
INFORMATIEAVOND Profiel & 
keuzevakken Leerjaar 3



EVEN VOORSTELLEN

Joris van Loo afdelingsleider onderbouw

Marian Konijn afdelingsleider Bovenbouw Beroeps



Waarom deze avond?

• Overstap onderbouw B/K naar Bovenbouw 
Beroeps

• Informatie over het keuzeproces



LESSENTABEL 
Basis & kader klas 2 vmbo

• Nederlands

• Engels

• Wiskunde

• Mens & Natuur

• Mens & Maatschappij

• Mens & Techniek

• Kunst en Cultuur

• LO1 (gym)

• Rekenen

• Mentorles



Profielen VMBO basis en kader 3

• Z&W = Zorg & Welzijn

• BWI  = Bouwen, Wonen en Interieur

• HBR  = Horeca, Bakkerij en Recreatie



Kenmerken van de profielen 

• Filmpjes



De profielvakken BWI

• Bouwen vanaf de fundering

• Bouwproces en bouw voorbereiding

• Design en decoratie

• Hout- en meubelverbinding



De profielvakken Z&W

• Mens en activiteit

• Mens en Gezondheid

• Mens en omgeving

• Mens en Zorg



De profielvakken HBR

• Gastheerschap

• Bakkerij

• Keuken

• Recreatie



De keuze voor wiskunde of maatschappijkunde wordt eind leerjaar drie 

gemaakt.

Verplicht vak 1 Verplicht vak 2

HBR Economie Wiskunde

Z&W Biologie Wiskunde of Maatschappijkunde

BWI Wiskunde NASK1





Keuzevakken 2018-2020

Huidige situatie wordt op dit ogenblik geëvalueerd.

Op 22 maart organiseren wij voor ouders en leerlingen een 

keuzevakken markt.

Wat bieden we aan?

Welke vakken zijn verbredend en welke verdiepend?

Wat houdt dit keuzevak in?

Waar kun je als leerling voor kiezen (wat wil ik, wat kan ik, 

wat wil ik worden)?



De keuzevakken worden in arrangementen aangeboden waarbij 

ervoor gezorgd wordt dat er echt wat te kiezen is.

Keuzevakken Compaen



Er kan gekozen worden voor verdieping (binnen het profiel) 

of verbreding (buiten het profiel).

Keuzevakken Compaen



Data keuzeproces

1. Hele jaar: begeleiding in keuze via de mentor in klas 2

2. Kennis maken met de profielen (PPO)

3. 21 februari 2018 voorlichtingsavond

4. Vanaf voorjaarsvakantie cyclus aan mentorlessen gericht op 

keuze voor het profiel

5. 22 maart keuzevakken markt

6. 17 april definitieve profielkeuze en keuzevakken inleveren

7. 24 & 25 april oudergesprekken met definitief maken van de 

keuzes d.m.v. handtekening leerling & ouders



Vragen?


