
Welkom
Kiezen in klas 3

9 februari



Programma voor deze avond

• Welkom

• Voorlichting profiel en vakkenkeuze

• Mogelijkheid tot vragen stellen



Leerweg

CLV mavo

Theoretische leerweg (TL)

mbo
(middelbaar beroeps onderwijs)

havo



Profielen vmbo-t

Techniek (Tn) 

Zorg en Welzijn (Z&W) 

Economie (Ec)  

Landbouw (Lb) 



Verplichte vakken bij profiel
(lichtblauw gekleurde vakken zijn keuzevakken)

Techniek (Tn): wiskunde

nask1

Zorg & Welzijn (Z&W): biologie

wiskunde of geschiedenis of aardrijkskunde

Economie (Ec): economie

Frans of Duits of wiskunde

Landbouw (Lb): wiskunde

nask1 of biologie



Vrije keuze vakken in klas 4m 

Van deze vakken moeten er nog 2 gekozen worden

(uiteraard alleen vakken die je nog niet eerder hebt gekozen):

Frans economie

Duits nask1

geschiedenis nask2

aardrijkskunde BTE

wiskunde LO2

Biologie

N.B. Een leerling mag in zijn vakkenpakket maximaal 2 tekorten 
meenemen naar klas 4.



Toelating mbo

• Diploma vmbo-t (mavo)

• Toelaatbaar op niveau 3/4

• Bij mbo techniek opleidingen wiskunde en/of nask1 gewenst



Domeinen binnen het mbo

• Bouw

• Techniek

• Laboratorium

• Media

• Logistiek

• Handel

• Economie

• Sport

• Uiterlijke verzorging

• Horeca

• Toerisme

• Zorg en welzijn

• Voedsel, natuur

• Voertuigen

• Afbouw, houtbewerking

• Communicatie, informatie



Extra vak in pakket

• Een extra vak mag worden opgenomen in klas 4 als

 Het gemiddelde van de niet afgeronde eindcijfers van 
de zeven gekozen vakken een 7 of meer is.

 Bij een gemiddelde van 6,8 of 6,9 is positief advies van 
de docenten van de betreffende zeven vakken vereist.

N.B. Alle leerlingen die een extra vak hebben, slagen, worden 
automatisch toegelaten tot 4 havo.



Toelating havo CLV of havo elders

Havo profielen

Cultuur en Maatschappij (C&M)

Economie en Maatschappij (E&M)

Natuur en Gezondheid (N&G)

Natuur en Techniek (N&T)



Verplichte vakken bij havo profielen 

C&M: Frans of Duits + geschiedenis

E&M: wiskunde + economie + geschiedenis

N&G: wiskunde + nask2 + biologie

N&T: wiskunde + nask1 + nask2



Doorstroom 4m-4h zonder extra vak

Toelatingseisen:

Toelaten met gemiddelde ≥ 6,8

Bespreken met gemiddelde ≥ 6,6 en ˂ 6,7

Afwijzen met gemiddelde ˂ 6,6

Bepalend zijn de niet afgeronde eindexamencijfers (gemiddelde van SE en CE) 
van de vakken Nederlands, Engels, maatschappijleer, 2 profielvakken en 2 vrije 
keuzevakken (7 vakken).



Keuzeproces

• Eigen interesse

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

• Loopbaan oriëntatie & begeleidingslessen tijdens mentoruren

• (Online) bezoeken open dagen mbo scholen

• Decaan (d.baars@clv.nl)

mailto:d.baars@clv.nl


Afronden profiel en vakkenkeuze

• 14 februari vakdocenten vullen adviezen in

• 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)




