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Vakadviezen

• Alle docenten geven vakadvies;
positief, negatief of twijfel

• Dit is geen bindend advies.

• Vakdocenten geven toelichting.

• Voorlopige vakadviezen met 
toelichting staan 25 februari in 
Magister.

• Bij de definitieve keuze komt 
ook een definitief vakadvies.



basisprogramma – onderbouwprogramma 
– BOVENBOUWPROGRAMMA –
examenprogramma

Nederlands
Engels
wiskunde

economie
biologie
dienstverlening en producten (D&P)
culturele en kunstzinnige vorming (CKV)
lichamelijke opvoeding

Verplichte vakken



Keuzevakken

Kiezen van 3 vakken (*extra vak)

Duits 
Frans 
Spaans

Aardrijkskunde
Geschiedenis
Handvaardigheid

Natuurkunde (ns1)
Scheikunde (ns2)



Natuurkunde (ns1) 
Dit is een profiel relevant vak voor techniek
op mbo.

Havo doorstroom
Zonder ns1 geen profiel natuur & techniek
mogelijk. Voor Durendael is ook ns2 verplicht!

2e moderne vreemde taal (mvt)
Zonder 2e mvt (naast Engels)  geen profiel 
cultuur & maatschappij mogelijk.

Aandacht voor:



*Extra vak:

• Alle leerlingen volgen in het programma 
bovenbouw  11 vakken.

• Een extra vak (12 vakken) mag, mits akkoord 
uit leerlingbespreking komt.

• Een extra vak kan alleen aan het einde van het 
programma bovenbouw weer vervallen.

• Al onze leerlingen doen in het 
examenprogramma examen in 7 vakken. 
(wettelijk minimaal 6)



Demo vakkenkeuze binnen de Portal

Inloggen via de site van 2College

Inlognaam: 
leerlingnummer

Wachtwoord: 
geboorte jaar. maand. dag
bijv.: 2007.07.13



Profielen binnen het mbo

Groen 
Wiskunde + (natuurkunde of biologie)

Economie
Economie + (wiskunde of 2e mvt)

Techniek
Natuurkunde en wiskunde 

Zorg en welzijn
Biologie + (wiskunde of geschiedenis of 
aardrijkskunde)

Dienstverlening en producten
2 van 4 uit economie, biologie, wiskunde, 
natuurkunde       



Mogelijkheden
• Opleidingen zorg en welzijn: 

zorg, welzijn, sport, uiterlijke verzorging

• Opleidingen economie: 
economie, administratie, ict, handel, horeca, 
toerisme,   recreatie, bakkerij, fac. dienstverlening

• Opleidingen groen: 
plant en productie, leefomgeving en recreatie, 
dier en zorg

• Opleidingen techniek: 
megatronica, meubel, afbouw en onderhoud, 
bouw en infra, transport en logistiek, mobiliteit

• Opleidingen dienstverlening en producten: 
Afhankelijk van gekozen vakken alles van 
bovenstaande. Vaardigheden staan centraal.



Doorstroom havo

Profiel Natuur & Techniek:
wiskunde en natuurkunde verplicht 
(scheikunde aanbevolen)

Profiel Natuur & Gezondheid: 
wiskunde en biologie verplicht 
(scheikunde aanbevolen)

Profiel Economie & Maatschappij: 
wiskunde en economie verplicht 
(geschiedenis aanbevolen)

Profiel Cultuur & Maatschappij:
2e vreemde taal verplicht 
(geschiedenis aanbevolen)



• advies van afleverende school is positief

• gemiddelde van de schoolexamencijfers van de
vakken waarin centraal examen gedaan wordt,
is op moment van opvragen 6,8

• geen onvoldoende (< 5,5) bij de gemiddelde 
schoolexamencijfers NE, EN en WI

(Nieuwe wet in de maak voor mogelijkheid om     
drempelloos door te stromen naar havo.)

Toelatingseisen havo 



Begeleiding bij de vakkenkeuze

• ouders / verzorgers

• coaches 

• vakdocenten

• decaan

- Qompas
- meeloopdag
- ervaringsdeskundigen (studenten mbo)

Intensiever in programma bovenbouw 
(o.a bedrijfsstage van week, verplicht 
bezoeken van open dagen, vervolg in Qompas)



Vakkenkeuze voor examenprogramma

• vakkenkeuze + profielkeuze voor 
examenprogramma

• minimaal 7 vakken examen

• aandacht voor de profiel relevante vakken

Hierover volgend schooljaar weer een 
voorlichtingsavond.



20 maart:
voorlopige vakkenkeuze gemaakt
(voorlopige adviezen en toelichting 
vanaf 25 februari in Magister)

25, 26, 27 maart:
LOC-gesprekken

23 mei: 
definitieve vakkenkeuze gemaakt 

Er kunnen geen wijzigingen via de Portal     

meer worden aangebracht. Wel blijft 
inzage mogelijk.

.

Tijdpad



week 22:
Aanvragen extra vak worden besproken in 
leerlingbespreking. Uitkomst wordt door 
coach gecommuniceerd en vastgelegd.

12 juni:
Bevestiging van definitieve vakkenkeuze op 
papier door ouders/verzorgers.

Tijdpad



Vragen?

BEDANKT VOOR JULLIE KOMST. 


