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Keuzeproces
Keuzes 

maken … 

… is niet zo makkelijk



Programma
Keuzes 

maken … 

… is niet zo makkelijk

❑
Welkom/ Voorstellen

❑
Quizizz

❑
Keuzeproces 

❑
Uitleg profielen bovenbouw mavo

❑
Tijdpad voorlopige en definitieve

vakkenkeuze

❑
TOPmavo (LOZ)



Wat is LOB?

Keuzes 
maken … 

… is niet zo makkelijk

Ga naar joinmyquiz.com en 
toets de volgende code in:

915390

Of klik op de onderstaande 
link:

https://quizizz.com/join?gc=
915390

http://www.joinmyquizizz.com/
https://quizizz.com/join?gc=915390


Kiezen? Hoe doe je dat?

Wat kan ik kiezen?

❑
Profielen/ Vakken

❑
Opleidingsmogelijkheden

❑
Beroepsmogelijkheden

Begeleiding in het keuzeproces

❑
Qompas

❑
Lerende Regio Arnhem (LRA)

❑
Decaan

❑
Mentor

❑
Adviezen lesgevers/docenten



Qompas

❑
helpt bij het leren van keuzes maken

❑
ontdekken waar hun talenten liggen

❑
volledig LOB-programma (m2-m3-m4)

❑
online programma + werkboek

❑
leerlingen werken vooral zelfstandig

❑
interesse- en beroepentests, interactieve spellen/ opdrachten

❑
antwoorden komen automatisch in hun loopbaandossier, dat beschikbaar blijft na 
het diploma

❑
meer informatie: LOB-methodes vmbo | Qompas

https://www.qompas.nl/scholen/lob-methode-vmbo/


M2 -> M3

❑
Vakkenkeuze

❑
Drie vakken kiezen/laten vallen: 

ak – gs – fa - nask 1 – nask 2 – STEAM

❑
Creatief vak

muziek of tekenen



Opbouw examenpakket

Verplicht deel Nederlands, Engels, LO, Levo, 
Maatschappijleer

Profieldeel Twee verplichte profielvakken

Vrije deel Twee vakken vrij kiezen

Evt. 7e vak Maak een bewuste keuze



7de vak

❑
Een leerling maakt samen met zijn/haar ouders een weloverwogen keuze

❑
Kiest een extra vak voor het hele schooljaar

❑
Direct toegang tot de havo

❑
Extra groepen



Vier profielen

Profiel Verplichte vakken

Techniek Wiskunde/ Nask1

Handel & Economie Economie Wiskunde of een 2e 
moderne vreemde taal

Groen & Natuur Wiskunde Biologie of Nask 1

Zorg & Welzijn Biologie Wiskunde of Geschiedenis of 
Aardrijkskunde



Techniek (Wiskunde/ Nask 1)
Werkvelden Richtingen

ICT Heel breed

Bouw & Afbouw Hout &Bouw
Schilderen
Bouw & Infra
Elektrotechniek
Installatietechniek

Techniek & Engineering Engineering
Elektrotechniek
Installatietechniek
Metaal & Mechatronica

Mobiliteit, Transport & 
Logistiek

Autotechniek
Transport
Logistiek



Handel & Economie (Economie + Wiskunde of 

een 2de vreemde taal)
Werkvelden Richtingen

Toerisme & Recreatie Internationaal, reizen, 
hotelreceptie, reizen 
verkopen, etc. 

Marketing & Media Designs maken
Marketingplannen maken
Communicatieplannen maken

Verkoop & Ondernemerschap Verkoop
Ondernemerschap
Werken in een fysieke of 
online winkel

Zakelijke Dienstverlening Financieel
Juridisch
Administratief/ Secretarieel
Marketing



Handel & Economie (Economie + Wiskunde of 

een 2de vreemde taal)

Werkvelden Richtingen

Horeca & Bakkerij Bakkerij
Horeca 

Beveiliging & Defensie Handhaving
Defensie

Facilitaire Dienstverlening Gebouwen onderhouden
Verzorgen van huishoudelijke 
diensten



Groen & Natuur (Wiskunde + 
Biologie of Nask1)

Werkvelden Richtingen

Bloem Bloem
Groen
Styling

Dier Dier en Gedrag
Wildlife management
Dierverzorging
Dierenartsassistent 
Etc.

Landbouw & Tuinbouw Boomkwekerij
Verhouderij
Etc.

Groene leefomgeving Wildlife & Eco
Hovenier
Bos & Natuurbeheer
Etc. 



Groen & Natuur (Wiskunde + 
Biologie of Nask1)

Werkvelden Richtingen

Milieu Milieu onderzoeker
Milieu inspecteur

Voeding Voeding en leefstijladviseur
Voeding en techniek
Etc. 

Stad & Mens Lifestyle
Stad en mens
Etc. 



Zorg & Welzijn (Biologie + Wiskunde of Geschiedenis

of Aardrijkskunde)
Werkvelden Richtingen

Sport & Bewegen Sportwereld

Uiterlijke Verzorging Kapper
Schoonheidsspecialist

Zorg Assistenten in de 
Gezondheidszorg
Verpleging & Verzorging

Welzijn Maatschappelijke Zorg
Pedagogisch Werk



❑
Aardrijkskunde

❑
Biologie

❑
Duits

❑
Economie

❑
Frans

❑
Geschiedenis

❑
Natuurkunde (Nask1)

❑
Scheikunde (Nask 2)

❑
Muziek

❑
Tekenen

❑
Wiskunde

❑
Steam

Alle examenvakken



Verder studeren in:

❑
het middelbaar beroepsonderwijs (MBO)

❑
Aan een regionaal opleidingscentrum (ROC)

❑
Aan een agrarisch opleidingscentrum (AOC)

❑
Film “Wat is het mbo?” https://www.roc-nijmegen.nl/mbo-opleidingen/wat-is-mbo

❑
het HAVO

Studiemogelijkheden

na de MAVO

https://www.roc-nijmegen.nl/mbo-opleidingen/wat-is-mbo


Verder leren in het HAVO 

Toelatingseisen:

❑
MAVO-diploma

❑
6,8 gemiddeld/ Positief advies lesgevers

❑
7e examenvak (directe toelating)



HAVO 
Duur: 5 jaar

❑
Overstap van Mavo 4 naar Havo 4 

❑
Profielkeuze

❑
Cultuur & Maatschappij (CM)

❑
Economie & Maatschappij (EM)

❑
Natuur & Gezondheid (NG)

❑
Natuur & Techniek (NT)

❑
Afsluiting met diploma in Havo 5 



Belangrijke gedachte bij het kiezen



Belangrijke data

keuzeproces

❑
Februari 2021 lesgevers adviezen in Magister

❑
Voorlopige keuze vakkenkeuze: 11 maart 2021

❑
Definitieve vaststelling vakkenkeuze: 15 april 2021



Kiezen in Coronatijd

❑
Je krijgt morgen (09 februari 2021) via magister een

(opdracht) keuzeformulier

❑
Deze invullen en met een handtekening van je 

ouders terug sturen aan mij via magister opdracht

❑
Je maakt uitelijk 11 maart 2021 je voorlopige

vakkenkeuze

❑
Dit wordt op 15 april 2021 je definitieve keuze

❑
Wil je nog iets aanpassen? Dan kan dat tot 14 april

2021!



Vragen?

❑
Neem gerust contact op via gso@obcnet.nl

❑
Stel een vraag via de chat

❑
Vraag een persoonlijke videochat aan na afloop van de presentatie

mailto:gso@obcnet.nl


Bedankt voor uw aandacht.

Hartelijk dank!



Voorlichting
TOPmavo

EEN PROGRAMMA DAT UITDAAGT!

TANJA LOZEKOOT



Wat is TOPmavo?

✓ Talent ontdekken en bevorderen

✓ Soepele overstap naar de havo of het mbo (door vaardigheden te 
trainen en competenties te activeren)

✓ Extra talentenprogramma’s met verdieping en verbreding



Voor wie is TOPmavo 

bedoeld?

✓ De ambitieuze mavoleerling

✓ De leerling die (nog) niet klaar is voor de directe havo-route



✓ Start in leerjaar 3, met extra studiebelasting van 

2 lesuren per week

✓ 3MAVO: werken aan uitdagende ‘’challenge’’-projecten,

gebaseerd op probleemgestuurd onderwijs (PGO)

✓ 4 MAVO: keuze uit twee talentenprogramma’s:

gecertificeerd taalprogramma Cambridge English

gecertificeerd taalprogramma Goethe Deutsch

Het programma



Een overzicht



Aanmelden voor TOPmavo

✓ Motivatie

✓ Maken en inleveren van een motivatiepitch 

✓ Positieve advisering van lesgevers leerjaar 2 voor deelname 
en een 6,5 gemiddeld voor groep 2-vakken

✓ Aanmelden uiterlijk 1 april 2021



TOPmavo-leerlingen aan het 

woord



Vragen? 

Neem contact op met Tanja Lozekoot via loz@obcnet.nl

Meer info op https://www.obc-topmavo.nl/

mailto:loz@obcnet.nl


Bedankt voor uw aandacht.


