
Welkom!
Kiezen op de Mavo

Op weg naar klas 3
Ouder- en leerlingavond 2 Mavo 
26 januari 2023



Waar gaan we het over hebben?

• Nieuwe leerweg
• Stage 
• Van 2 → 3
• Examen
• LOB en Qompas
• Profielen en vakken
• Keuzeformulier
• Onderwijsinrichting
• Kiezen, maar hoe?



Doel van deze avond

Doel: ik-persoon, wat en een handelingswoord

Leerdoel: Aan het eind van de les kan ik…

Ik ben aan het eind van de avond op de hoogte van de 
verschillende profielen.



Missie
Het Emelwerda College is een leer- leef en 
werkgemeenschap waarbinnen leerlingen en 
medewerkers zich gekend weten. We 
begeleiden leerlingen met hun talenten bij hun 
groei naar zelfstandig denkende en bekwame 
mensen, die zich verantwoordelijk voelen voor 
hun omgeving.

Visie
Het Emelwerda College is een christelijke 
scholengemeenschap. Met de Bijbel als 
inspiratiebron willen we, in navolging van Jezus 
Christus, meebouwen aan een wereld vol 
gerechtigheid, vrede en liefde.

We vinden het belangrijk dat leerlingen ervaren 
dat ze onderdeel van een leef-, leer- en 
werkgemeenschap zijn, zoals ze dat ook van de 
samenleving zijn en straks van de 
arbeidsmarkt.

Met het creëren van betekenisvol en 
ondernemend onderwijs geeft het Emelwerda 
College inhoud aan het onderwijs om de 
leerlingen voor te bereiden op de toekomst.



Mavo: Nieuwe Leerweg

In 2024 worden de gemengde leerweg en de theoretische leerweg 
samengevoegd tot één nieuwe leerweg. Alle leerlingen in deze nieuwe 
leerweg volgen dan, naast avo-vakken, een praktijkgericht programma. De 
komende jaren wordt de invoering van de nieuwe leerweg voorbereid en 
wordt er een naam voor deze leerweg gekozen. Onze mavo-afdeling doet 
mee met de Pilot Praktijkgerichte Programma’s met het vak Technologie en 
Toepassing (T&T).

https://www.youtube.com/watch?v=D6Pp7qDsIjU&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=D6Pp7qDsIjU&t=1s


Why: 
Betekenisvol onderwijs



*Bedrijfsstage in Mavo 3
*LOB-programma
*Contact MBO
*Doorstroom MBO en Havo
*Schoolexamen T&T 4M

*Ontwikkelen van algemene en praktische vaardigheden als  
samenwerken, plannen, organiseren, onderzoeken en 
presenteren



Stage: 
Kennis maken met een bedrijf

*Hoe gaat het er aan toe, in zo’n bedrijf?
*Een wereld van werk en beroepen
*Leerzaam, vormend!
*Hulp voor keuzeproces



Overgang 2M → 3M: 
kiezen voor een profiel

Economie Techniek
Zorg en 
welzijn

Landbouw



• Algemene en profiel verplichte
vakken

• Verplicht nieuw vak: CKV 

• Nieuw examenvak: LO2

• Stage

• Je gaat door met de vakken waar
je examen in wil doen

• Maar ook: clusters en tussenuren

• En: het examen begint.

En wat nog meer?



Vroeg-profilering

Vroeg-profilering

Voortgangsvergadering



Belangrijke data P2
Toetsweek 2 
• 18 jan. t/m 26 jan.

Herstelweek
• 30 jan. t/m 3 feb. + 7 feb.

Voortgangsbespreking
• 14 feb.

Herkansing TW2 (1x)
• 16 feb. 

LMO-gesprekken
• 17 feb. t/m 24 feb.



Belangrijke data P3

Toetsweek 3
• 29 mrt. t/m 5 apr.

Herstelweek
• 11 apr. t/m 14 apr. + 18 apr.

(meivakantie 24 apr. t/m 5 mei)

Herkansing TW3 (1X)
• 11 mei



Belangrijke data P4a en P4b

P4a
• 17 apr. t/m 9 jun.

Overgangsvergadering (vroeg-profilering ja/nee)*
• 6 jun.

LMO-gesprekken
• 12 jun. t/m 16 jun.

P4b
• 12 jun. t/m 7 juli
• Repareren & excelleren

Herkansing P4b (2X)
• 4 juli

Vaststellingsvergadering
• 18 juli



Vroeg-profilering

Vroeg-profilering

Overgangsvergadering
• 6 juni



Vroeg-profilering

Vroeg-profilering
Voortgangsvergadering



Examen

• Klas 3: alle cijfers tellen mee
• Klas 4: alle cijfers tellen mee.

• Klas 3 en 4 samen, voor elk vak, wordt jouw SE cijfer = School 
Examencijfer

• Andere cijfer: CE= Centrale Examencijfer.
• SE+CE opgeteld en gedeeld door 2  =  Examencijfer



LOB = een proces

• Wie ben ik

• Wat kan ik al

• Wat vind ik leuk

• Hoe zie ik mezelf

• Hoe kijken mijn ouders tegen mij aan? 

• Testen

• Waar wil/ kan ik naar toe???

• T&T: veel praktijk, bedrijven bezoeken, beroepen onderzoeken



Qompas

• In alle leerjaren met mentor

• Zelfkennis, zoeken, spiegelen

• Digitaal portfolio – overal te zien. 

• Ook zelf te vullen met extra’s

• Testen

• Extra informatie dmv. filmpjes en meer

• Vmbo.qompas.nl en leerlingen: via Magister

http://sectorkeuze.qompas.nl/




Profiel Economie
• Administratie
• Toerisme en recreatie
• Horeca (hotel/restaurant/café)
• Handel
• …



Economie

Verplicht Nederlands  Engels  Wiskunde  

Economie T&T 

Profielafhankelijk

Kies minstens 1

Duits  Geschiedenis

Keuze Nask1  Aardrijkskunde  

Biologie LO2



Profiel Techniek
• Elektrotechniek
• Bouwsector
• Metaal
• Installatietechniek
• Transport en logistiek
• Infratechniek
• Voertuigentechniek
• Grafische techniek



Techniek

Verplicht Nederlands  Engels  Wiskunde  

Nask1 T&T 

Kies minstens 2 Duits  Geschiedenis  

Aardrijkskunde  Biologie  

Economie LO2



Profiel Zorg en welzijn
• Facilitaire dienstverlening
• Sociaal pedagogisch werk
• Sociaal cultureel werk
• Maatschappelijke dienstverlening
• Sport en bewegen
• Uiterlijke verzorging
• Verpleging en verzorging
• Assistenten gezondheidszorg



Zorg en welzijn

Verplicht Nederlands  Engels  Wiskunde  

Biologie T&T 

Profielafhankelijk

Kies minstens 1

Aardrijkskunde   Geschiedenis

Keuze Nask1 Economie Duits LO2



Profiel Landbouw

• Veehouderij
• Land- en tuinbouw 
• Paardenhouderij/-sport
• Levensmiddelentechnologie
• Plantenteelt
• Dierverzorging 
• Milieutoezicht



Landbouw

Verplicht Nederlands  Engels  Wiskunde  

Nask1 Biologie T&T 

Kies minstens 1

Duits  Geschiedenis

Aardrijkskunde  Biologie  LO2



*Je moet 7 vakken kiezen voor je examen.
*Weet, dat 8 ook mag! Dat hangt wel af van je rooster.
*Je bouwt nu aan de basis van je leven dus niet erg om een vak méér te doen.
*Je laat ook vakken vallen

Hoeveel??



z

▪ met veel verschillende

onderwerpen

▪ met veel opdrachten en

aantekeningen

▪ met praktische

opdrachten…

▪ met doe-dingen in de les:

- proefjes

- creatieve opdrachten

- presentaties









• Het kan een vervolg zijn op SO.

• Accent op zelf sporten, maar ook:

• Coachen, scheidsrechter, leider, dingen 
organiseren of bedenken.

• Extra kosten

LO2



MBO - Vakopleiding 
- ROC
- 2, 3 of 4 jarig
- BBL of BOL

Havo, mits…

Ná de mavo:





Hoe kies je?

Er zijn zoveel mogelijkheden en er 
verandert zomaar eens iets..



Waar hangt je reis vanaf?

• Je vervoermiddel 
• Het pad, de weg die je gaat volgen



Wat is belangrijk??

• Hoe zie ik er uit?
• Wat vinden ze van mij?
• Mobiel
• Kleding
• Geld
• Gamen 
• Hobby/sport/chillen

• School?? 
• Toekomst??



Wat telt bij het kiezen? 

• Capaciteiten - wat kan ik, past het mij?
• Inzet - wat wil ik er voor doen?
• Interesse – vind ik het leuk genoeg en boeit het?



Maar ook:

• Arbeidsmarkt – is er werk? 

• Waarden – staat het goed aangeschreven?

• Omgeving - wat vinden ouders/omgeving? 



• Ontwikkel jouw talenten! 
• Volg je        : wat wordt jouw

DROOMBAAN???



Wat doen we op school:
• Mentorlessen

• LOB

• Qompas

• T&T: bedrijven bezoeken en veel méér! 

• Voorlichtingsavonden

• Stage

• Advies profiel- en pakketkeuze

• Beurzen, markten PSO dag, doedag en meer organiseren

• Veel gesprekken



Wat kun je thuis doen?

Veel!

• Praten, luisteren, vragen stellen, keukentafelgesprekken

• Meedenken, meerijden 

• Ideeën geven, veel bezoeken- bijv. de dag van de zorg, kom in de 
kas, bij een bedrijf aankloppen

• Jullie eigen netwerk gebruiken, interviews

• Naar informatieavonden en open dagen van mbo’s





• De presentatie komt op de site 
• Het keuzeformulier stuur ik ook via de mail, ook dat van 

Havo: alvast ter oriëntatie hierop 
• Graag uiterlijk 16 februari het keuzeformulier retour bij de 

mentor, met handtekeningen.
• Je mag altijd komen vragen als je ergens over twijfelt of 

niet weet: 
• E-mail: a.boerema-wijgerde@emelwerda.nl
• Tel: 0527  634560  

Tot slot:

mailto:a.boerema-wijgerde@emelwerda.nl


Dank u wel voor uw aandacht!
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