
Welkom
Ouderavond leerjaar 3 - vakkenpakketkeuze

Zet alstublieft uw camera en microfoon uit.

Zorg dat u beschikt over het rapport en het pakketkeuzeformulier.
Deze zijn afgelopen week uitgedeeld.

Aan het einde van de presentatie is er ruimte voor vragen.

Heeft u of uw kind een dringende vraag tijdens 
de presentatie, dan kunt u de functie ‘hand op steken’ 
gebruiken in Teams.



oWelke stappen zijn in het keuzeproces al gezet?

oWelke stappen worden komende weken nog gezet?

o De vakkenpakketkeuze

- Profielkeuze

- Vakkenpakket

- havo?

o Vervolg examentraject eind leerjaar 3 en leerjaar 4

o En hoe nu verder?

Programma 



Welke stappen zijn al gezet? 
Klas 1 en 2

oMens & Toekomst

o Oriënterende stages (vervallen door Corona)

Klas 3

o Kennis maken met beroepsgericht leren:

D&P / E&O / Z&W

oMentoractiviteiten gericht op LOB:

mbo-infoavonden / Zien-Doen-Beleven / Qompas

* Gesprek met decaan of mentor over vakkenpakket of vervolgopleiding



Welke stappen worden nog gezet?

In de mentorlessen

o Opdrachten Qompas

oMentorgesprek(ken) vakkenpakketkeuze

Vakdocenten

o Advisering door vakdocent in Magister (17 januari 2022)

Indien nodig

o Oudergesprek met mentor

o Gesprek met mevrouw Domen, decaan



Welke stappen worden nog gezet?
Afronden keuzeproces

Zodra de leerling een vakkenpakketkeuze heeft gemaakt, bespreekt de 
leerling dit met de mentor om alle stappen te controleren en te 
bespreken.

Inleveren keuzeformulier

Het keuzeformulier moet ondertekend ingeleverd worden uiterlijk op:

Vrijdag 11 februari 2022



De vakkenpakketkeuze



De vakkenpakketkeuze stap 1

Profielkeuze

o Het profiel sluit bij voorkeur aan op de vervolgopleiding

o In het profiel wordt Centraal (Schriftelijk) Praktijk Examen gedaan: CSPE

Mogelijkheden voor leerlingen op vmbo-gl/tl

o Dienstverlening en Producten D&P

o Economie en Ondernemen E&O

o Zorg en Welzijn Z&W



De vakkenpakketkeuze stap 1
Dienstverlening en Producten D&P

Met dit vmbo-profiel kan je alle mbo-opleidingen gaan volgen. 



De vakkenpakketkeuze stap 2 en 3
Dienstverlening en Producten D&P

Profielvakken:

o Geen verplichte profielvakken

o Kies 2 profielvakken

Keuzevakken:

o Kies 2 keuzevakken

o Tekenen en LO2 kunnen niet       
beide gekozen worden

Kies je geen wiskunde, dan volg 
je het extra vak rekenen.



De vakkenpakketkeuze
Dienstverlening en Producten D&P

De verplichte profieldelen bij D&P zijn:



De vakkenpakketkeuze stap 1
Economie & Ondernemen E&O

Met dit vmbo-profiel kan je mbo-opleidingen gaan volgen in de richting:

o Financiële diensten

o Groothandel en internationale handel

o Mode

o Office

o Retail

o Marketing, communicatie en evenementen

o Creatief vakmanschap



De vakkenpakketkeuze stap 2 en 3
Economie & Ondernemen E&O

Profielvakken:

o ECO is verplicht

o Kies 1 extra profielvak

Keuzevakken:

o Kies 2 keuzevakken

o Tekenen en LO2 kunnen niet       
beide gekozen worden

Kies je geen wiskunde, dan volg 
je het extra vak rekenen.



De vakkenpakketkeuze
Economie & Ondernemen E&O

De verplichte profieldelen bij E&O zijn:



De vakkenpakketkeuze stap 1
Zorg en Welzijn Z&W

Met dit vmbo-profiel kan je mbo-opleidingen gaan volgen in de richting:

o Orde en veiligheid

o Sport en bewegen

o Uiterlijke verzorging

o Welzijn

o Zorg

o Gezondheidstechnisch vakmanschap



De vakkenpakketkeuze stap 2 en 3
Zorg en Welzijn Z&W

Profielvakken:

o BIO is verplicht

o Kies 1 extra profielvak

Keuzevakken:

o Kies 2 keuzevakken

o Tekenen en LO2 kunnen niet       
beide gekozen worden

Kies je geen wiskunde, dan volg 
je het extra vak rekenen.



De vakkenpakketkeuze
Zorg en Welzijn Z&W

De verplichte profieldelen bij Z&W zijn:



De vakkenpakketkeuze stap 4

Keuzeprofielvakken:

o Je kiest 1 specialisatie

o Je specialisatie bestaat uit 2 
delen



De vakkenpakketkeuze stap 4

In de bijlage wordt elke 
specialisatie in het kort 
toegelicht



o Een mbo-opleiding mag jou niet weigeren op basis van je gekozen 

profiel en/of keuzevak. Hiervoor zijn géén eisen.

o Bepaalde opleidingen geven duidelijk aan welke toelatingseisen er 

gesteld worden, bijvoorbeeld bij een kunst-, sport- of 

veiligheidsopleiding.

o Informeer tijdig bij de vervolgopleidingen naar toelatingseisen e.d.

(denk ook aan meeloopdagen, (digitale) open dagen, website, bellen, ect.)

o Meld je tijdig aan bij je vervolgopleiding (november 2022!)

Let op!



Doorstroom 4 havo
Bij interesse voor havo is een gesprek met de decaan 
(studieloopbaanbegeleidster) verplicht!

Voor de juiste aansluiting op de profielen van de havo, is het 
belangrijk om de juiste vakken te kiezen. Hierbij ondersteunt de 
decaan.

Decaan:

Janneke Domen

jdomen@reeshofcollege.nl



Aanbevolen vakken per havo-profiel

Cultuur en 
Maatschappij

Economie en 
Maatschappij

Natuur en 
Gezondheid

Natuur en 
Techniek

Duits of Frans Economie Wiskunde Wiskunde

Geschiedenis Wiskunde Biologie Nask 1

Geschiedenis Nask 2
(scheikunde)

Nask 2 
(scheikunde)

LET OP! De vakken Frans en nask2 (scheikunde) worden op het Reeshof 
College niet aangeboden. Sommige havo-scholen bieden vmbo-leerlingen 
de mogelijkheid zich in deze vakken tijdens de zomervakantie na hun 
examen bij te spijkeren. Er zijn ook havo-scholen die vmbo-leerlingen die 
niet de aanbevolen vakken hebben gevolgd weigeren.



Wat is er nodig om door te kunnen stromen 
naar de havo?
Optie 1: voldoen aan de volgende eisen (regio Tilburg):

- Diploma vmbo-TL

- Positief advies van je docenten

- Cijfergemiddelde van minimaal 6.8 voor CSE-vakken

- Geen onvoldoende voor Nederlands, Engels en wiskunde

- Vakkenpakket dat aansluit bij een havo-profiel (aanbevolen)

Optie 2: het volgen van een extra theorievak en je vmbo-TL-diploma halen. 

In gesprek met de teamleider en decaan kijken we naar de mogelijkheden. 
Eis vooraf: passende cijfers voor havo-ambitie en zelfstandigheid. 



Vervolg examentraject
o Het gekozen vakkenpakket start in periode 3 van leerjaar 3.

Per 28 maart 2022

o Leerjaar 3 eindigt met een Centrale Toetsenweek (CT-week).

1 t/m 7 juli 2022

o De cijfers voor het schoolexamen (SE) worden meegenomen naar 
leerjaar 4.

o In leerjaar 4 krijg je alleen de vakken uit je vakkenpakket.

o CKV wordt afgesloten in leerjaar 3. 

o LO en maatschappijleer worden halverwege leerjaar 4 afgesloten. 
Hiervoor is geen Centraal Eindexamen!



En hoe nu verder?
o 16 december 2021 ouderavond vakkenpakketkeuze

Onderzoek doen naar profielkeuze en vakkenpakket.

- Ga in gesprek met ouders, mentor, decaan, mbo, enz.

- Advisering vakdocent: 17 januari 2022 

- Havo-wens? Ga in gesprek met de decaan!

o 11 februari 2022 inleveren formulier vakkenpakketkeuze

o 28 maart 2022 start vakkenpakket, examentraject

o 1 t/m 7 juli 2022 CT-week leerjaar 3



Heeft u nog vragen?


