


Voorlichtingsavond
over 4 Mavo

19 februari  2018
voor de 3e klassen mavo



Kiezen in het 3e jaar
- Qompas sectorkeuze (7 stappenplan)
- Open dagen MBO  (eind jan.)
- Studie- en Beroepenmarkt in Wolvega 5-2
- Doedag Friese Poort op 21 maart   
- Advies van vakdocenten
- Voorlichting / Gesprek
- half april: Keuzeformulier inleveren 

(voorlopige keuze)



De sector 
“Vakkenpakket”



Formulier voor de voorlopige 
vakkenkeuze in Mavo 3

• Verplicht vak sector
• Keuzevak sector
• Vrije deel: 2 vakken aankruisen
• Extra vak



Vakkenpakket theoretische 
leerweg

• Belangrijke criteria bij keuze vakkenpakket zijn:

1. de eindexameneisen

2. welke vervolgopleiding



Hoe is een vakkenpakket
opgebouwd?

Het vakkenpakket bestaat uit verschillende delen:

• Verplicht deel
• Sectordeel
• Vrije deel



Verplicht deel
• Nederlands

• Engels

• Sectorwerkstuk

• CKV (al in 3e jaar afgesloten met een voldoende)  

• Rekentoets 

• Maatschappijleer (al eind 3e jaar afgesloten met een cijfer)

• Lichamelijke Opvoeding (voldoende)



Sectordeel
Bestaat uit 2 vakken

Deze zijn afhankelijk van de sector



Sector Techniek

Wiskunde

Natuur/Scheikunde 1
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Tot de sector Techniek behoren de 
volgende bedrijfstakken

• Bouw, hout en interieur;

• Mode en textiel;
• Grafisch;

• Beschermings-, afwerkings-, reclame en presentatietechnieken;

• Motorvoertuigen-, carrosserie- en tweewielertechniek;
• Metaal;

• Grond-, weg- en waterbouw;

• Proces- en laboratoriumtechniek;
• Fotonica;
• Transport en logistiek;
• Voeding en Milieukunde;
• Elektrotechniek;
• Installatietechniek.



Sector Economie

Economie

Keuze uit: 
Duits of Wiskunde 
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Tot de sector Economie behoren de 
bedrijfstakken:

• Economie, administratie, sociaaljuridisch;
• Beveiliging;
• Handel;
• Horeca, facilitaire dienstverlening, catering, 

toerisme.



Sector Zorg en Welzijn

Biologie
Keuze uit: 
maatschappijkunde of
aardrijkskunde of 
geschiedenis of 
wiskunde
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Tot de sector Zorg en Welzijn behoren 
de volgende bedrijfstakken:

Nodig/gewenst: biologie en maatschappij vakken.

• Verzorging / Verpleging
• Uiterlijke verzorging

• Welzijn;



Sector Landbouw (groen) 

Wiskunde
Keuze uit:
Natuur/Scheikunde 1 
Biologie
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Tot de sector Landbouw behoren de 
bedrijfstakken:

Nodig/gewenst: exacte vakken Wi en Nask/Bi

• Veehouderij
• Groene ruimte
• Voeding en milieukunde
• Recreatie
• Plantenteelt
• Loonwerk



Vrije deel
2 of meer uit de volgende vakken kiezen

• Duits
• Geschiedenis
• Aardrijkskunde
• Wiskunde 
• NaSk 1
• NaSk 2

• Biologie
• Economie
• Tekenen
• Maatschappijkunde
• LO 2 



Extra vak
Nog één extra vak (verplicht)

– persoonlijke interesse

– nog onzeker over de definitieve keuze

– negatief advies voor een vak

– grotere slaagkans



Het eindexamen Mavo (TL4)



Het eindexamen MAVO
grote verandering t.o.v. het vroegere examen:

het eindexamen begint al in het 3e jaar, sommige 
vakken worden zelfs al afgesloten:

Maatschappijleer
Kunstvakken
Sectorwerkstuk



Onderdelen  examen
1Schoolexamen (SE)

• SET’S (schoolexamentoetsen) cijfers

2Centraal examen (CE)

3Eindcijfer=(SE + CE)/2

• Praktische opdrachten cijfers

• Handelingsdelen goed/voldoende/onvoldoende

• Sectorwerkstuk goed/voldoende/onvoldoende



Slaag/zakregeling
• Eén vijf en de rest zes of hoger.
• Eén vier en de rest zes of hoger waarvan één 

cijfer tenminste een zeven moet zijn.
• Twee keer een vijf en de overige vakken zes of 

hoger waarvan één cijfer tenminste een zeven 
moet zijn.

• Het gemiddelde CE-cijfer moet minimaal 5,5 zijn.
• De vakken LO, CKV en het SWS moeten 

voldoende zijn.



Herexamen
• De kandidaat mag in één vak van het 

Centraal Schriftelijk Examen een 
herkansing doen.

• Ook als de kandidaat al geslaagd is.



Doorstromen naar mbo 
of naar de havo



Van mavo naar mbo

• Aansluiting met niveau BOL 4 (soms 3)

• Geen instroomeis bij vakkenpakket

• Wel zijn vakken nodig/gewenst ..
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Doorstroming naar HAVO

Voorwaarden:

1. Positief advies docenten

2. Een 6,8 gemiddeld op het eindexamen

3. Wiskunde, Engels en Nederlands maar
één vijf
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Doorstroming naar HAVO

“Sleutelvakken” Scheikunde en Geschiedenis
en  

Profieleisen:

•Voor de profielen: 

•Voor de profielen: 

•NaSk1 / Wisk
• NaSk1 of NaSk2 / Wisk

•Natuur en techniek
•Natuur en gezondheid

•Cultuur en Maatschappij              Frans of Duits                         
•Economie en Maatschappij          Wiskunde



Vervolg sectorkeuze

• Gesprekken sectorkeuze in februari 

• Formulier 1: Voorlopige sectorkeuze
• Voorlopige keuze naar de roostermaker
• Gesprek onmogelijkheden/mogelijkheden

• Definitieve keuze begin juni met..
• Formulier 2: De Sectorkeuze
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