
Presentatie

doorstroom voor 

2 vmbo 

gemengd-theoretisch



Onderwerpen

• Doorstroommogelijkheden

• Nieuwe leerweg

• AVO Keuzevakken 

• Leerjaar 3

• Praktijkgerichte keuzevakken

• Leerjaar 4

• Keuzebegeleiding



Doorstroommogelijkheden na klas 2

Basisvorming klas 1en 2

Vmbo BL
Basisberoepsgerichte 

Leerweg

Vmbo KL
Kaderberoepsgerichte 

Leerweg

Vmbo GL en TL wordt 
Nieuwe Leerweg

K5

MBO niveau 2
Basisberoeps

Opleiding

MBO niveau 3 / 4
Vakopleiding / Middenkaderopleiding

MBO
Specialistenopleiding

Havo

HBO



Nieuwe Leerweg 

• https://vimeo.com/670186787?embedded=true&source=vimeo_logo
&owner=164510880

https://vimeo.com/670186787?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=164510880
https://vimeo.com/670186787?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=164510880


Keuzes 

• Leerjaar 2: 3 vakken uit 5

• Leerjaar 2: praktijkgerichte keuzevakken

• Leerjaar 3: het profiel en 7 eindexamenvakken 

(6 theoretische en 1 praktijkgericht vak)

• Leerjaar 4: vervolgopleiding



Keuzevakken 
van klas 2 naar klas 3

• Duits

• Frans

• Ns1 =natuurkunde

• Ns2 =scheikunde

• Ondernemen

Leerling kiest hieruit drie vakken.



MBO

• Toelatingsrecht MBO ѵ

• Vakkenpakketeisen MBO X

• Wel vakadviezen



HAVO
Wet gelijke kans op doorstroom naar havo

Doorstroomvoorwaarde: 

extra theoretisch vak. 



Frans en Duits

• Doorstroom naar Havo 4-> advies 2e moderne vreemde taal 
bij Cultuur &Maatschappij.

• Op MBO niet verplicht, wel een pré bij toeristische 
opleidingen. 



Natuurkunde (NS1)

• VMBO: Zonder Ns1 is profiel techniek niet meer mogelijk.

• MBO: een pré richting techniek

• Doorstroom naar Havo 4-> advies Ns1 bij Natuur & 
Techniek.



Scheikunde (NS2)

• Doorstroom naar Havo 4->  advies bij Natuur & Techniek en 
Natuur & Gezondheid.

• Op MBO een pré voor laboratorium en milieu opleidingen.



Ondernemen
levensecht onderwijs

Klas 3: 

• In groepsverband een minionderneming starten.

• Ondernemende vaardigheden ontwikkelen.

• Bedrijfsbezoeken en ondersteuning regionale 
ondernemers.

• Zelf investeerders zoeken.

• Echt product op de markt brengen en verkopen.

• Wedstrijd: Junior Company of the year.



Kenmerken leerjaar 3

• Het examen begint.

• Programma ligt vast in PTA : programma van 
toetsing en afsluiting.

• Vakken in het derde jaar afgesloten tellen mee.

• LOB is een examenonderdeel.

• Alle leerlingen volgen het praktijkgerichte
programma van de Nieuwe Leerweg in klas 3 en 4.



Vakkenpakket klas 3 
Gemeenschappelijk deel Keuzedeel

Leerling kiest 3 vakken uit:

Klas 3 • Nederlands

• Engels

• economie

• biologie

• wiskunde

• Praktijkgerichte keuzevakken

• Kunstvakken, inclusief ckv

• maatschappijleer

• lichamelijke opvoeding

• Frans

• Duits

• ns1 (natuurkunde)

• ns2 (scheikunde)

• ondernemen



Praktijkgerichte keuzevakken

• Drie praktijkvakken in klas 3

• Een praktijkvak in klas 4

• Afsluitende meesterproef

• Het eindcijfer is het gemiddelde cijfer van de vijf 
onderdelen



Praktijkgerichte keuzevakken

https://www.2college.nl/durendael/beroepsgerichte-
keuzevakken-vmbo/

https://www.2college.nl/durendael/beroepsgerichte-keuzevakken-vmbo/
https://www.2college.nl/durendael/beroepsgerichte-keuzevakken-vmbo/


Profielen en Vakken klas 4
• Gemeenschappelijk deel: 

Nederlands, Engels, LO, mentoruur

• Profieldeel

Profiel economie: economie met wiskunde OF Duits OF Frans

Profiel zorg & welzijn: biologie met wiskunde OF 
maatschappijkunde

Profiel techniek: wiskunde en natuurkunde

Profiel groen: wiskunde met biologie OF natuurkunde

• Vrije deel: praktijkgericht vak plus nog twee vakken uit
Economie, biologie, wiskunde, natuurkunde, scheikunde, Frans, 
Duits, maatschappijkunde



Keuzebegeleiding

• Oriëntatie op techniek (TTT) 

• Project ondernemerschap

• Week van loopbaanleren

• Ouderavond 

• LOB in mentoruur

• Rol van de ouders



Data

• maart: adviezen van vakdocenten in magister

• mentorgesprekken 3 t/m 5 april

• 13 t/m 17 maart week van loopbaanleren

• van 17 april t/m 22 april: leerling vult keuzes in via Zermelo

• na meivakantie controle pakketten

• wijzigingen tot 31 mei mogelijk



Vragen?

Hermans.a@2college.nl

088-0232626

Maandag en dinsdag 9.00 – 15.30 uur

Woensdag en donderdag 9.00 – 12.00 uur

mailto:Hermans.a@2college.nl
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