Profiel- en vakkenkeuze in M2
Dit schooljaar moet je een aantal keuzes maken voor het komende schooljaar. Je
moet twee vakken laten vallen en een profielkeuze maken. Waar kan je uit kiezen? Wat houden de profielen in?
Welke vakken kan je laten vallen? Wat kan helpen bij een profiel- en vakkenkeuze? Allemaal vragen die beantwoord
worden in deze twee pagina’s.
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Gemeenschappelijke deel
De vakken binnen het gemeenschappelijke deel zijn in mavo 3 verplicht.

Profieldeel
De vakken binnen het profieldeel passen bij het profiel techniek, zorg en welzijn of economie.
Wanneer past een profiel bij jou? Welke interesses passen bij een profiel?

Techniek
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Timmeren, metselen,
stukadoren, schilderen
Houtbewerken (meubel
maken) en stofferen
Logistiek en wegenbouw
Werken met elektriciteit
Drukwerk voorbereiden
Installatietechniek
Metaal en metaalbewerking
Werken in de scheepvaart
Sleutelen aan voertuigen

Zorg en Welzijn
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Economie
•
•
•
•
•
•

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

Vrije deel
De vakken binnen het vrije deel zijn bedoeld om de vakkenkeuze te verbreden en ruimte te geven voor verdieping.
Daarnaast kan je in mavo 4 je gekozen profiel, met een juiste keuze van vakken binnen het vrije deel, altijd nog
veranderen. Als je de vakken economie, biologie, aardrijkskunde en/of geschiedenis kiest in het vrije deel (als je deze
vakken in het profieldeel uiteraard nog niet gekozen hebt) kan je altijd nog alle kanten op.

Leren Leren en de sportklas
Het vak leren leren en de sportklas zijn keuzemogelijkheden waar geen examen aan vastzit. De lesuren voor deze
clusters komen in plaats van een theorievak uit het vrije deel. Een leerling laat hiervoor dus nog een vak extra vallen.
Bij het vak leren leren wordt vooral aandacht geschonken aan studievaardigheden. Het aanleren van deze
studievaardigheden kunnen je helpen bij je verdere studieloopbaan. De sportklasleerlingen volgen extra sportlessen
in de week. Begin april volgt er meer informatie over de inhoud en het keuzeproces voor deze beide vakken.

Van mavo naar havo
Als je na het behalen van je (mavo)diploma graag zou willen overstappen naar de havo, dan moet je in ieder geval
wiskunde of een tweede moderne taal in je vakkenpakket hebben. Verdere informatie over de overstap naar de
havo is terug te lezen in de brochure voor mavo 3. Klik hier om de brochure te openen.

Wat kan helpen bij het maken van een profiel- en vakkenkeuze?
Bedenk waar je goed in bent, waar je kwaliteiten liggen en waar je interesses liggen. Tijdens deze lastige zoektocht
kan je:
•
•

•
•
•

de stappen van Qompas maken en doornemen.
de website www.kiesmbo.nl eens raadplegen. Hier lees je van
alles over de mogelijkheden binnen het mbo en kan je kennis
maken met verschillende opleidingen.
in gesprek gaan met je ouder(s)/verzorger(s) over je kwaliteiten
en interesses.
docenten of je mentor vragen om advies.
een gesprek aanvragen met de decaan; Daan Tamboer (d.tamboer@bonhoeffer.nl

