni wordt de plaatsing op de havo duidelijk, maar op dat moment zitten
alle leuke en goede MBO-opleidingen al vol;
o In maart ontvangen de havo-geïnteresseerden een voorlopig advies inzake de
doorstroom naar de havo; in juni (na het examen) krijg je bericht of je wel of niet
bent geplaatst op de havo.
(3) Probleem 3
Wel of geen wiskunde in een pluspakket?
Oplossing:
Wij adviseren -als je het kunt- om het vak wiskunde in jouw vakkenpakket te houden. Er
is op de havo een profiel zonder wiskunde, maar op de havo adviseren ze altijd om
wiskunde a of economie in jouw vakkenpakket te hebben.

MAVO
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PROFIELEN TECHNIEK en LANDBOUW

INTERESSES













Timmeren, metselen, stukadoren, schilderen
Houtbewerken (meubelmaken) en stofferen
Logistiek en wegenbouw
Werken met elektriciteit
Drukwerk voorbereiden (zetten/opmaken/vouwen/binden)
Installatietechniek
Metaal en metaalbewerking
Werken in de scheepvaart
Sleutelen aan voertuigen
Werken met flora en fauna*
Het maken/helpen ontwikkelen van levensmiddelen (meestal in fabriek)*

STUDIERICHTINGEN






Mobiliteit en voertuigen
Bouw infra
Afbouw, hout en onderhoud: hout, meubel en interieur
Techniek en procesindustrie: metaaltechniek, elektrotechniek,
installatietechniek, procesindustrie
Media en vormgeving
Laboratoriumtechniek
Ambacht, laboratorium en gezondheidstechniek
Transport, scheepvaart en logistiek
Dieren*
Groen, grond, infra en logistiek*
Beheer, stad, landschap en natuur*
Voeding en voedselverwerking*
Teelt en productie*
Groen design*
Groene handel en ondernemerschap*
Natuur en recreatie*













En dan?

Als je tot de conclusie komt dat enkele (de profielen zijn erg breed) van de
bovenstaande interesses en studierichtingen overeenkomen met jouw interesses
en wellicht later te kiezen studierichting dan zijn de profielen Techniek en/of
Landbouw goede keuzes.

Wat is het verschil tussen de profielenLandbouw en Techniek?
Het enige verschil is of de leerling wel of niet het vak biologie in zijn vakkenpakket heeft gekozen.
Het wel of niet hebben van biologie bepaalt wel de keuze van bepaalde opleidingen (die interesses
en studies hebben wij in het schema aangegeven met een asterisk *).

MAVO
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PROFIEL ECONOMIE
INTERESSES







Kantoorwerkzaamheden verrichten
Voedsel bereiden of serveren
Werken in een winkel of groothandel
Werken met mode/kleding
Werken in de toeristische sector

STUDIERICHTINGEN







Handel en ondernemerschap
Economie en administratie
Informatie en communicatietechnologie
Horeca en bakkerij
Toerisme en recreatie

En dan?

Als je tot de conclusie komt dat enkele van de bovenstaande interesses en
studierichtingen overeenkomen met jouw interesses en wellicht later te kiezen
studierichting dan is het profiel Economie een goede keuze.

PROFIEL ZORG EN WELZIJN
INTERESSES











In een huishouding werken
Doktersassistent(e)
Verzorgen van zieken, bejaarden, kinderen
Verzorgen van gezicht, huid, haar, voeten en handen
Helpen van mensen met problemen
Werken met verzorgingsproducten
Werken in het theater
Werken in de beveiliging
Sportief

STUDIERICHTINGEN






Zorg
Welzijn
Veiligheid en sport
Uiterlijke verzorging

En dan?

MAVO

Als je tot de conclusie komt dat enkele van de bovenstaande interesses en
studierichtingen overeenkomen met jouw interesses en wellicht later te kiezen
studierichting dan is het profiel Zorg en welzijn een goede keuze.
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VEEL GESTELDE VRAGEN BIJ DE PROFIELKEUZE m.b.t.
VAK- EN PROFIELWIJZIGINGEN, KLASSENSAMENSTELLING EN HET NEMEN VAN EXTRA VAKKEN
“Kan ik van te voren aangeven bij wie ik in de klas wil en van welke docent ik les wil hebben.”
Nee, dit is roostertechnisch onmogelijk.
Melanchthon Schiebroek geeft ook aan dat een het te kiezen vakkenpakket
onder voorbehoud is; dat wil zeggen dat de school aan het einde van het
schooljaar kan besluiten één of meerdere vakken niet aan te bieden of in te
roosteren.
“Kan ik zelf een profiel samenstellen?
Nee, de profielen zijn door de Tweede Kamer bij wet vastgesteld. Volg je een
door jezelf samengestelde profiel dan kun je geen mavodiploma krijgen.
“Kan ik beter een vak nemen dat ik leuk vind, of een vak dat relevant is voor mijn
vervolgopleiding?”
Relevantie is belangrijker dan “leukheid”.
Kijk heel goed naar het advies dat je van de vakdocent krijgt.
“Welke profiel kan ik het beste kiezen voor sportopleidingen?”
Om toegelaten te worden tot sportopleidingen, niveau 3 of 4, dien je in het
bezit te zijn van een mavodiploma.
Let op:
Je start meestal op niveau 3 en kunt vervolgens doorstromen
naar niveau 4. Zie de websites van het MBO voor meer informatie.
LO2 is wel handig en gewenst in jouw vakkenpakket voor opleidingen als het
CIOS.
“Ga ik over met een onvoldoende voor godsdienst, KV1, LO1 en muziek?”
Nee, deze vakken dienen met een V(oldoende) of G(oed) te worden

MAVO
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VAN MAVO 4 NAAR HAVO 4

Om na het behalen van je Mavodiploma geplaatst te kunnen worden in HAVO4 dien je te voldoen
aan de volgende eisen:
- het gevolgd hebben van een MAVO+-route (d.w.z. een passend
aansluitingsvakkenpakket met extra vak);
- het verkrijgen van een positief advies van de docentenvergadering;
- een gemiddelde op de cijferlijst bij het examen van een 6.5 of hoger behaald
hebben.
Welk traject doorlopen wij in de vierde klas om uw zoon/dochter voor te lichten over een
mogelijke doorstroom naar de havo?
September/oktober

Algemene voorlichting voor ouders en leerling.
Vervolgens registratie belangstellenden.

Najaar/winter

Een aantal HAVO- aansluitingslessen (met klem aanbevolen).

December/februari

Voorlichting HAVO 2de fase (voor ouders).
Voorlopig HAVO-advies op grond adviezen van docenten
(cijfers, werkhouding, aanleg).

Januari/april

Bezoeken van MBO’s en inschrijven.
(altijd op twee paarden wedden)

Maart/april

Voorlichting HAVO 2de fase + studiereizen (voor leerlingen).

April

Definitieve profielkeuze + inschrijven studiereizen.
Het betreft een VOORLOPIGE PLAATSING. Leerling en ouders
worden middels een brief voor een inschrijfsessie
uitgenodigd.

Juni

Uitslag CSE; vervolgens op grond van de instroomeisen
DEFINITIEVE PLAATSING.
Alle leerlingen en ouders krijgen bericht over hun plaatsing
(wel of niet) op de HAVO.

MAVO
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