
Welkom
Kiezen in klas 2

2 februari
Starttijd 19.00



Decaan mavo

Diane Baars, docent Engels/decaan mavo

Email : d.baars@clv.nl

Tel: 0318500621

Donderdag decaan dag

Profiel en vakkenkeuze klas 3 en 4m

Vervolgopleidingen na 4m, mbo/havo4

mailto:d.baars@clv.nl


Programma voor deze avond

Welkomstwoord

Voorlichting profiel en vakkenkeuze

Na afloop is er mogelijkheid tot vragen stellen



Leerwegen

CLV

Theoretische leerweg (TL, nu mavo)

---------------------------------------------------------------

Gemengde leerweg (GL)

Kaderberoepsgerichte leerweg (KL)

Basisberoepsgerichte leerweg (BL)



Profielen

Techniek (Tn) 

Zorg en Welzijn ( Z&W) 

Economie (Ec)  

Groen/Landbouw (Lb) 



Verplichte vakken bij profiel

Techniek (Tn): wiskunde + nask1

Zorg & Welzijn (Z&W): biologie

Economie (Ec): economie

Landbouw (Lb): wiskunde



Verplichte vakken in klas 3M

godsdienst 1 uur per week

bewegingsonderwijs 2 uur per week

Nederlands 3 uur per week

Engels 3 uur per week

geschiedenis 2 uur per week

aardrijkskunde 2 uur per week

biologie 2 uur per week

kckv 1 uur per week

( kckv = kunstvakken met culturele kunstzinnige vorming)



Keuzevakken in klas 3M
(5 vakken van de 8 keuzevakken)

Tn Frans  Duits  wiskunde economie  nask1 nask2  BTE  Lo2  

Z&W Frans  Duits  wiskunde  economie  nask1  nask2  BTE  Lo2

Ec Frans  Duits  wiskunde  economie nask1  nask2  BTE  Lo2

Lb Frans  Duits  wiskunde economie  nask1  nask2  BTE  Lo2     

Onderstreept vak is verplicht bij gekozen profiel.

In totaal moet de leerling 5 vakken kiezen (dus 3 vakken wegstrepen).

Bij keuze nask1 is wiskunde verplicht.

uitleg keuzevakken

https://www.clv.nl/begeleiding-ondersteuning-en-zorg/decanen/mavoh


Extra vak kiezen in klas 3M
(6 vakken van de 8 keuzevakken)

Voorwaarden:

• Het gemiddelde van de niet afgeronde eindcijfers 

gerekend over alle vakken is een 7 of meer.

• Bij een gemiddelde van 6,8 of 6,9 is positief advies 

van de docenten vereist.



Vakkenkeuze doorstroom naar havo

Havo profielen met verplichte vakken:

Cultuur & Maatschappij: Duits of Frans + geschiedenis

Economie & Maatschappij: economie + wiskunde + geschiedenis

Natuur & Gezondheid: wiskunde + biologie + nask2

Natuur & Techniek: wiskunde + nask1 + nask2



Keuzeproces

• Leerling met ouder(s) en mentor/vak docenten in overleg

• Loopbaan oriëntatie & begeleidingslessen tijdens 

mentoruren

• Bezoeken (online) open dagen mbo scholen

• Interesse

• Decaan (d.baars@clv.nl)



Overzicht met data voor profiel en 
vakkenkeuze

• 14 februari vakdocenten vullen adviezen in

• 24 februari beroependag (project)

• 07-11 maart mentorspreekweek, pakket bespreken met mentor

• 14-18 maart leerling vult voorlopig profiel en vakkenpakket in 
tijdens mentorles in Zermelo

• 18 maart-1 april mogelijkheid om profiel en/of pakket te 
wijzigen in Zermelo (zoon/dochter account)





mavo mbo hbo?

mavo

•4 jaar

mbo

•meestal 3 
jaar

•niveau 4

hbo

•4 jaar

totaal

•11 jaar

mavo

• 4 jaar

havo

• 2 jaar

• havo 
4/5

hbo

• 4 jaar

totaal

• 10 jaar

Praktijkgerichte leerweg

mavo havo hbo?

C&M

•Duits of Frans

•Geschiedenis

E&M

• Economie

• Wiskunde

• Geschiedenis

N&G

•Wiskunde 

•Biologie

•Nask 2

N&T

• .Wiskunde 

• Nask 1

• Nask 2

Vakkeneisen 
MBO

Een mavo diploma
Alleen voor een 

technische opleiding 
wiskunde

mavo mbo

mavo

• 4 jaar

mbo

BBL

•meestal 3 jaar

•4 dagen 
werken

•1 dag school

MBO

BOL

•meestal 3 jaar

•5 dagen school

• stages door de 
opleiding heen

Studieloopbaan trajecten

Theoretisch gerichte leerweg



Informatiefilmpje over de 4 profielen

sectoren/profielen in het vmbo

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=0u5Tzt-_i70&list=PLvC_LGp7M1ZCnwR_wKuBsNy5LY_wvmw4n



