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Voorlichting MAVO-3

Doorstroming binnen 

VMBO

Het diploma omvat tenminste:

6 AVO-vakken evt. 7

De MAVO  HAVO
geeft alle doorstroomrechten!  MBO



Sectoren/Profielen

Er zijn 4 sectoren/profielen:

• Techniek

• Zorg & Welzijn

• Economie

• Groen
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Vakken in de profielen-1
De volgende vakken zijn verplicht voor iedere 
leerling:

- Nederlands

- Engels

Dit noemen we het Algemeen verplicht deel 1
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Vakken in de profielen - 2
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Profieldeel (2 vakken)

o Techniek wiskunde + nask-1
(natuurkunde)

o Zorg & Welzijn biologie + geschiedenis of 
aardrijkskunde of wiskunde 

o Economie economie + Duits of wiskunde

o Groen: wiskunde + nask-1 of biologie
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Vakken in de profielen - 3
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Keuzedeel (2 of 3 vakken) evt 7e vak

- mits het vak gevolgd is in klas 3 MAVO

- maximaal 1 creatief vak (te/hv)

Opm: * rooster-technisch haalbaar

* financieel haalbaar (geen splitsing 
klassen)  

* Docenten moeten positief adviseren,

bindend  
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Vakken in de profielen - 4
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Algemeen verplicht deel 2

Maatschappijleer; telt volledig mee bij de 
bepaling van de uitslag van het examen.

 Godsdienst*                   

 LO*

 Rekenen*

 LOB*

* Leerling moet aan de PTA eisen voldoen. 
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Voorbeeld vakkenpakket
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Zorg & Welzijn Economie Techniek

Nederlands Nederlands Nederlands

Engels Engels Engels

Biologie Economie Wiskunde

Geschiedenis Duits Natuurkunde

Wiskunde Wiskunde Scheikunde

Duits Biologie Duits

Ak/Ec/Te Gs/Ak/Na Bi/Gs/Ak
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LOB = Loopbaanoriëntatie –en 

begeleiding 
De leerling is in staat zijn eigen loopbaanontwikkeling vorm te 

geven; oriëntatie op toekomstige opleiding en (loop)baan d.m.v. 

reflectie op eigen handelen en ervaringen 

Voorlichting MAVO-3

 Wie ben ik?       
 Wat kan ik? 
 Wat wil ik later gaan doen?
 (Wat wil ik nu graag?)

Samengevat : zelfconceptverheldering
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Visie op LOB -1

A) Toekomstbestendige leerling

“Juiste” keuzes maken en ook leren om te gaan 
met onzekerheid van beroepen.

Leerling actief en verantwoordelijk maken voor

de opbouw van de oriëntatie.
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Visie op LOB - 2

B) Om de loopbaancompetenties te begeleiden 

1 Kwaliteitenreflectie : ontdek je talent

2 Motievenreflectie : ontdek je passie

3 Werkexploratie : ontdek je werkplek

4 Loopbaansturing : zelf aan zet

5 Netwerken : in gesprek met……
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Toekomstwensen - 1
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Werken

Pas op: Leerplicht!

18 jaar: min. startkwalificatie MBO niveau 2

of HAVO

MAVO is géén eindonderwijs

MAVO is géén beroepsonderwijs
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Toekomstwensen - 2
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MBO: Niveau? BOL of BBL?

• Niveaus 1 t/m 4

• Regulier niveau na 4 MAVO: niveau 4

• Alleen niveau 4 sluit aan op het HBO (3 of 4 jaar) 

maar let op de nieuwe eisen!

Duur: 3 of 4 jaar
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Toekomstwensen - 3
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HAVO

• TL/MAVO wettelijk verplicht

• 2e MVT (Duits alleen C&M-profiel)

• Wiskunde (niet verplicht in C&M-profiel)

• Inpassing in een van de profielen mogelijk

. Gemiddeld een 7 (geen wettelijke eis)

. Cursus wiskunde plus ( Vechtdal C.)

Waarom? HBO wens 
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Landelijke kwalificatie-

structuur
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Middelbaar beroepsonderwijs

Vier opleidingsniveaus

Twee leerwegen
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Twee leerwegen
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BOL = Beroeps Opleidende Leerweg

beroepspraktijkvorming tussen

20–60% (stage)

BBL = Beroeps Begeleidende Leerweg

beroepspraktijkvorming tussen

60–80% (werk)

Eindtermen zijn gelijk (eindniveau)
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Laat u zich goed voorlichten
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Decaan en coach

Advies over:   
- vakkenpakket/profielen

- doorstroommogelijkheden 

- opleidingen en eisen

- testen

- mbo of havo

- beroepen
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LOB-activiteiten
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• LOB: actieve leerling 

• Beroepskeuzedagboek; zelfconceptverheldering

• Stage/Workshadowing; leerervaringen in de praktijk.

• Reflecteren met de coach 

• “Bekijk MBO Zwolle”  februari 2022

• Open dagen MBO (kan interessant zijn)
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Test AOB Compaz
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Interesse Vragenlijst

& Beroepenlijst = Giv-m test

16 (en 17) februari: Doe-Dagen Hardenberg 
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Werkwijze LOB in mavo-3
De coach heeft een belangrijk aandeel
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Van het begin van de cursus tot eind februari:

• De coach (spil) voert de keuzebegeleiding uit:

- Voorbereiding voorlopige vakkenpakketkeuze

- Vraagt vakadviezen van de vakdocenten

- Voert reflectiegesprekken met de leerlingen

- Gegevensoverdracht: eind februari  
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Vooroverleg - 1
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A. Coach
•September tot eind maart

•De coach kan doorverwijzen naar de decaan

B. Vakdocent
• Voor de volgende vraag:     

• Kan dit vak wel in het vakkenpakket? Havo leerling?
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Vooroverleg - 2
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C. Decaan
• Helpt na doorverwijzing door de coach

• Altijd bereikbaar voor ouders en leerlingen

• Taken:

- Profielkeuze

- Testen/uitslagen 

- Vervolgstudie na klas 4, wel of geen havo?

- Gesprekken met ouders/leerlingen 

- Alle zaken die te maken hebben met LOB
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Keuze maken voor een opleiding 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Invloed omgeving 

Wat is de invloed van 

mijn ouders, 

vrienden,  decaan? 

Wie helpt mij? 

Capaciteiten 

Wat kan ik? 

Basis? Kader? TL? 

Gezakt? 

Opleiding en beroep 

Welke opleidingen en 

beroepen zijn er? Waar 

vind ik informatie? 

Open dagen? 

 

Persoonlijkheid 

Wie ben ik? 

Vaak alleen? 

Samenwerker? 

Stil? Druk? 

Arbeidsmarkt 

perspectief 

Pretopleiding? 

Kansen op werk? 

Werk in de 

techniek? 

 

Keuze maken 

Hoe maak ik een keuze? 

Alleen? Met m’n ouders? 

Op het laatste moment? 

Interesses 

Wat wil ik doen? 

Wat vind ik leuk? 

Keuze 
maken voor 
een 
opleiding
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 Passie: intuïtief, kiezen met je hart  

 Impulsief: wat lijkt je leuk dit moment

 Rationeel: kiezen met verstand/afwegen

 Uitstellend: kiezen onder tijdsdruk,

laatste moment, niet weten wat je wilt  

 Meegaand: meegaan met een ander 

Keuzestijlen
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Het puberende brein

youtu.be/br8OApdy0v4

http://www.youtube.com/watch?v=br8OApdy0v4


Het puberende brein
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Ontwikkelingen die nog plaats moeten vinden:

 zelfstandig denken, abstract denken, bewust 
worden van jezelf, inleven in een ander, 
gevolgen lange termijn overzien.

Kenmerken:

 Emotie wint het van ratio, moeite met 
plannen, wisselende en heftigere emoties.
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Tips/Rol voor ouders
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 Stimuleren.

 Meedenken.

 Belangstelling tonen.

 Vragen stellen.

 Helpen zaken op een rij te zetten.

 Meegaan naar voorlichtingsavond.
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Dank voor uw aandacht!
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