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Beste leerling / geachte ouder, 

 

Wij willen jullie het boekje “Profiel- en vakkenkeuze mavo 2018-2019” aanbieden. In dit boekje 

leggen wij de structuur van de bovenbouw uit  en geven wij aan welke keuzes er gemaakt moeten 

worden.  

 

In mavo 2 vindt de eerste keuze plaats en laten de leerlingen twee vakken vallen. Tevens moet er 

door de leerling een profielkeuze worden gedaan. Tenslotte staat het begeleidingstraject voor de 

profielkeuze weergegeven. Wij adviseren ouders en leerlingen goed te kijken wat er allemaal 

mogelijk is.  

 

Wij benadrukken dat er uiteindelijk een keuze met hart en hoofd gemaakt moet worden. Kies de 

profiel die je kunt en die je wilt. 

 

De informatie die je in deze brochure aantreft geldt in principe alleen voor het lopende schooljaar, 

2018 – 2019. 

  

Met vriendelijke groet, 

 

B. Smits 

Loopbaanbegeleider mavo 

 

S. de Ruijter 

Afdelingsleider mavo 
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2. HOE ZIET DE BOVENBOUW ERUIT? 

 

Gemeenschappelijk deel Doel: 

Het gemeenschappelijke deel heeft vooral een algemeen vormende 

functie. Het biedt de leerlingen een breed overzicht over de 

verschillende aspecten van taal en cultuur: 

Welke vakken: 

▪ Engels   

▪ Nederlands  

▪ Maatschappijleer   

▪ Lichamelijke Opvoeding  

▪ Rekenen   

▪ CKV  

▪ Tekenen  

▪ Levensbeschouwelijke vorming  

Profieldeel Doel: 

De vakken in het profieldeel bereiden voor op een breed scala aan 

vervolgopleidingen in het middelbaar beroeps onderwijs (MBO). De 

leerlingen maken een keuze uit een aantal mogelijkheden: profiel 

Techniek, Economie, Zorg en Welzijn en Landbouw.  

Vrije deel Doel: 

Het verdiepen van het studieprogramma door de school en de leerling 

zelf. De volgende vakken kun je in het vrije deel in mavo 4 opnemen 

als je ze nog niet hebt gekozen in het profieldeel. 

▪ Frans 

▪ Duits 

▪ Geschiedenis 

▪ Aardrijkskunde 

▪ Wiskunde 

▪ Nask 1 ( combinatie van natuur- en scheikunde, met de 

nadruk op natuurkunde) 

▪ Nask 2 (combinatie van natuur- en scheikunde, met de 

nadruk op scheikunde) 

▪ Economie 

▪ Biologie 

 

Bij ons op school mag je onder bepaalde voorwaarden nog een extra 

examenvak opnemen. 
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3. DE PROFIELEN 
 

PROFIEL TECHNIEK  

INTERESSES ▪ Timmeren, metselen, stukadoren, schilderen 

▪ Houtbewerken (meubel maken) 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  

STUDIE-

RICHTINGEN 

▪ 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 

 

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 de profiel Techniek een  goede keuze. 
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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 profiel 

STUDIE-

RICHTINGEN 

▪ 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 de 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  

STUDIE-

RICHTINGEN 

▪ Zorg 

▪ Welzijn 

▪ Veiligheid en sport 

▪ Uiterlijke verzorging 

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 de profiel Zorg en welzijn een goede keuze. 

 

Profiel Landbouw 

Landbouw verplichte profielvakken mavo 4: wiskunde + (Nask 1 of Biologie) 

Mocht je verder willen in de profiel landbouw kun je het beste contact op nemen met 

Mevrouw A. Karten van het decanaat a.karten@bonhoeffer.nl   

 

 

mailto:a.karten@bonhoeffer.nl
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4. BEGELEID GEFASEERD KIEZEN 

 

Wat kiezen we in mavo 2? 

 

Voor alle leerlingen zijn de volgende vakken in mavo 3 verplicht: 

- Engels 

- Nederlands 

- Wiskunde 

- Rekenen 

- Nask 2(scheikunde) 

- LO 

- CKV 

- Tekenen 

- Mentormoment (Loopbaan oriëntatie LOB) 

 

 

 

Op de volgende pagina is dit keuzeproces schematisch afgebeeld.
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VAKKEN GEMEENSCHAPPELIJK DEEL 

Verplicht in mavo 3 

 

 Engels   Nederlands      wiskunde   Rekenen    Nask 2 (scheikunde)   LO      CKV     Tekenen    Levo    

  Mentor moment             

VAKKEN PROFIELDEEL 

 

 
ECONOMIE 

  

TECHNIEK  ZORG & WELZIJN 

Verplichte 

profielvakken M4 

M4    Economie + (wiskunde of Frans of Duits) M4      Nask 1 en wiskunde M4     Biologie + (wiskunde of geschiedenis of 

aardrijkskunde) 

Verplicht in mavo 3  Economie 

 Nask 1 

 Biologie 

 

 NASK 1 (natuurkunde) 

 

 Biologie 

 

Keuze in mavo 3 Twee vakken ter keuze uit 

 Duits  en/of   Frans en/of                               

 Geschiedenis  en/of  Aardrijkskunde           

 

Bij de profiel Economie zijn Frans of Duits 

mogelijke profielvakken in  

mavo 4.  

 

Een vak ter keuze uit  

 Biologie en/of   Economie  

 

Drie vakken ter keuze uit 

 Biologie en/of  Economie 

en/of  Frans of  Duits 

en/of   geschiedenis en/of      

 aardrijkskunde                           

                         

Een vak ter keuze uit  

 Geschiedenis of  Aardrijkskunde   

 

 

Drie vakken ter keuze uit 

 Nask1 en/of  Economie en/of        

 Frans en/of   Duits en/of 

 geschiedenis en/of  

 aardrijkskunde                                     

 

 

PROFIEL- en VAKKENKEUZE  MAVO 2 
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5. KIEZEN 

 

Het kiezen van vakken dient in onze ogen een goede combinatie van hoofd en hart te zijn: 

 

Hoofd: 

- wat kun je goed en wat kun je minder of niet? 

- wat is verstandig en wat is verstandiger? 

 

Hart: 

- wat wil je? 

- wie ben je? 

- wat wil je worden? 

- waar word je blij van? 

 

 

MAVO, techniek, zorg & welzijn, 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. 
 

 

Oriënteren richting een beroepsopleiding 

In mavo 2 gaan de leerlingen naar Choice, dit is een evenement dat door het Nova College jaarlijks 

wordt georganiseerd. Tijdens dit evenement maken de leerlingen in korte tijd kennis met 

opleidingen uit alle profielen. In mavo 3 is er een stage van 2 dagen en zij bezoeken de 

beroepen/opleidingenmarkt op onze school. In mavo 4 zullen alle leerlingen een bezoek brengen 

aan het MBO.  

 

De overstap mavo 4 - havo 4 

 

Door het bezoeken en het zien van de opleidingen hopen wij dat de leerlingen een goede keuze 

zullen maken. Om na het behalen van je mavo-diploma geplaatst te kunnen worden in havo 4 dien 

je een vakkenpakket te kiezen en natuurlijk moet je goed scoren in mavo 4. In deze brochure staat 

in de bijlage het beleid en informatie over de procedure “overstap mavo 4 naar havo 4, schooljaar 

2018– 2019”.  
 

Informatie over vakkenpakketstructuur van de bovenbouw havo staat in de brochure van mavo 3. 

Wil je hierover nu al informatie kun je mevrouw Karten van het decanaat opzoeken. Ook kun je 

een en ander in de brochure “Profielkeuze mavo/profielkeuze havo” nalezen. Deze is te vinden op 

de website van onze school ( onder schoolorganisatie / decanaat).  
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6. HET  STUDIEKEUZEBEGELEIDINGSTRAJECT  

 

Mavo leerjaar 2 

September  Mentoravond: 

eerste informatiemoment 

jaarprogramma uitgelegd 

 

Najaar  / voorjaar Keuzebegeleidingslessen 

Klassikale en individuele gesprekken 

Werken op de iPad met het programma “Qompas profielkeuze” 

Januari / februari Bezoek aan het Nova College / deelname aan Choice programma 

Het maken en invoeren van de voorlopige keuze op de computer door leerling 

februari 

 

Een dag stage lopen en een stageverslag  maken.   

Afname interessetest 

 

Februari/maart Voorlichtingsavond ouders mavo 2 

Brochure profiel- en vakkenkeuze mavo 

mentor-leerling met behulp van: 

- voorlopige keuze 

- interessetest 

- rapport 

- adviezen 

Maart  Het maken van de definitieve  vakken- en profielkeuze voor mavo 3 

 

Hele jaar  In alle periodes is er de mogelijkheid om per periode 16 uur stage te lopen. 

Dit is een van de mogelijkheden die de leerlingen kunnen kiezen tijdens  

Bonhoeffertijd.  
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7. PROBLEMEN 

 

(1) Probleem 1 

Leerlingen weten soms niet welke 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/decanaat; 

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.  

     

(2) Probleem 2 

Ik kijk niet naar het MBO, want ik ga toch naar de havo! 

 

Oplossingen: 

o Slechts een minderheid van de leerlingen mavo 4 kan doorstromen 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 de maand juni in mavo 4 wordt het besluit over plaatsing op de havo 

duidelijk, maar op 

dat moment zitten alle leuke en goede MBO-opleidingen al vol, dus is elke leerling 

mavo 4 verplicht om zich in te schrijven bij een opleiding binnen het MBO 
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BIJLAGE 1 

 

Beleid en procedure overstap mavo – havo  2018- 2019 
 

Het Bonhoeffercollege streeft er naar haar leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden bij de keuze van een 

vervolgopleiding. Daarom wordt er ook in het examenjaar gekeken wat er bij de individuele leerling past. 

 

 

Wanneer een leerling aangeeft de overstap te willen maken van mavo 4 naar havo 4 volgt de school de 

volgende procedure: 

 

• In december wordt geïnventariseerd welke leerlingen in mavo 4 belangstelling hebben voor deze 

overstap.  

• De leerlingen die op de havo wiskunde in hun pakket willen opnemen, zijn verplicht vanaf januari 

extra leerstof wiskunde voor deze overstap door te werken. Zij worden hierbij begeleid door hun 

eigen docent wiskunde. In week 11, 12 en 13 worden daarnaast ook nog op de donderdagmiddag 

blokuren wiskunde aangeboden. In toets-periode 3 maken deze leerlingen een aparte toets,  

waaruit een advies voor de overstap volgt met betrekking tot het vak wiskunde A c.q. wiskunde B. 

De deelname aan dit gehele extra programma wiskunde is verplicht voor leerlingen die wiskunde in 

havo 4 willen opnemen.   

• Hierbij volgt een brief naar de ouders van de leerlingen met uitleg over de procedure die 

gehanteerd wordt. 

• Alleen de leerlingen die zich in december hebben opgegeven en daardoor de volledige procedure 

doorlopen, komen in aanmerking voor een mogelijke overgang van mavo naar havo op het 

Bonhoeffercollege . 

• Alle docenten geven deze leerlingen een advies over de haalbaarheid van een vervolg op de havo. 

Bij dit advies zijn inzet en inzicht belangrijke criteria.  

• In januari/februari/maart vinden individuele gesprekken plaats met de decaan. In dit gesprek 

worden het te kiezen vakkenpakket, het advies van de docenten, de rapporten en de attitude 

besproken. Ook wordt gekeken of een overgang naar de havo haalbaar en/of verstandig is 

• In maart vindt een kwartieravond plaats waar ook de ouders bij zijn uitgenodigd. Ook in dit gesprek 

wordt gesproken over vakken, advies, inzet, werkhouding en haalbaarheid. 

 

 

Na de examens in mei 2019 

 

• Leerlingen die zijn geslaagd, zich hebben opgegeven voor de havo en gemiddeld een 6,8  staan 

(berekend op basis van de niet afgeronde cijfers op de eindlijst) komen rechtstreeks in aanmerking 

voor een overgang naar de havo. (Gedrag en inzet moet bij deze leerlingen uiteraard als werkbaar 

worden gekwalificeerd. Daarnaast moet het gekozen vakkenpakket als haalbaar worden ingeschat.) 

• Leerlingen die zijn geslaagd, zich hebben opgegeven voor de havo en op de eindlijst een 

gemiddelde hebben van 6,5 tot 6,8 (berekend op basis van de niet afgeronde cijfers op de eindlijst) 

worden door docenten en mentoren gescoord op attitude. Op basis van deze score vindt binnen 

het docententeam een discussie plaats over de kansen van de leerling op de havo. 

• Het docententeam beslist vervolgens of een leerling toegelaten wordt tot de havo. 

• Als het docententeam niet tot een besluit kan komen, beslist de afdelingsleider.  

De uitspraak van de afdelingsleider is bindend, beroep is dus niet mogelijk 


