
 
 

 
 
 
 
Betreft: Profielkeuze voor mavo bovenbouw 
 
Beste leerling en ouder(s)/verzorger(s), 
 
Je staat op het punt om je voorkeurskeuze te maken voor het profiel dat je in 
de bovenbouw van de mavo gaat doen, dus in mavo klas drie en vier. 
Het is belangrijk dat je een profiel kiest, waarmee jij denkt met succes je 
mavodiploma te kunnen halen, dus waar je goed in bent én dat je leuk vindt. 
Voor plaatsing op een vervolgopleiding op het MBO worden geen eisen gesteld aan het 
profiel of aan de vakken die jij kiest. Je kunt dus met ieder profiel op iedere opleiding  
worden toegelaten. Ook kun je met beide keuzes doorstromen naar de havo op ons Lyceum.  
 
Je kunt kiezen uit de volgende twee profielen:  

- Maatschappij 
- Natuur 

 
In beide profielen krijg je de basisvakken maatschappijleer, CKV en LO. Daarnaast bevatten 
beide profielen 7 vakken, die verplicht zijn voor alle leerlingen in Nederland.  
 
De volgende vraag is: “Welk vak zou je als zesde vak willen volgen”? Je kiest een eerste  
en een tweede voorkeur uit: Geschiedenis, Aardrijkskunde, Lichamelijke opvoeding 2 of 
examenvak Beeldende vorming.  
 
De laatste keuze die je moet maken is welke praktijkroute je wil kiezen in het  
praktijkvak “dienstverlening en producten”.  
Je kan kiezen tussen: 

- Health & Lifetyle 
- Media & Ondernemen 
- Techniek en Innovatie 

  

 

Maatschappij (profiel Economie) 

 

Natuur (profiel techniek/ zorg en 
welzijn) 

1 Nederlands   Nederlands 

2 Engels   Engels 

3 Wiskunde   Wiskunde 

4 Economie   Biologie 

5 Duits   Natuur/scheikunde 

6 GS/AK/LO2/BV   GS/AK/LO2/BV 

7 D&P in H&L, M&E of T&I   D&P in H&L, M&E of T&I 

 
    

 
 
 
 

   



 
 
 

Afkortingen:   
  GS Geschiedenis 
  AK Aardrijkskunde 
  LO2 Lichamelijke opvoeding 2 
  BV Beeldende vorming 
  D&P Dienstverlening en Producten  
  H&L Health en lifestyle 
  M&E Media en ondernemen 
  T&I Techniek en innovatie  
  

    We vragen je verschillende keuzes te maken. Hierbij nog samengevat welke: 
1. Kies je profiel Maatschappij of Natuur? 
2. Wat is eerste keuze voor je 6e vak? En je tweede?  

                       (kiezen tussen GS, AK, LO2 of BV) 
3. Welke route kies je binnen het praktijkvak D&P? (H&L, M&O f T&I) 

 
 
 
De keuzes moeten uiterlijk 19 maart worden doorgegeven. U ontvangt nog een informatiebrief hoe dat in zijn 
werk zal gaan.  


