
Door: Ellis Stevens & Jolien Willemsen

Profielkeuze – MAVO



Agenda

• Opdracht kiezen en activiteiten rondom LOB

• Advies van een vakexpert

• De vier verschillende profielen

• Profielkeuze kaart



Opdracht kiezen (4 lessen in de week)

LOB lessen met de mentor 

- Kennismaking profielen en profielkeuzekaart

- Begeleiding in het keuzeproces
- Waar ben je goed in en wat kan je aan?
- Hoe kom je tot een goede keuze. 
- Competentie en beroepskeuzetesten.

- Oriëntatie op vervolgstudie en beroepen

- Voorbereiding van de stage

- Definitieve profielkeuze



Overige activiteiten deze periode die 
helpen bij het maken van een keuze
• Kennismakingslessen over een aantal keuze vakken, LO2 en Maatschappijkunde

• ‘Mee naar het werk’ stage op 3,4 en 5 april 2023

• Mogelijkheid tot een gesprek met de loopbaancoach

• Het op eigen gelegenheid bezoeken van diverse open dagen van mbo opleidingen en 
eventueel hogescholen. 



Advies van een vakexpert

• Komt waar je goed in bent overeen met de profielvakken?

• In maart en april krijg je een keuzeadvies van de vakexpert in Magister. Er wordt gekeken 
naar inzicht, vaardigheden, de mate waarin jij staat bent stof te verwerken en werkhouding 
zowel binnen als buiten de les.  

• Kies je een profiel met alleen maar positieve adviezen, dan hebben we er alle vertrouwen 
in dat je met deze vakken richting het examen kan. 

• Wil jij toch graag een vak of meerdere vakken kiezen waar je een negatief of twijfel advies 
over hebt gekregen? Dan gaat je mentor met jou en de vakexperts in gesprek om te 
bekijken wat voor jou de beste opties zijn. 



Belangrijke data

10 maart 2023 Vastleggen van voorlopige 
profielkeuze en voorlopige 
adviezen

20 t/m 24 maart Meetweek

3 t/m 6 april 2023 Stageperiode ‘mee naar het werk’

7 april 2023 Vastleggen van definitieve 
profielkeuze en definitieve 
adviezen in Zermelo

28 maart en 11 april LOS dagen



En daarna….

Periode 4

• Leerlingen volgen alleen nog de gekozen vakken. 

• Waar nodig plan van aanpak om te laten zien dat je klaar bent 
voor het examenjaar.

• Meesterproef



Profielkeuze – MAVO



De vier profielen

• Economie

• Zorg & Welzijn

• Techniek

• Landbouw



Economie

Lijkt het jou interessant om te werken op een kantoor, in de verkoop of marketing & 
communicatie? Of wil je werken in de horeca of het toerisme? Vind je het leuk om te 
verkopen of adviseren? Ben je klantvriendelijk? En ben je ook nog redelijk goed in het vak 
economie? Onderzoek dan of dit profiel iets voor jou is.

In dit profiel is het vak economie verplicht en minstens één van de vakken wiskunde, 
Franse taal of Duitse taal. 



Zorg & Welzijn

Dit profiel is het meest geschikt voor leerlingen die verder willen in de 
gezondheidszorg of in een welzijnsberoep, zoals verpleegkundige, 
doktersassistent, sociaal dienstverlener, sportcoördinator, onderwijsassistent 
en pedagogisch medewerker. 

In dit profiel is biologie verplicht en minstens een van de vakken wiskunde, 
aardrijkskunde of geschiedenis.



Techniek

Zie jij jezelf ontwerpen of iets doen met technologie of ict? Heb je interesse in auto’s, 
gebouwen, motoren, vliegtuigen, elektriciteit, computers, laboratoria, scheepvaart en 
dergelijke? Dan is dit profiel wellicht geschikt voor jou. 

In dit profiel zijn wiskunde en natuurkunde verplichte vakken.



Landbouw

Dit profiel is het meest geschikt voor leerlingen die verder willen in de richting 
landbouw, groen en milieu.

In dit profiel is wiskunde verplicht en minstens één van de vakken biologie of 
natuurkunde. 



De profiel keuzekaart

Alle profielen zijn samengesteld uit:

• Het gemeenschappelijke deel

• Het profieldeel

• Het vrije deel

Wil je na de mavo overstappen 

naar havo 4, dan moet jouw 

vakkenpakket aan een aantal 

vereisten voldoen zoals in het 

profiel- en vakkenpakketkeuze 

boekje weergegeven.

 

Profielkeuzekaart mavo 

Nederlandse taal 

Engelse taal 

bewegingsonderwijs 

maatschappijleer, kunstvakken incl. ckv, profielwerkstuk (allen afgesloten met een voldoende) 

Keuze voor profiel 

Landbouw  Techniek Zorg & welzijn Economie 

wiskunde wiskunde  
en 

natuur- en  
scheikunde I 

biologie  economie  
  

wiskunde, Franse taal of 
Duitse taal wiskunde, geschiedenis of 

aardrijkskunde natuur- en scheikunde I of 
biologie 

Drie uit: 
Franse taal 
Duitse taal 
aardrijkskunde 
geschiedenis 
economie 
maatschappijkunde 
biologie 
natuur- en scheikunde I 
natuur- en scheikunde II 
kunstvakken II - beeldende 
vakken tekenen 
kunstvakken II - muziek  
lichamelijke opvoeding 2 

Drie uit: 
Franse taal 
Duitse taal 
aardrijkskunde 
geschiedenis 
economie  
maatschappijkunde 
biologie 
natuur- en scheikunde II 
kunstvakken II – beeldende 
vakken tekenen 
kunstvakken II - muziek  
lichamelijke opvoeding 2 
 

Drie uit: 
wiskunde 
Franse taal 
Duitse taal 
aardrijkskunde 
geschiedenis 
economie 
maatschappijkunde 
natuur- en scheikunde I 
natuur- en scheikunde II  
kunstvakken II – beeldende 
vakken tekenen 
kunstvakken II – muziek 
lichamelijke opvoeding 2 

Drie uit: 
wiskunde 
Franse taal 
Duitse taal 
aardrijkskunde 
geschiedenis 
maatschappijkunde 
biologie 
natuur- en scheikunde I 
natuur- en scheikunde II 
kunstvakken II – beeldende 
vakken tekenen 
kunstvakken II – muziek 
lichamelijke opvoeding 2 



Profielkeuze vastleggen in Zermelo

Van 27 feb t/m 16 mrt 2023 Vastleggen van voorlopige profielkeuze en voorlopige adviezen

Van17 mrt tot uiterlijk 2 apr 2023 Definitieve profielkeuze en definitieve adviezen invoeren in Zermelo



TTO in de bovenbouw

TTO rond je af in leerjaar 3.

Je kunt dit wel opnieuw kiezen als je naar de havo gaat.



Contact met de loopbaancoach

Contactgegevens loopbaancoach:

Jolien Willemsen 

Werkdagen: dinsdag, woensdag en donderdag

Email: jolien.willemsen@achterhoekvo.nl



v o l g  o n s  o p

w w w . p a n o r a l y c e u m . n l

Bedankt voor

uw aandacht


