
DECAAN MAVO

Wendy van der Laan



Programma 

•Profielkeuze

•Middelbaar Beroeps Onderwijs

•Overstap 4 Havo                           

•Traject pakketkeuze

•Informatieronden

•Keuzeformulier



Activiteiten tot nu toe

•Bonhoeffer Beroepenmarkt

•Qompas

•Voorlichting Nova College

•Stage:

maandag 4 en dinsdag 5 maart



Profielkeuze voor 4 mavo

Techniek

Zorg&Welzijn

Landbouw Economie 
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Profielen

•Techniek

Bouw/Hout/Elektrotechniek/Metaal/

Installatie/Grafisch/Procestechniek/ICT

•Landbouw

Dierverzorging/Voeding/Groen/

Plantenteelt/Natuur en milieu 



Profielen

•Economie

Administratie/Marketing/Toerisme/

Horeca/Handel en verkoop

•Zorg&Welzijn

Uiterlijke verzorging/Gezondheidszorg/

Maatschappelijke Dienstverlening/

Onderwijs/Sport



Profielen

•Landbouw verplicht: wi

keuze uit: nask1 of bio

•Techniek verplicht: wi, nask 1

•Economie verplicht: economie

keuze uit: wi,fa,du

•Zorg & Welzijn verplicht: bio

keuze uit: wi,ak,gs



Examenvakken in 4 Mavo

•7 of 8 Examenvakken

•Verplicht voor iedereen: NEDERLANDS
ENGELS

MAATSCHAPPIJLEER



Vrije keuze

•FRANS

•DUITS

•GESCHIEDENIS

•AARDRIJKSKUNDE

•WISKUNDE

•NASK 1

•NASK 2

•BIOLOGIE

•ECONOMIE

•MUZIEK

•TEKENEN

mits het vak gevolgd  is in 3 mavo



Extra vak

•Gemiddeld een  6,8 (bij R2)

•Mentoren informeren leerlingen/ouders



Dubbel profiel kiezen

•Landbouw verplicht: wi

keuze uit: nask1 of bio

•Techniek verplicht: wi, nask 1

•Economie verplicht: economie

keuze uit: wi,fa,du

•Zorg & Welzijn verplicht: bio

keuze uit: wi,ak,gs



Wat na 4 mavo?

•BEROEPSONDERWIJS

•HAVO

IN IEDER GEVAL NAAR SCHOOL!

Startkwalificatie verplicht 



Regionaal Opleidingscentrum (ROC)

•Horizon College

•Nova College

•ROC van Amsterdam

•Regio College 



Agrarisch Opleidingscentrum
(AOC)

•Clusius College 

Alkmaar/ Hoorn/ Schagen



Vakscholen

•Media College 

•Bouwmensen/ ESPEQ

•Hout en meubileringscollege



Niveaus op het MBO

•Niveau 1 Assistentenopleiding

•Niveau 2 Basisberoepsopleiding

•Niveau 3 Vakopleiding

•Niveau 4 Specialistenopleiding

•Leerwegen BBL en BOL



Open dagen
• Horizon College

donderdag 15 februari 2019

• Nova College

woensdag 6 februari 2019

CIOS 

woensdag 6 februari 2019

Regio College

woensdag 24 januari 2019

woensdag 21 maart 2019 

• ROC van Amsterdam

zaterdag 26 januari 2019  

donderdag 14 maart 2019

http://www.rocva.nl/sf/sf.cgi?20017


Overstap 4 mavo – 4 havo

•Na eindexamen gemiddeld een 6,8 of hoger

•Aansluiting op minimaal één van de vier profielen 
op het havo 

•Maximaal één vijf in de 4 havo te volgen vakken

•Gedoubleerd of gezakt in 4 mavo, geen toelating 
tot 4 havo



Aansluiting profielen
•Economie & Maatschappij

wiskunde, economie en bij voorkeur 
geschiedenis

•Cultuur & Maatschappij 

Duits of Frans en bij voorkeur geschiedenis

•Natuur & Gezondheid 

wiskunde, nask 2 en bij voorkeur biologie 

•Natuur & Techniek

wiskunde, nask 1, nask 2



Traject pakketkeuze

•8 februari voorlopige profielkeuze

•15 februari rapportvergadering bespreken 
voorlopige keuze

•15 april definitieve profielkeuze inleveren

•April bevestiging vakkenpakketkeuze



Voorlichtingen
•19.55 – 20.25 uur voorlichtingsronde 1

•20.30 – 21.00 uur voorlichtingsronde 2

21.00 uur

Mogelijkheid tot vragen stellen

Invullen en inleveren voorlopige keuze



Voorlichtingen
Profiel Economie

Voorlichting over economie en geschiedenis

mevrouw Jager en mevrouw Talboom

Aula B gebouw

Profiel Zorg&Welzijn

Voorlichting over biologie en nask2

Mevrouw Groot en de heer Roselaar

Lokaal B.210

Profiel Techniek

Voorlichting over wiskunde en nask1 

Mevrouw ter Punt en de heer Groen

Lokaal B.112


