
Kiezen voor de toekomst



Waar ben jij goed in…

…Dat kies je!



2 VMBO tl 3  + 4 

VMBO tl 

3 + 4 

VMBO kader 

MBO 

2,3 en 4 

MBO 2, 3 en 

soms 4 

Alleen 

theorie en

doorstroom 

4havo 

mogelijk 

Praktijkuren, 

kernvakken 

op ongeveer 

niveau van 

VMBO tl 



Wie ben jij??????



Hoe kies je goed?

• Familieleden, vrienden, bekenden

• Beroepenmanifestaties; 

CHOICE vr 18/1 

• LOB op school met de mentor; Qompas

•Vakdocenten



MBO HAVO

VMBO-TL

80 % 20 %



MBO

VMBO-TL

80 %



4 sectoren op het MBO:
Economie, 
Zorg & Welzijn, 
Techniek,
Natuur & Milieu (Groen)

Maar welke opleidingen en 
beroepen horen hierbij? 



Economie

Airport

Zakelijk

Toerisme en reiswereld 

Handel &

Administratie

Orde & Veiligheid

Media

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.zadkine.nl/StuderenBijZadkine/Aanmelden/Aanmelden voor een veiligheidsopleiding.aspx&ei=YOCrVPqxCcjdPdj7gLgH&bvm=bv.82001339,d.ZWU&psig=AFQjCNEolQmCcVkAUG9lca9q-YfgE43TjA&ust=1420636618620687
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.oopshi.nl/hype/245/het-beroep-stewardess-glamourbaan/&ei=pOCrVO6yIourPJeMgcgO&bvm=bv.82001339,d.ZWU&psig=AFQjCNGGSuuOWnQQx2UrlnYfrjCFZd1pDg&ust=1420636683486456


Sector Economie
■ Handel & verkoop (eigen zaak, grote bedrijven)

■ Administratie (voor een bedrijf, ook geld beheren)

■ Zakelijk (Juridisch (regels), accountant of 

secretaresse)

■ Toerisme & recreatie (luchtvaart)

■ Orde & veiligheid (marechaussee, politie, 

handhaving)

■ Horeca & facility (evenementen, eigen 

cafe/restaurant, hotelschool)

■ Marketing & media (reclame, apps maken, Games, 

verkoop)



Zorg & Welzijn
Lichamelijke en geestelijke zorg

Dans & Theater Kapper & Beauty

Sport & Bewegen 

Medische assistenten 

Onderwijs en kinderopvang 
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Sector Zorg & welzijn

■ Zorg voor mens en dier (verpleging en 

verzorging)

■ Onderwijsassistent, pedagogiek (kinderopvang)

■ Sport & bewegen (CIOS)

■ Uiterlijke verzorging (kapper, schoonheids-

specialiste)

■ Medisch Assistenten opleidingen (tand)-arts of 

apotheek

■ Dans & theater



Techniek &Technologie

Auto-en fietstechniek 

Werktuigbouw  

Hout-en meubileringscollege

Goudsmid

Transport & Logistiek 

Bouw-en Infra 



Sector Techniek & Technologie 
■ Elektro- en installatietechniek (kabels en 

aanleg)

■ Ict (let op; de kabels en kasten, geen software!)

■ Logistiek (transport, over de weg, lucht of water)

■ Mytec/robotica (werktuigbouwkunde, 

ontwerpen)

■ Maritiem (zeevaart)

■ Werktuigbouw (machines maken of verbeteren)

■ Juwelier, goudsmid , bootbouwer of 

meubelmaker



Natuur &Milieu
Dierverzorging en 

Dierenarts assistent

Bosbouw en Boswachter 

Food

Bloemen & Planten 

(Stedelijk) Groen 
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Sector Natuur & Milieu (Groen)
■ Dierverzorging

■ Paardenhouderij

■ Lab (werken in een lab, onderzoek doen)

■ Food (hoe te verbeteren en/of aan te passen)

■ Stedelijk en landschappelijk groen (beheer en 

onderhoud)

■ Bloemen en natuurbeheer, boswachter



Welke keuze maak je van 
klas 2 naar 3?

Sector Economie/Z&W

■ Geen natuurkunde 

(nask 1)

■ Verplicht economie, 

wiskunde en biologie

■ Verplichte keuze: Duits 

OF scheikunde (nask 2)

■ Extra Keuze: LO2 of 

Textiele werkvormen

Sector Techniek & 
Technologie/N&M

■ Wel natuurkunde 
(nask 1)

■ Verplicht wiskunde en 
biologie

■ Verplichte Keuze: 
scheikunde (nask 2)  
of economie

■ Let OP: geen Duits!

■ Extra Keuze: LO2 of 
Textiele werkvormen



Om welke vakken gaat het van
klas 2  3 ?

Kies je voor 

Techniek &Technologie:

Sectorvakken

natuurkunde

en wiskunde



Om welke vakken gaat het van
klas 2  3 ?

Kies je voor Natuur & Milieu:

Sectorvak wiskunde met OF 

biologie OF natuurkunde



Om welke vakken gaat het van
klas 2  3 ?

Kies je voor Zorg & Welzijn:

Sectorvak biologie met minstens 1 keuze

uit wiskunde, aardrijkskunde

of geschiedenis (wiskunde niet verplicht!)
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Om welke vakken gaat het van
klas 2  3 ?

Kies je voor Economie:

Sectorvak economie

met minstens 1 keuze uit

wiskunde of Duits 



Welke vakken in welke 
sector?

■ Techniek & Technologie: nask 1 (natuurkunde) en 

wiskunde

■ Economie: economie met minstens 1 keuze uit: 

wiskunde of Duits

■ Zorg & Welzijn: biologie met minstens 1 keuze uit: 

wiskunde, geschiedenis 

of aardrijkskunde

■ Natuur & milieu: wiskunde met biologie of nask1

■ Goed kiezen geeft meerdere sectoren en dus meer 

keuze na het eindexamen!



In overleg met de gymsectie, minimaal een 7 voor het 

vak LO aan het einde van jaar 2 in de sportklas 

Met LO2 op onze school kan de overstap naar CIOS 

gemakkelijker zijn.

LO2 sportklas in de bovenbouw



Textiele werkvormen

■ Wil je in de mode gaan werken? Ontwerpen? 

Styling?

Hout-en meubilerings college? Jan des 

Bouvriecollege? Jeansacademy? 

Fashion stylist?

■ En ben jij creatief? 

■ Kunstbeschouwing; theorieles!  

■ Dan kies je als extra vak textiele werkvormen! 

(Kv2)



MBO HAVO

VMBO-TL

80 % 20 %



HAVO

VMBO-TL

20 %



Wanneer havo?

■ In de derde klas 

gemiddeld ongeveer 

een 7,0 over alle vakken

■ Eerst mavo 4

■ Wiskunde examen doen

■ Nog twee jaar in de 

schoolbanken!



Op de havo heten de sectoren 
profielen (let op vanaf havo4):

• EM: Economie,WI-A en geschiedenis

Economie & Maatschappij

• CM: Geschiedenis en  Frans of Duits

Cultuur & Maatschappij 

(enige profiel zonder wiskunde)

• NG: WI-A of B, scheikunde en biologie

Natuur & Gezondheid 

• NT: WI-B, en natuurkunde en scheikunde   

■ Natuur & Techniek



Hoe nu verder?

• Gesprek leerling en decaan vanaf 18/01

• Voor 31/3 formulier inleveren

• E.Kerkstra@dehbm.nl

• Evt. gesprek ouders decaan

• Keuze definitief op 31/3




