
16 Maart: online oudervoorlichting 
Profiel-Vakken keuze VT3 

We gaan om 19.00 uur beginnen…..

Check



Even voorstellen.

 Joop van de Venne

 Studie/LOB coördinator VMBO
 LOB Coach
 Docent Z&W



Voorlichting VT3

- Profielkeuze en pakketkeuze
- Adviezen en overgangsnormen
- Deadline digitaal invullen. 
- LOB tijdspad / profielonderzoek
- De coach
- Overstappen naar de Havo



Profielen



Theoretische Leerweg
Examenpakket Kruis een sector aan:

Profiel
Techniek

Profiel
Economie

Profiel
Zorg en welzijn

Profiel
Landbouw

Gemeenschappelijk
Deel

Nederlands X Nederlands X Nederlands X Nederlands X
Engels X Engels X Engels X Engels X
Maatschap. X Maatschap. X Maatschap. X Maatschap. X

Gemeenschappelijk deel (drie vakken voor iedereen verplicht):

•Engels

•Nederlands

•Maatschappijleer 

Elke leerling kiest een profiel.



Profiel Techniek Economie Zorg en Welzijn Landbouw

Profielgebonden
deel

(2 profielgebonden
vakken)

Wiskunde X Economie X Biologie X Wiskunde X
NSK1 X Kruis een vak aan: Kruis een vak aan: Kruis een vak aan:

Wiskunde Wiskunde NSK1

Duits Aardrijkskunde Biologie

Geschiedenis

Maatsch. kunde

Profielgebonden deel (twee vakken bepaald door de sector)

•Profiel Techniek (Wiskunde en natuurkunde NSK1 verplicht)

•Profiel Economie (Economie verplicht en kiezen uit wiskunde of Duits)

•Profiel Zorg en Welzijn (Biologie verplicht en kiezen uit wiskunde, aardrijkskunde, 
geschiedenis of maatschappijkunde)

•Profiel Landbouw (wiskunde verplicht en kiezen uit natuurkunde NSK1 of biologie)



Vrije Deel

extra vak 
(verplicht voor 
overstap naar 

Havo)

(2 algemene 
vakken; de te 
kiezen vakken 

moeten in het 3e 
leerjaar gevolgd 

zijn)

Kruis 2 vakken aan: Kruis 2 vakken aan: Kruis 2 vakken aan: Kruis 2 vakken aan:

Duits Duits Duits Duits

Aardrijksk. Aardrijksk. Aardrijksk. Aardrijksk.

Geschiedenis Geschiedenis Geschiedenis Geschiedenis

Economie Wiskunde Wiskunde Biologie 

Biologie Biologie NSK1(natuur) NSK1(natuur)

NSK2 (schei) NSK1(natuur) NSK2 (schei) NSK2 (schei)

Maatsch. 
kunde

NSK2 (schei) Economie Economie

Maatsch. kunde Maatsch. kunde Maatsch. 
kunde

K
V
2

Tekenen K
V
2

Tekenen K
V
2

Tekenen K
V
2

Tekenen

Handv Handv Handv Handv

Overig
Verplicht vak

Lichamelijke
Opvoeding

Lichamelijke
Opvoeding

Lichamelijke
Opvoeding

Lichamelijke
Opvoeding



Vrije deel: twee algemene vakken.

 Twee vakken kiezen. Let op: de gekozen vakken moeten wel
gevolgd zijn op VMBO-3!!

 Indien een vak door minder dan 9 leerlingen wordt gekozen, 
kan de schoolleiding beslissen dit vak te laten vervallen;
derhalve zal er dan een nieuwe keuze gemaakt moeten worden!

 Handvaardigheid en tekenen maken deel uit van het vak KV-2
Handvaardigheid of (!) tekenen. Het is één van de twee. 
De vakken kunnen niet allebei gekozen worden! 
Handvaardigheid is geen examenvak op de Havo.

 Natuurkunde (nsk1) alleen met wiskunde.



profielkeuzeformulier



Adviezen vakdocenten:

Per vak.

A. Ontraden
B. Negatieve twijfel
C. Positieve twijfel
D. Positief

Waarom belangrijk!



Overgangsnormen VT3-VT4

Deelnormen:

A. Maximaal 4 onvoldoendes, zijnde niet meer dan 5 
tekorten

B. Maximaal 3 onvoldoendes in de mogelijke examenvakken, 
zijnde niet meer dan 4 tekorten

C. Voldoen aan de regeling van slagen/zakken 
(kies een pakket waar je redelijk goed in bent)



Deelnorm C (slagen zakken)
 De kandidaat die eindexamen VMBO heeft afgelegd is geslaagd als hij 

voldoet aan de volgende norm: 

 a) gemiddelde van de bij het centraal examen behaalde cijfers is 5,5 of 
hoger. 

 b) voor Nederlands een 5 of hoger. 
 c) één van zijn examenvakken het eindcijfer 5 heeft behaald en voor zijn 

overige examenvakken een 6 of hoger.  
 d) één van zijn examenvakken het eindcijfer 4 heeft behaald en voor zijn 

overige examenvakken ten minste één 7 of hoger.   
 e) voor twee van zijn examenvakken het eindcijfer 5 heeft behaald en voor 

zijn overige examenvakken ten minste één 7 of hoger. 



Deadline profielkeuze

- Februari-Maart voorbereiding profielkeuze voor lj4

- Profielkeuzeformulier invullen in de klas voor de mentor.

- Definitieve profielkeuze begin April invullen in Zermelo. Info volgt via de 
mail.

- Profielkeuze bespreken met de mentor tijdens de ouderavond in April.

 Deadline profielkeuzes Zermelo 22 April 



Informatie over de Havo overstap



Wanneer mag 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.

.



HAVO Past het bij jou?

 Als je bij de havo instroomt, moet je twee jaar langer naar de middelbare 
school. Past dit bij jou?

 Je krijgt vooral theorie.
 Grote gehelen worden getoetst.
 Je moet geen hekel aan leren hebben!
 Het niveau op de havo ligt een stuk hoger dan op vmbo TL.
 Je gaat veel sneller door de lesstof, je zult dus harder moeten werken.
 Je werktempo is meer dan voldoende.
 Moet zelfstandig kunnen leren.
 Om kunnen gaan met meer vrijheid en minder begeleiding.
 Meer inzicht, minder reproductie.



Naar de Havo met een doel en reden

 Ik wil direct een HBO studie gaan doen.
 Ik kan het aan en wil ervoor gaan.
 Ik sta goed voor alle gekozen vakken.
 Ik kan goed zelfstandig werken en plannen.
 Ik durf om hulp te vragen. ( bij de mentor en vakdocent)
 Ik weet waar ik voor kies. ( vakken en profiel)
 Ik heb nog wat over.
 Zeker weet dat je niet via de MBO route naar een HBO opleiding wilt gaan.



Verkeerde Havo keuzes

 Weet niet wat ik wil ( op het MBO) dan maar Havo

 Op het VMBO hoefde ik niets te doen voor goede punten, dan moet Havo ook 
lukken.

 Mijn vrienden zitten op de Havo of gaan er naar toe.

 Wil nog op deze school blijven.

 Als ik op de Havo zit dan ga ik echt werken.

Onze ervaring uit het verleden:
Vaak is de meest succesvolle route voor de VMBO leerling toch via MBO niv4 en 
dan naar het HBO. 
Voordeel: je maakt al heel veel kennis met de beroepswereld en je leert alvast de 
studievaardigheden die de overstap een stuk gemakkelijker maken.



Havo Profielen



Profielen tips

Wil jij na het vmbo naar de havo? Kies dan ook bepaalde examenvakken:

 Wiskunde. (sterke voorkeur) 
 Het is slim om ook een tweede moderne vreemde taal te kiezen.
 Wil jij het havo profiel Natuur en Techniek gaan doen? Doe dan op het 

vmbo examen in natuurkunde en scheikunde.
 Wil jij het havo profiel Natuur en Gezondheid gaan doen? Doe dan op het 

vmbo examen in biologie en scheikunde.
 Wil je het havo profiel Economie en Maatschappij of Cultuur en 

Maatschappij gaan doen? Doe dan op het vmbo examen in geschiedenis.

 Geschiedenis en/of Scheikunde sterk aanbevolen. 



Profielkeuzeformulier Havo



Waarom Loopbaan Ontwikkeling en begeleiding.

Leerjaar 3    
- Vanaf Maart start voorbereiding LOB dossier (profielonderzoek LJ4.)
- Introductie verplicht Profielonderzoek 
- Beroepentesten maken
- Ouderinterview afnemen
- Sterke /zwakke punten benoemen
- Reflectie gesprekken 
- Informatie “zoeken van een coach voor leerjaar 4” 

- Stageweek 30-5 t/m 3-6.info via stage coördinator 

Uw rol als ouder:

Bekijk samen met de leerlingen de opdrachten in itslearning. 
Help de leerling om een coach te zoeken. ( uw eigen netwerk)

Loopbaan Ontwikkeling Begeleiding
tijdspad en profielonderzoek



Leerjaar 4

- 2u/week:  Vervolg profielonderzoek uitwerken + coachbezoek
- Reflectiegesprekken
- Vak NE. Mondelinge eindpresentatie 
- Aanmelden vervolgopleiding voor 1 april.
- LOB dossier V of G voor deelname examen 1ste tijdvak.

Loopbaan Ontwikkeling Begeleiding
tijdspad en profielonderzoek



FAQ meelopen met een Coach



Inhoud LOB Dossier + Profielonderzoek



Voorbeeld LOB dossier/Profielonderzoek






Tips voor de ouders

 Ga regelmatig in gesprek over vervolgkeuzes
 Bezoek alvast vrijblijvend opendagen. 
 Toon interesse in waar de leerling mee bezig is
 Bespreek de uitslagen van de beroepstesten.
 Help mee met het zoeken naar een coach voor het volgend schooljaar
 Kijk alvast eens op www.kiesmbo.nl Alle informatie over:

 MBO opleidingen 
 Beroepen 
 Stage en baankansen

http://www.kiesmbo.nl/


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

 Heeft u een meer specifieke vraag? Neem dan contact op met de 
studiecoördinator.

j.vandevenne@stichtinglvo.nl

Presentatie teruglezen?:

Dendron website > VMBO > Loopbaanontwikkeling 

mailto:j.vandevenne@stichtinglvo.nl


Einde
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