
INFORMATIEAVOND 
KEUZE  VAKKENPAKKET 

VOOR TL en GL 4



Indeling (V.)M.B.O.

3 sectoren
• Zorg & Welzijn
• Economie
• Techniek

• Landbouw (Groen)



Indeling H.A.V.O.

Profielen
• Natuur en Techniek
• Natuur en Gezondheid
• Cultuur en Maatschappij
• Economie en Maatschappij



Vakkenpakket leerjaar 4

A. Verplichte vakken (6)

B. Verplicht sectorvak (1)

C. Keuze vakken (2)



A. Verplichte examenvakken/onderdelen

• Nederlands
• Engels
• Wiskunde (*)
• Maatschappijleer
• LO 1
• Rekenen (examen ook in lj 3)
• Profielwerkstuk
• C.K.V. (afsluiten in lj 3)

Vakkenpakket leerjaar 4



In bijzondere gevallen:

Geen wiskunde in examenpakket
Maatschappijkunde is soms mogelijk.



B. Verplicht sectorvak

Zorg & Welzijn: Biologie
Economie: Economie
Techniek: Nask1

Vakkenpakket leerjaar 4







Tijdspad

Februari : Voorlichting ouders
Februari : Voorlichting leerlingen
Maart : Formulieren
16 Maart : Keuze gemaakt



Extra vak kiezen weer mogelijk 
binnen 4 TL

Één extra vak wordt ingeroosterd

het gemiddelde van de gekozen vakken is 6.5 
alle gekozen vakken afzonderlijk scoren 6.0
Werkhouding, motivatie en testgegevens 
voorspellen dat een extra vak haalbaar en 
wenselijk is voor deze leerling.



Doorstroomregeling van leerjaar 3 TL/GL 
naar leerjaar 4 TL/GL 
Gemiddelde van de afgeronde cijfers van alle 
vakken is een 6,0 of hoger
Gemiddelde van de afgeronde cijfers van 
Nederlands, Engels en Wiskunde is een 6,0 of 
hoger
Gemiddelde van de afgeronde cijfers van het 
gekozen vakkenpakket is een 6,0 of hoger
Nederlands eindcijfer 5,0 of hoger
Geen cijfer lager dan 4,0
Maximaal 2x 5,0 of 1x 4,0
KV1 en LO zijn voldoende afgesloten
 LOB dossier is voldoende beoordeeld, inclusief 
stage met verslag.



Doubleren T3

Doorstromen naar K3

Doorstromen naar GL3

(overleg met decaan en mentor)



Veel keuzemogelijkheden

Gevolgen voor het rooster
Gevolgen voor samenstelling van 
de klassen



Vragen?

Decaan: g.ozkan@compaenvmbo.nl
Afd. leider: h.eshuijs@compaenvmbo.nl

mentor

mailto:g.ozkan@compaenvmbo.nl
mailto:h.eshuijs@compaenvmbo.nl
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