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Traject

Gedaan in Onderbouwprogramma:

• Snuffelstage: Meekijken in een 
bedrijf & ervaren wat werk is.

• LOB opdrachten gemaakt in 
Qompas.

• Vakkenpakketkeuze 
Bovenbouwprogramma.

Dit schooljaar in het 
Bovenbouwprogramma:

• Bedrijfsstage: Tijdens Plusweek:
• Week 8 (17-02-20 t/m 21-02-20).

• LOB opdrachten maken in 
Qompas.

• Profiel- & Vakkenpakketkeuze 
Examenprogramma.



Keuzeproces

• Profiel kiezen

• Vakkenpakket kiezen

• Extra vak?

• Doorstroom havo?



Profielen Examenprogramma
Economie Landbouw Techniek Zorg & Welzijn DVPR

Gemeen-
schappelijk deel

Nederlands
Engels
Maatschappijleer
L.O.

Nederlands
Engels
Maatschappijleer
L.O.

Nederlands
Engels
Maatschappijleer
L.O.

Nederlands
Engels
Maatschappijleer
L.O.

Nederlands
Engels
Maatschappijleer
L.O.

Profielvakken Economie

1 vak verplicht:
Wiskunde
Duits
Frans
Spaans

Wiskunde

1 vak verplicht:
Biologie
Natuurkunde

Wiskunde
Natuurkunde

-

Biologie

1 vak verplicht:
Wiskunde
Geschiedenis
Aardrijkskunde

DVPR

2 vakken 
verplicht:
Wiskunde
Economie
Biologie
Natuurkunde

Aantal 
keuzenvakken

3 3 3 3 2

Totaal vakken 9 9 9 9 9



Mogelijkheden vakkenpakket 2College 
Ruivenmavo 
• Gemeenschappelijk deel:

• Nederlands

• Engels

• Maatschappijleer*

• Lichamelijke Opvoeding*

• Rekenen* (wanneer niet afgesloten in Bovenbouwprogramma)
• Maatschappijleer, L.O. en Rekenen zijn schoolexamenvakken. 



Keuzenvakken

• Aardrijkskunde

• Economie

• Geschiedenis

• Duits

• Frans

• Spaans

• Biologie

• DVPR

• Handvaardigheid

• Natuurkunde (Nask1)

• Scheikunde (Nask2)

• Wiskunde



Schoolregels omtrent vakkenpakketten

• Leerlingen doen in 7 vakken eindexamen.

• Het vakkenpakket dient toepasbaar te zijn in twee profielen.
• Voorbeeld: met de vakken biologie, economie en wiskunde zijn de profielen 

zorg & welzijn, landbouw en economie mogelijk.

• Om natuurkunde (Nask1) te kunnen kiezen, is het verplicht om ook 
wiskunde te kiezen.

• Leerlingen kunnen mogelijk een extra vak kiezen.



Schoolregels omtrent extra vak 

Alle leerlingen die een extra vak willen kiezen, dienen aan de volgende voorwaarden te 
voldoen:

1. Geen onvoldoende in het pakket; 

2. Minstens 7.0 gemiddeld in het vakkenpakket; 

3. Minstens 7.0 voor het extra vak.

Of:

1. Een positief advies van de vakdocent;

2. Een positief advies van de docentenvergadering.

Opmerking: De school moet organisatorisch en financieel de mogelijkheid hebben om het 
extra vak te kunnen aanbieden.



De profielen



Economie

• Economie, Administratie, ICT, Handel

• Uniformberoepen (veva, politie etc.)

• Horeca, Toerisme, Recreatie, Bakkerij, Facilitaire dienstverlening



Landbouw

• Plant en productie

• Leefomgeving en recreatie

• Ontwerp en creatie

• Dier en zorg



Techniek

• Hout bewerken, timmerwerken, meubelmaker

• Afbouw en onderhoud

• Bouw en infrastructuur

• Transport en logistiek

• Elektrotechniek

• Mobiliteit



Zorg & Welzijn

• Zorg & Welzijn

• Sport

• Uiterlijke verzorging



Dienstverlening & Producten (DVPR)

• Profiel in gemengde leerweg

• Vooral praktisch

• Brede keuze mogelijkheden

• Vervolgopleiding afhankelijk van de gekozen profielvakken:
• (Wiskunde, Natuurkunde (Nask1), Biologie en Economie)



Doorstroom havo

Profielen havo
• Cultuur & Maatschappij

• Economie & Maatschappij

• Natuur & Gezondheid

• Natuur & Techniek

Benodigde vakken
• 2e Moderne Vreemde Taal (Geschiedenis 

aanbevolen)

• Wiskunde & Economie (Geschiedenis aanbevolen)

• Wiskunde & Biologie (Scheikunde aanbevolen)
Op 2College Durendael ook Natuurkunde verplicht

• Wiskunde & Natuurkunde (Scheikunde 
aanbevolen)



Schoolregels omtrent doorstroom havo

• Positief advies

• Cijfernorm: 6,8 gemiddeld 

• Masterclass in samenwerking met 2College Durendael

• Mogelijkheid tot versnelde MBO opleidingen met havo



Vakkenpakketkeuze



Zermelo

• De vakkenpakketkeuze wordt 
wederom in Zermelo gedaan.

• Ga naar Zermelo via de 2College 
website of gebruik: 
https://2college.zportal.nl

• Inlog: Leerlingennummer

• Wachtwoord: Geboortedatum, 
als volgt geschreven:
• 2008.02.28

https://2college.zportal.nl/


• In Zermelo opent de leerling aan 
de rechterkant het 
keuzeformulier.

• Via een stappenplan wordt de 
leerling door het keuzeproces 
geleid.

• Als de leerling klaar is volgt een 
overzicht met de gemaakte 
keuzes, zoals hiernaast 
afgebeeld.



• De vakkenpakketkeuze kan op een later tijdstip gewijzigd worden.

• Het keuzeformulier is in te vullen van 7 oktober 2019 tot 3 april 2020.
• Na 3 april 2020 wordt de ingevulde vakkenpakket keuze definitief en kan niet 

meer worden gewijzigd.



Tijdspad Vakkenpakketkeuze KED 17

Week 41 (Plusweek)

• In de stamgroepen uitleg gegeven over LOB met betrekking tot dit 
schooljaar.

• 7 oktober 2019: vakkenpakketkeuze in Zermelo open.

Week 51

• Afsluitweek 1

Week 4

• LOC gesprekken



Week 8 (Plusweek)

• Bedrijfsstage

Week 14

• 3 april 2020 Deadline definitieve vakkenpakketkeuze.

Week 15

• Afsluitweek 2

Week 16

• Maandag 13 april 2020: Brief definitieve vakkenpakketkeuze wordt uitgedeeld in dagstart.

• Donderdag 16 april 2020: Brief definitieve vakkenpakketkeuze ondertekend terug naar coach.



Tot slot

• Vakkenpakketkeuzeformulier invullen in Zermelo
• Van 7 oktober 2019 tot 3 april 2020.

• Opdrachten maken in Qompas.

• Oriënteren op vervolgopleidingen.
• Bezoeken open avonden. (De coach heeft een overzicht).
• Bezoeken Zien/Doen/Beleven op het Beatrix College (16 november).
• Ga het gesprek aan met uw zoon/dochter. 

• Betrek uw eigen netwerk.
• Deel uw eigen ervaring.

• https://www.roctilburg.nl/gaan-studeren/tips-voor-ouders: Tips voor ouders
• ROC Tilburg biedt op 9 december en 8 januari de workshop: ‘Helpen bij studiekeuze’ aan. Info op de bovengenoemde 

website. 

• https://www.roctilburg.nl/gaan-studeren/studiekeuzetest

• Een andere goede gratis beroepskeuzetest: https://icares.com

https://www.roctilburg.nl/gaan-studeren/tips-voor-ouders
https://www.roctilburg.nl/gaan-studeren/studiekeuzetest
https://icares.com/

