
We gaan om 19.00 uur beginnen…..

8 februari: online oudervoorlichting 

Vakkenpakketkeuze VT2 



Vakkenpakketkeuze 

Theoretische Leerweg Lj2



Even voorstellen

Joop van de Venne

Studie/LOB coördinator VMBO

LOB Coach

Docent Z&W



Programma

• Verplichte vakken, keuzevakken en keuzeformulier lj 2?

• Theoretische leerweg, profielen, doorkijk naar VMBO 4

• Doorstroommogelijkheden MBO.

• Alle informatie over MBO opleidingen?

• Van VMBO naar Havo.

• Hulp bij het kiezen. 



Als je naar VT3 gaat zijn dit de verplichte, 
gemeenschappelijke vakken;

Biologie

Duitse taal

Economie

Engelse taal

Levensbeschouwing

Lichamelijke opvoeding

Maatschappijleer

Nederlandse taal

Wiskunde 

DCU uren (rekenen, mentorlessen, LOB lessen)

Verplichte vakken en keuze vakken?



Keuzevakken

Komende periode extra voorlichtingslessen MASK en NASK2



Keuzeformulier Vt2



VMBO Theoretische leerweg

▪ De naam zegt het al; veel theorie. In leerjaar 3 wordt al een begin 

gemaakt met het kiezen van het definitieve vakkenpakket.

▪ Sommige cijfers van leerjaar 3 tellen al mee voor het eindexamen andere 

cijfers zijn voortgangstoetsen. Terug te vinden in het PTA van leerjaar 3 

en 4 op de website Dendron College.

▪ LOB door middel van een Loopbaandossier >  onderzoek naar de MBO 

opleiding d.m.v. Profielonderzoek in lj 3+4  en een presentatie in lj 4. 



Profielkeuze binnen het VMBO 

Je maakt deze keuze in leerjaar 3 voor het 4de leerjaar. 

Belangrijk om alvast vooruit te kijken welke verplichte vakken hierbij horen.



Doorkijk naar Leerjaar 4



Doorstroommogelijkheden MBO.



Begeleiding in het maken van keuzes

Oriënteer vroegtijdig

www.kiesmbo.nl

LOB op school 

Gesprekken met de mentor

Snuffelstages

Praktijklessen 

Werken in Qompas

http://www.kiesmbo.nl/
http://www.kiesmbo.nl/


Van VMBO naar Havo.
• Kijk dan goed naar het vakkenpakket voor het juiste profiel

• Je kunt ook via een MBO opleiding naar het HBO.

Vier profielen op HAVO:

▪ CM (cultuur en maatschappij) verplichte vakken GS, 2e moderne vreemde 
taal (Duits).

▪ EM (economie en maatschappij) verplichte vakken GS, WI en EC.

▪ NG (natuur en gezondheid) verplichte vakken NSK2= scheikunde, Wi, Bi en 
(keuze uit NSK1= natuurkunde of AK).

▪ NT (natuur en techniek) NSK1, NSK2, Wi, Bi.

.



Wanneer kan ik naar de Havo

• Werktempo, Studiemotivatie, Doorzettingsvermogen ruim aanwezig.

• Extra verplicht vak in leerjaar 4 gevolgd. Landelijk vastgelegd.

• Positief (niet bindend) advies lesgevende docenten op VT4.

• Geen extra vak gevolgd? 

• Dan in leerjaar 4 gemiddeld een 7 voor alle vakken.

• Positief (bindend) advies lesgevende docenten op VT4.

• Dendron biedt deze extra mogelijkheid. 

• Gesprek met Mentor + Studiecoördinator voor pakketkeuzes.



Keuzeformulier Havo



Hulp bij het kiezen

▪ Loopbaangesprekken tijdens de mentorles.

▪ Praktijklessen, buitenschools leren, werken in Qompas

▪ Voorlichting nieuwe vakken : Scheikunde (NASK2) en Maatschappijkunde

▪ Beroepskeuze / Interesse Test maken en met de mentor en ouders 

bespreken.

▪ Samen met de leerling www.kiesmbo.nl bekijken.

▪ Keuze gesprekken thuis aan de keukentafel.

▪ Keuzeformulieren in de klas invullen.  

http://www.kiesmbo.nl/


Definitieve keuzes

▪ Keuze invullen via Zermelo. info volgt via de mail. 

▪ Definitieve keuze bespreken tijdens de ouderavond 20-21 April.

▪ Deadline keuze: 22 April

Een keuze is altijd onder voorbehoud, moet officieel goedgekeurd worden 

door de school.



Bedankt.

Heeft u nog algemene vragen? Neem dan contact op met de mentor.

Heeft u een specifieke vraag over studiekeuzes en opleidingen? 

Neem dan contact op met de studiecoördinator.

j.vandevenne@stichtinglvo.nl

Presentatie teruglezen?:

Dendron website > VMBO > Loopbaanontwikkeling 

mailto:j.vandevenne@stichtinglvo.nl

