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Agenda

• welkom
• tijdpad
• theoretische leerweg
• sectoren
• keuzeformulier
• de mavo in klas 4
• na de mavo
• afsluiting



 toekomstplannen

 zelfkennis

 interesses

 studiekeuze

 vakkenpakketkeuze

Wat doet de decaan?



Wat hebben we gedaan?

 Half jaar decaanles :
 Qompas
 informatie
 uitzoeken wat de leerling 

past
 Beroepenavond november
 Beroepenstage januari
 Advies van vakleerkracht in 

maart



Wat gaan we doen?

 Informatieavond (vanavond)
 Decaangesprekken met 

leerlingen (maart/april)
 Bezoek open dag MBO
 Gespreksavonden week 14 en 

15 (start 4 april)
 Definitief vakkenpakket 



Gemeenschappelijk en verplicht deel

Economie
Zorg en 
Welzijn

Techniek Groen

Vrije deel: twee, eventueel 3 vakken

Middelbaar Beroeps Onderwijs

economie, kunst, 
sociaal, talen

natuur, groen, 
techniek

Theoretische leerweg in sectoren



Sector Gemeenschappelijk Verplicht Sector Vrij

Techniek Ne, En ma, lo, CKV* wi, nask1 2 vakken

Zorg & Welzijn Ne, En ma, lo, CKV* bi, kies uit wi, gs, ak 2 vakken

Economie Ne, En ma, lo, CKV* ec, kies uit wi, Du, Fa 2 vakken

Landbouw Ne, En ma, lo, CKV* wi, kies uit bi, nask1 2 vakken

Vrij: twee nog niet gekozen vakken uit Fa, Du, gs, ak, ec, bi, nask1, nask2, wi en bte!

* Schoolexamen in leerjaar 3!

Wat gaan we kiezen?



Keuzeformulieren

Zie hand-out

• Stap 1: kies de sector
• Stap 2: kies 2 vakken uit 

sectordeel
kies 2 vakken uit 
het vrije deel

• Stap 3: een extra vak?
• Stap 4: ondertekening



Extra vak?

• motivatie
• uitdaging
• voorwaarden (7.2)
• rooster
• voordeel extra vak
• goedkeuring vakdocent



De mavo in klas 4

• Eindexamen in 6 vakken
• Maatschappijleer
• Lichamelijke opvoeding
• Levensbeschouwing 5 maanden

• Drie schoolexamens: 
november- februari-april (SE)

• sectorwerkstuk
• Centraal Schriftelijk Examen: 

mei (CSE)



De mavo in klas 4

Diplomavoorwaarden:
• Één 5 de rest 6
• max twee cijfers 5 of één cijfer 4
• compensatie: cijfer 7 of hoger
• gemiddeld CSE cijfer 5,5 of hoger
• Het cijfer Nederlands niet lager dan 

een 5
• Rekentoets moet gemaakt zijn



De mavo in klas 4

Oriënteren op vervolgonderwijs:

• Informatie bij decaan en vakdocenten
• Gesprekken met decaan, maar vooral:

bezoek open dagen en 
meeloopdagen

schrijf in voor 1 april…



Na de mavo

Stoppen met leren en gaan werken?

 Partiële leerplicht
 Startkwalificatie



MBO (middelbaar beroeps onderwijs):

• BBL: beroepsbegeleidende leerweg (leren en werken)

• BOL: beroepsopleidende leerweg (leren en stage)

• modulair onderwijs (3 à 4 jaar)

HAVO (hoger algemeen voortgezet onderwijs):

• instromen in havo 4

• toelatingseisen

• MHBO, sprint-opleiding

• Jaar studeren in het buitenland

• Particulier onderwijs

Na de mavo



Middelbaar beroepsonderwijs (mbo)

Vier opleidingsniveaus:

• Niveau 1: assistentenopleiding
• Niveau 2: basisberoepsopleiding
• Niveau 3: vakopleiding
• Niveau 4: middenkaderopleiding/

specialistenopleiding



 Nederlands, Engels, economie, wiskunde, Frans en Duits.

Administratie, handel, dienstverlening, ondernemen
(geld, winkels, kopen, banken, juridisch, marketing, 
horeca, toerisme, secretariaat).

MBO sectoren in vier sectoren: economie



 Nederlands, Engels, wiskunde, nask1.

grond-, weg- en waterbouwkunde, elektrotechniek, 
werktuigbouwkunde, transport en logistiek, 
technische informatica, bouwkunde, 
motorvoertuigentechniek, installatietechniek, 
proces- en milieutechniek, laboratoriumonderwijs
(cijfers, rekenen, onderzoek, apparatuur, computer).

MBO sectoren in vier sectoren: techniek



 Nederlands, Engels, biologie, wiskunde, geschiedenis, 
aardrijkskunde.

gezondheidszorg, verpleging, verzorging, 
uiterlijke verzorging, sociaal pedagogisch werk, 
facilitaire dienstverlening, onderwijsassistent, sport, 
veiligheid (schoonheid, verzorgen, communicatie, helpen, 
met mensen of kinderen bezig zijn).

MBO sectoren in vier sectoren: zorg & welzijn



 Nederlands, Engels, biologie, wiskunde, nask1.

bloemen, planten, tuinen, veehouderij, dierenverzorging,
groente en fruit, levensmiddelentechnologie
(hovenier, met dieren werken, buiten).

MBO sectoren in vier sectoren: Groen



ROC TOP/ MBO Utrecht 

(Amsterdam/ Utrecht)

www.roctop.nl

www.mboutrecht.nl

ROC Midden Nederland

(Utrecht, Houten)

www.rocmn.nl

Wellant college

(Amsterdam, Aalsmeer, 

Houten, Gouda)

www.wellant.nl

ROC van Amsterdam

(Hilversum, Amsterdam, 

Amstelveen)

www.rocva.nl

ROC NOVA College

(Hoofddorp, Haarlem, 

Beverwijk)

www.novacollege.nl

ROC ID College

(Woerden, Alphen, Gouda)

www.idcollege.nl

Regionale Opleidingscentra (ROC)



Vakopleidingen:  

• Slagersvakschool

• Dierverzorging 

• Zeevaartschool 

• Vakschool voor edelsmid

• Hout- en Meubelcollege

Creatieve sector:

• Sound and Vision (AV).

• Dans- en theateropleidingen 

(artiest).

• Grafimedia: Nimeto, grafisch 

lyceum, mediacollege.

ICT lycea:

• opleidingen op het gebied van 

automatisering

(bundeling van techniek, 

handel en administratie).

Sportopleidingen:

• ROC’s die “sport en 

beweging” aanbieden 

(concurrentie van CIOS).

Vakopleidingen:  

• medische instrumenten

• Dierverzorging 

• Zeevaartschool 

• Vakschool voor edelsmid

• Hout- en Meubelcollege

Creatieve sector:

• Sound and Vision (AV).

• Dans- en theateropleidingen 

(artiest).

• Grafimedia: Nimeto, grafisch 

lyceum, mediacollege.

ICT lycea:

• opleidingen op het gebied van 

automatisering en smart media

(bundeling van techniek, 

handel en administratie).

Andere opleidingen/trends



Havo

• Voorwaarden VeenLanden College:
• positief studieadvies
• motivatiebrief
• gemiddeld cijfer examenlijst: 6,5
• bezoek open dag MBO
• sector vmbo-t moet aansluiten op 

havo profiel
• denk aan profielen: CM, EM, NG, NT
• wiskunde



MHBO

 Voor goede mavo leerlingen
 Studieduurverkorting op HBO
 Ook wel MBO+ of sprint genoemd
 Vooral economie en recht
 Aanvullende eisen



Tips?

 Gesprek met decaan? Maak een 
afspraak!

 Ga naar open dagen of open avonden
 Onderschat MBO niet!
 Zelfstandigheid
 Reistijd
 Twee keer doubleren mavo > naar het 

MBO



Hartelijk dank voor uw aandacht!

Vragen?

• Mijdrecht:
studiekeuze: Emil Hoogstad (hst@hetvlc.nl)
overgangsnormen: Iris Versteeg 
(ves@hetvlc.nl)

• Vinkeveen:
studiekeuze: Roos de Lang (lan@hetvlc.nl)
overgangsnormen: Hildy van Anken 
(ank@hetvlc.nl)


