
Vakkenkeuze Mavo-2 

 

 

Ik op school 
 

• Welke vakken vind je het leukste? 
 
 

• Welke vakken vind je het moeilijkst? 
 
 

• Ga je graag naar school? 
 
 

• Hoe denk je dat de meeste leraren jou zouden 
omschrijven? 

 
 

Kwaliteiten en 
vaardigheden  

• Doe je aan sport? Zo ja, welke sport(en)? 
 
 

• Speel je een muziekinstrument? Zo ja, welke? 
 
 

• Lees je veel?  
 
 

• Wat voor soort boeken lees je? 
 
 

• Welke activiteiten doe je graag in je vrije tijd? 
 
 
 

• Waar ben je goed in? 
 
 
 

• Welke vijf woorden passen het best bij jou? 
 
 
 

• Wat doe je om te ontspannen? 
 
 
 

• Waar word je gelukkig van? 
 
 

 

Naam:…………………………………………………………………… 

Klas:……………………………………………………………………… 

 



Beroepskeuze • Kruis aan (meerdere antwoorden mag)  
Ik wil iets: 
o Creatiefs  
o Met sport  
o Met mensen helpen  
o Met praten met mensen  
o Medisch/ met gezondheid  
o Met kinderen  
o Met foto/film 
o In de horeca  
o Met reclame  
o Met techniek  
o Op kantoor  
o Met verkopen  
o Met dieren  
o Buiten  
o Met computers  
o Met mode 
o Met voeding  
o …… 

 

• Welk(e) beroep(en) lijken jou interessant? 
 
 
 

• Waarom denk je dat jij dat beroep goed zou kunnen 
uitoefenen? 

 
 
 
 

Slot  • Wil je zelf nog iets zeggen? Wat moet ik nog meer van je 
weten? Schrijf dat hier op. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Overzicht van de profielen die aan het einde van volgend schooljaar (3 mavo) gekozen 
kunnen worden: 
 

✓ Profiel Techniek 
Nederlands, Engels, wiskunde, natuurkunde en 2 of 3 vakken naar vrije keuze. 

✓ Profiel Landbouw 
Nederlands, Engels, wiskunde, biologie of natuurkunde en 2 of 3 vakken naar vrije 
keuze. 

✓ Profiel Economie 
Nederlands, Engels, economie, wiskunde of Frans of Duits en 2 of 3 vakken naar 
vrije keuze. 

✓ Profiel Zorg & Welzijn 
Nederlands, Engels, biologie, wiskunde of aardrijkskunde of maatschappijkunde of 
geschiedenis en 2 of 3 vakken naar vrije keuze. 

 
De keuzevakken voor 3 mavo zijn vetgedrukt. Als je in de derde een vak laat vallen kun je 
het niet meer kiezen in de vierde! 

 

  

In mavo 3 blijven altijd minstens twee profielen mogelijk: 
 
Profiel Economie 
Het profiel waar het vaak draait om geld en dingen verkopen. 
Voorbeelden: winkeleigenaar, verkoper, internationale handel, bankmedewerker, 
boekhouder, secretaresse, reisbureau-medewerker, hotelmanager.  
Belangrijke vakken: Economie (verplicht in mavo 3) en vaak ook wiskunde of Frans of Duits. 
 
Profiel Landbouw 
Het profiel voor mensen die houden van planten, dieren, de natuur en het milieu. 
Voorbeelden: dierenartsassistent, paardenhouder, milieucontroleur, landbouwer, bloemist. 
Belangrijke vakken: wiskunde, biologie of natuurkunde (bio of natuurkunde verplicht in M3) 
 
Profiel techniek blijft alleen mogelijk als je natuurkunde (nask1) kiest. Zie de volgende 
bladzijde. 
 
Profiel Zorg & Welzijn blijft alleen mogelijk als je biologie kiest. Zie de volgende 
bladzijde. 



Voorlopige vakkenkeuze 
Dit kan later nog worden gewijzigd. 

Blok 1: natuurkunde / scheikunde 1 (nask 1) 

Natuurkunde is verplicht voor het profiel Techniek. 
Lijkt het je leuk om met machines en apparaten te werken?  
Voorbeelden: automonteur, elektrotechniek, bouwkunde, mechatronica, laboratorium.  
Als je natuurkunde kiest moet je ook een voldoende voor wiskunde kunnen halen. 
 
- Wil je iets in de techniek gaan doen (zie hierboven)? O Ja  O Nee     O Misschien 

- Vind je natuurkunde een leuk vak?                   O Ja  O Nee     O Gaat wel 

- Wat is je cijfer voor natuurkunde?     ……. 

- Wat is de prognose in SOM?               ……. 

Blok 2: biologie 

Biologie is verplicht voor het profiel Zorg & Welzijn. 
Lijkt het je leuk om voor mensen te zorgen of hen iets te leren?  
Voorbeelden: verpleegkundige, tandartsassistent, klassenassistent, werken op een 
kinderdagverblijf, sportinstructeur, groepsleider, sociaal dienstverlener.  
 
- Wil je iets in de zorg gaan doen (zie hierboven)?  O Ja  O Nee     O Misschien 

- Vind je biologie een leuk vak?               O Ja  O Nee     O Gaat wel 

- Wat is je cijfer voor biologie?     ……. 

- Wat is de prognose in SOM?    ……. 

        Zet nu eerst één kruisje in blok 5 bij het vak dat je wel kiest: nask 1 of biologie. 

        (Je moet minstens één van deze twee vakken houden.) 

Blok 3: Twee keuzevakken 

Kies nu in het blokje hieronder nog twee vakken die je wel kiest. 

Controle: 

• In totaal heb je nu drie vakken gekozen. Een kruisje betekent: dit vak wordt wel 
gekozen!  
(Van de vakken Nask1 en Bio heb je er ten minste één gekozen)  

 
 

 

  

Nask1 Bio  Ak Du Fra Mask  

      


