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Wat kan ik betekenen? 

Verschaffen van informatie en advies over:

• Profiel- en vakkenpakketkeuze

• Studie- en beroepsmogelijkheden na het VMBO 



LOB

Wat is LOB? Loopbaanoriëntatie- en begeleiding

https://youtu.be/sNmwRORc0DQ

Hoe werken wij aan LOB?

Wij werken aan de loopbaancompetenties op school aan de hand van verschillende 
activiteiten buiten de reguliere lessen; zoals stage, bedrijfsbezoeken, 
meeloopdagen, voorlichtingen en persoonlijke gesprekken. Deze ervaringen leggen 
de leerlingen vast in Talenteon (een digitaal loopbaandossier). 

Wat is het doel?

Met je MAVO diploma op zak kun je doorstromen naar het hoogste niveau op het 
MBO (niveau 4) of doorstromen naar HAVO 4. 

https://youtu.be/sNmwRORc0DQ


Profiel- en vakkenpakketkeuze

Waarom maak je een profielkeuze?

• Een profiel geeft je meer sturing aan je schoolloopbaan.

• Je kan jezelf meer verdiepen in de vakken waar je goed in bent en de vakken die 
je leuk vindt.

• Het is een stap richting een eventuele studiekeuze.

Wat gaat er veranderen?

• De keuze die je maakt is voor leerjaar 3 en 4.

• Geen Werelds eten, SportPlus of Techmavo meer.

• Niet meer elke les met dezelfde leerlingen.



Keuzeformulier



Keuzeformulier 



Verplichte vakken in MAVO 3/4

Nederlands

Engels

Maatschappijleer

Lichamelijke opvoeding

KCKV (Culturele en Kunstzinnige Vorming)

Verplichte examenonderdelen:

LOB en Profielwerkstuk

Het profielwerkstuk is een praktische opdracht voor leerlingen in leerjaar 4. Zij 
maken een werkstuk over een onderwerp uit hun gekozen profiel. 



Keuze uit 2 profielen
1. Dienstverlening & Producten

Dienstverlening & Producten gaat over alles wat je doet (dienst) of 
maakt (product) voor een ander.

Dit is een breed profiel, er komen aspecten aan de orde van 
verschillende sectoren. 
https://www.youtube.com/watch?v=C4U8PcXPTl0 

https://www.youtube.com/watch?v=C4U8PcXPTl0


Dienstverlening & Producten

Bij het profiel Dienstverlening & Producten hoort ook het profielvak 
Dienstverlening & Producten (incl. 2 aanvullende keuzevakken zoals 
bijv. Sign, digispel, ondernemen, welzijn/kind/jongeren en/of 
I&P(innovatie & prototyping), indeling volgt later) en moet je nog 
kiezen voor 2 verplichte aanvullende profielvakken:

• Biologie

• Economie

• Wiskunde

• NASK1 (alleen mogelijk met Wiskunde).



Keuze uit 2 profielen
2. Zorg & Welzijn

Zorg & Welzijn is het profiel waar leerlingen worden klaar gestoomd 
voor de wereld van de gezondheidszorg. Ook dit is een brede sector, 
waarin je kennismaakt met gezondheidszorg, welzijn, uiterlijke 
verzorging, facilitaire dienstverlening en sport en bewegen.

Het is natuurlijk wel belangrijk dat je het fijn vindt om met en voor 
mensen te werken.  



Zorg & Welzijn

Bij het profiel Zorg & Welzijn hoort ook het profielvak Zorg & Welzijn, 
en verplicht het vak Biologie. 

Daarnaast moet je nog 1 verplicht aanvullend profielvak kiezen:

• Aardrijkskunde

• Geschiedenis

• Wiskunde 



Vrije keuzevakken
(vakken die bij de profielvakken gekozen zijn kunnen niet nogmaals gekozen worden).

• Aardrijkskunde

• Biologie

• Duits

• Economie

• Frans

• Geschiedenis

• Kunstbeeldend (in lj. 4 Tekenen of Handvaardigheid)

• Lichamelijke Opvoeding 2

• Muziek

• NASK1 (Natuurkunde)

• NASK2 (Scheikunde)

• Wiskunde

• Technologie & Toepassing (wordt alleen afgerond met een schoolexamen en telt niet mee als 7e vak, dus leerling doet in 6 vakken 
examen. Dit is belangrijk om te weten als je naar HAVO zou willen, want dan zijn 7 vakken verplicht en goed om te weten dat je geen 
compensatie vak (duim kan leggen op een vak).

We stellen een minimum 
aantal leerlingen voor een 
vak om te worden 
gegeven.



Keuze online invoeren in Magister
Er komt in het hoofdmenu van Magister een extra 
knop ‘Vakkenpakketkeuze’

• Stap 1: kies studie (MAVO 3) en profiel (D&P of 
Z&W)

• Stap 2: kies aanvullende profielvakken en kies 
vrije keuzevakken

• Stap 3: vakkenpakket opslaan. In de 
samenvatting is het mogelijk om het gekozen 
vakkenpakket te bekijken en/of af te drukken.

• Leerling moet met eigen gegevens inloggen in 
Magister om vakkenpakket te kiezen.

• Ouder kan met eigen 
inloggegevens geen vakkenpakket kiezen maar 
kan het wel lezen.



Kalender

Keuzecarrousel D&P: 9 t/m 13 januari 2023

Voorlichtingsavond ouders: 16 januari 2023

Voorlichting door docenten per vak in klas: 16 t/m 20 januari 2023

Voorlopige keuze: uiterlijk 23 januari 2023

Adviesvergadering: 30 januari 2023

Bespreken ouders (ouderavond): 7 en 9 februari

Definitieve keuze: 20 maart 2023



Tot slot

Het profiel bepaalt niet op welke MBO vervolgopleidingen uw 
zoon/dochter kan instromen. Het is altijd mogelijk om een andere kant 
op te gaan. Interesses kunnen veranderen en in sommige 
bedrijfstakken is opeens veel werk te vinden bijvoorbeeld. 

Bepalend in de keuze kan dan ook zeker zijn, welke vakken vindt 

uw zoon/dochter leuk en waar is uw zoon/dochter goed in. 


