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Introductie 
 
 
Beste leerling, ouder of verzorger,  
 
Op dit moment zit jij of je kind in het tweede of derde jaar van de mavo. In beide jaren 
zullen keuzes gemaakt moeten worden voor het samenstellen van het vakkenpakket. 
Dit is een belangrijk onderdeel binnen de studie, omdat dit vakkenpakket bepaalt of 
je uiteindelijk toegelaten kunt worden tot de studie van jouw keuze.    
 
Bij het kiezen van een vakkenpakket is het verstandig om naar een aantal zaken te 
kijken. Allereerst moeten de vakken aansluiten bij wie je bent en wat je kunt. Ben je 
goed met cijfers en heb je het idee om daar later ook iets mee te gaan doen, dan is 
het bijvoorbeeld slim om voor vakken als wiskunde of economie te gaan. Daarnaast 
moet je opletten dat jouw vakkenpakket wel toegang geeft tot de studie van jouw 
voorkeur. Informatie hierover kun je onder andere vinden op de website van de 
scholen zelf, maar ook verderop in dit boekje. Tot slot kun je besluiten om na de 
mavo de overstap te maken naar de havo. Heb je die ambitie, dan is het verstandig 
om ook daar rekening mee te houden.  
 
Kortom, laat je keuze niet afhangen van welk vak je vrienden gaan doen, wat 
anderen willen dat jij doet, of waar het minste huiswerk wordt gegeven, maar kies 
bewust voor jezelf! 
 
 
Anouk Filius 
Decaan tto, vwo, havo, mavo  
a.filius@schoter.nl   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit document is ook op de website geplaatst.  

mailto:a.filius@schoter.nl
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Algemene informatie 
 
Binnen de mavo worden een viertal profielen onderscheiden.    
 
Om te kunnen slagen, dient jouw vakkenpakket uit ten minste één profiel te bestaan. 
Een vakkenpakket is opgebouwd uit een drietal onderdelen: een gemeenschappelijk 
deel, een profiel en een keuzedeel.  
 
Het gemeenschappelijk deel is voor alle leerlingen van Het Schoter gelijk. Leerlingen 
zitten dan ook bij elkaar in de klas. Voor het profiel- en het keuzedeel zijn er 
verschillende keuzemogelijkheden beschikbaar. Op basis van de keuzes die je 
maakt, word je ingedeeld in clustergroepen. Door deze clustervorming kan het 
voorkomen dat er tussenuren in je rooster ontstaan.  
 
De profielen waartussen gekozen kan worden zijn Techniek, Zorg en Welzijn, 
Economie en Landbouw. Hieronder zijn een aantal mogelijkheden aangegeven om 
binnen het mbo (middelbaar beroepsonderwijs) door te kunnen leren:  
 
 
ECONOMIE   economie, handel, mode, banketopleiding, toerisme, 

secretaresse, etc.  
 
ZORG EN WELZIJN gezondheidszorg, uiterlijke verzorging, sport, sociaal 

medewerker, etc.   
 
LANDBOUW   dierverzorging, akkerbouw, landschapsinrichting, bloemist, 

etc.   
 
TECHNIEK   bouw, installatietechniek, grafisch, autotechniek, transport 

en logistiek, ict, etc.    
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Verplichte vakken  
 
Enkele studies hebben toelatingsvoorwaarden gesteld om een bepaalde studie te 
kunnen volgen. Het kan hierbij gaan om bepaalde kwaliteiten, zoals een sterk fysiek 
voor functies binnen de sport of een artistiek talent voor bij creatieve functies. Er 
kunnen ook minimumcijfers worden geëist voor een bepaald vak, maar vaker gaat 
het om specifieke vakken die wel of niet zijn gevolgd. In het volgende overzicht staat 
weergegeven welke vakken je doorgaans per opleidingsrichting nodig hebt. Houdt er 
rekening mee dat dit door de mbo-opleider zelf op ieder moment kan worden 
aangepast, dus dat je dit vooraf altijd controleert op de website van de opleiding van 
jou keuze.   
 
Deze opleidingen kun je volgen met alle vakkenpakketten 

 CIOS 

 Dans en Theater 

 Uiterlijke Verzorging 

 Welzijn 

 Zorg 
 
Voor deze opleidingen heb je een vakkenpakket nodig met wiskunde of 
economie of een tweede moderne vreemde taal 

 Recreatie 

 Handel en Commercie 

 Horeca en Facility 

 Marketing en Media 

 Orde en Veiligheid 

 Zakelijk 
 
Voor deze opleidingen heb je een vakkenpakket nodig met wiskunde of nask 1 

 Autotechniek 

 Bouw 

 Elektro en Werktuigbouw 

 ICT 

 Lab 

 Logistiek 

 Maritiem 

 MyTec 
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Studielasturen per week 

 

 1M 2M 3M 4M 

     
Nederlands 3 3 2 3 

Engels 3 3 3 3 

Frans 3 2 2 3 

Duits 0 3 2 3 

     
Maatschappijleer 0 0 0 1,5 

Geschiedenis 2 2 2 2 

Aardrijkskunde 2 2 2 3 

Economie 0 1 2 3 

     
Wiskunde 3 2 3 3 

Rekenen 0 1 1 1 

Biologie 2 2 3 3 

Nask 0 2 0 0 

nsk1 (na) 0 0 2,5 3 

nsk2 (sk) 0 0 2 3 

     
LO (70 min) 2 2 2 1 

LO2 (70 min) 0 0 1 2 

Tekenen 1 1 1 3 

CKV 0 0 1 0 

Muziek 1 0 0 0 

Drama 1 1 1 3 

     
Ondersteuning 1 0,5 0 0 

Profielwerkstuk  0 0 0 1 

Mediawijsheid 1 0 0 0 

Mentorles 1,5 1 1 1 
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Vakkenpakketkeuze 2 naar 3 mavo 

Gemeenschappelijk deel

Nederlands 

Engels 

Duits 

geschiedenis 

aardrijkskunde 

scheikunde (nsk2) 

lichamelijke opvoeding 

culturele en kunstzinnige vorming 

mentorles

 

Profieldeel 

ECONOMIE ZORG en 
WELZIJN 

LANDBOUW TECHNIEK 

Economie biologie wiskunde wiskunde 

biologie of 
natuurkunde  
(nsk 1)* 

natuurkunde (nsk1) 

 

Keuzedeel 

ECONOMIE ZORG en 
WELZIJN 

LANDBOUW TECHNIEK 

Kies er 3 Kies er 3 Kies er 2 Kies er 2 

Frans of 
natuurkunde 
(nsk1)** 

Frans of 
natuurkunde 
(nsk1)** 

Frans* of 
natuurkunde  
(nsk1) 

 

biologie economie biologie biologie 

wiskunde wiskunde economie economie 

drama  drama  drama  drama  

tekenen tekenen tekenen tekenen  

lichamelijke 
opvoeding 2*** 

lichamelijke 
opvoeding 2*** 

lichamelijke 
opvoeding 2*** 

lichamelijke 
opvoeding 2***  

 

 
Extra vak (niet verplicht)  

lichamelijke 
opvoeding 2 

lichamelijke 
opvoeding 2 

lichamelijke 
opvoeding 2 

lichamelijke 
opvoeding 2 

*Frans en natuurkunde (nsk1) mogen niet samen in één pakket worden gekozen.  
**Natuurkunde (nsk1) mag niet zonder wiskunde worden gekozen.  
***Van drama, tekenen en lichamelijke opvoeding 2 mogen slechts 2 vakken in het keuzedeel worden 
opgenomen.   

 
Vakken die je in de derde klas hebt laten vallen, kun je in de vierde klas NIET 
meer kiezen! 
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Vakkenpakketkeuze van 3 naar 4 mavo 

 
Gemeenschappelijk deel
 

Nederlands 

Engels 

Lichamelijke 
opvoeding   
  

Mentorles 

Maatschappijleer  

Profielwerkstuk  

 
 

Profieldeel 
 

ECONOMIE ZORG en 
WELZIJN 

LANDBOUW TECHNIEK 

economie biologie wiskunde wiskunde 

   natuurkunde (nsk1) 
Kies er 1 Kies er 1 Kies er 1  

Frans aardrijkskunde natuurkunde (nsk1)  

Duits geschiedenis biologie  

wiskunde wiskunde   

 
 
Keuzedeel  
 
Kies er 3* 

Frans  

natuurkunde (nsk1)** 

biologie 

wiskunde 

economie         

Duits            

aardrijkskunde 

geschiedenis  

scheikunde (nsk2) 

drama  

tekenen 

lichamelijke opvoeding 2***  
 
*De keuzevakken moeten gedurende heel 3 mavo gevolgd zijn. 
**Natuurkunde (nsk1) mag niet zonder wiskunde worden gekozen.  
***Van drama, tekenen en lichamelijke opvoeding 2 mogen slechts 2 vakken in het keuzedeel worden 
opgenomen.   
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Doorstroom van 4 mavo naar 4 havo 

 
 
Wil je de mogelijkheid openlaten om na de mavo niet naar het mbo te gaan, maar 
liever eerst door te stromen naar de havo, dan is een voorwaarden dat je 
vakkenpakket aansluit op een van de profielen die binnen de havo wordt 
aangeboden. Voor aanvullende eisen, kun je terecht bij het document 
‘toelatingsbeleid 2017-2018’ op de website van Het Schoter. 
 
Binnen de havo worden een viertal profielen onderscheiden, namelijk Natuur & 
Techniek, Natuur & Gezondheid, Economie & Maatschappij en Cultuur & 
Maatschappij. 
 
De eindexamenvakken per profiel zijn hieronder weergegeven. Het is van belang dat 
je elk van deze vakken zowel in het derde, als in het vierde jaar van de mavo hebt 
gevolgd.   
 
 

CULTUUR & MAATSCHAPPIJ    1. Frans of Duits 
      2. geschiedenis 
      3. aardrijkskunde  
      4. Frans of Duits of wiskunde  
 
ECONOMIE & MAATSCHAPPIJ*  1. economie 
  2. geschiedenis 
  3. wiskunde 
 4. Frans of Duits of aardrijkskunde 
 

NATUUR & GEZONDHEID* 1. wiskunde 
 2. biologie 
 3. scheikunde (nsk2) 
 4. natuurkunde (nsk1) of aardrijkskunde  
 

 
 

 

 

 
 


