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Doelstelling keuzebegeleiding
op school en thuis

◼Beroepskeuzerijpheid bevorderen

◼Besluitvaardigheid bevorderen

◼Helpen verzamelen van informatie
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Een heel ander jaar
• Normaal:
• Werken aan Qompas, digitaal keuze programma

• Klassikale voorlichting

• Bezoeken van Voorlichting Beroeps Onderwijs, Oriëntatie 
middagen, Open dagen

• Interactieve ouderavond

• Individuele gesprekken met leerlingen

• Interne adviezen vakdocenten 
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Een heel ander jaar, vervolg

• Dit jaar:

• Werken aan Qompas, digitaal keuze programma

• Bezoeken van Oriëntatie middagen misschien nog later 
dit voorjaar en Open dagen online, Lobeemland.nl

• Ouderavond online

• Individuele gesprekken met leerlingen en ouders online 
via videochat gesprek

• Interne adviezen vakdocenten 

3-3-2021 4



Advies van vakdocenten
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   DE abcde-CODE  
 
  

WERKHOUDING 
  a)  goed 
  b)  voldoende 
  c)  wisselend 
  d)  matig 
  e)  onvoldoende 

 
  

INZICHT 
 a)  goed 
 b)  voldoende 
 c)  niet duidelijk 
 d)  matig 
 e)  onvoldoende 

 
 

VAK-PERSPECTIEF : 

 

Is er kans op een goed resultaat in het volgend leerjaar? 
a)  daar ben ik van overtuigd  
b)  daar is grote kans op 
c)  er is wel kans, maar het kan moeilijk worden 
d)  ik twijfel eraan 
e)  nee, dat is volgens mij niet haalbaar 

 



Wat gaat er nog gebeuren?

◼ Week 12            Rapport 3

◼ Week 10/11/12  Gesprek met de decaan, online

◼ Week 14/15/16  Driehoeks gesprekken, facultatief

◼ Profielkeuze eind april,
definitieve profielkeuze bevestigt begin juli
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Waar gaan onze leerlingen 

heen?

◼ 25 %: Havo 

◼ 73 % MBO

◼ 2 % VAVO of buitenland
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MBO

• BOL. Beroeps Opleidende Leerweg

• BPV. Beroeps Praktijk Vorming

• 20 % stage.1dag/week, of paar weken aan.

• BBL. Beroeps Begeleidende Leerweg

• BPV. 60 % bij een erkend Leerbedrijf

• 1 dag theorie bij SBBO: zelf solliciteren!!
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MBO

• Niv.1 Assistentenopleiding, 1/2 tot 1 jaar, geen 
diploma-eis

• Niv. 2 Basisberoepsopleiding, 2 tot 3 jaar, diploma 
basisberoepsgerichte leerweg

• Niv. 3.Vakopleiding,2 tot 4jaar, diploma 
VMBO - TL GL-KB leerwegen

• Niv. 4.Middenkaderopleiding, 3 tot 4 jaar,- HBO

• Niv. 4.Specialistenopleiding,1 tot 2 jaar na niv 3
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Profielen

• Techniek

• Zorg en Welzijn

• Economie

• Landbouw
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Profieldeel
Techniek: Wiskunde en Natuurkunde (Nask1)

Vormen van MBO
• Motorvoertuigentechniek
• Laboratorium techniek (medisch of chemisch)
• Bouwkunde (ook vormgeving en architectuur, 

management en makelaardij
• Werktuigbouwkunde. Electro en Installatie
• Nimeto (schilderen, interieur, presentatie)
• Grafische techniek
• ICT
• Multimedia
• Logistiek en Infratechniek
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Profieldeel

Zorg en Welzijn: Biologie en Wiskunde of 
Geschiedenis of Aardrijkskunde of Maatschappijleer

Vormen van MBO
• SPW (sociaal pedagogisch werk)

• Assistent Gezondheid (dokters-, tandarts- en 
apothekersassistent)

• Uiterlijke Verzorging (visagie en kappen)

• Verzorging

• Verpleging

• Sport en Bewegen (Cios)
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Profieldeel

Economie: Economie en Frans of Duits of Wiskunde 

Vormen van MBO
• Administratief
• Handel (groothandel, kleinvakhandel, internationaal)
• Commercieel
• Juridisch
• Mode en kleding
• Toerisme en recreatie
• Horeca
• Journalistiek en media
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Profieldeel

Landbouw: Wiskunde en Biologie of Nask1

Vormen van MBO
• Landbouw
• Bosbouw en beheer
• Tuinbouw (hovenier, tuinarchitect, bloemist)
• Voedingsmiddelentechnologie
• Biotechnologie
• Dierverzorging 
• Paardenhouderij
• Handel
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Ander MBO beroep

◼ Uniformberoepen

Politie

Marine

Landmacht

3-3-2021 15



4-MAVO naar 4-HAVO

◼ Wiskunde
◼ In de profielen N&T, N&G en E&M verplicht

◼ Hoeft niet in C&M

◼ Scheikunde

In de profielen N&T, N&G verplicht

◼ Geschiedenis
◼ In de profielen C&M, E&M verplicht

◼ 2e MVT
◼ In het profiel C&M verplicht

◼ In het profiel E&M aan te raden

◼ In de andere profielen kan het
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Vrije vakken

◼ 3 vakken

• als de leerling naar de Havo wil

• en aan het einde van het 3de

leerjaar gemiddeld een 6.5 staat 
dan kan de leerling al een punt 
verdienen voor de overstap naar 
de Havo.
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Wat Kunnen Ouders Doen?
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• Belangstelling tonen

• Gepaste prestatie-eisen

stellen

• Werken is leuk om ervaring 

op te doen, maar geen doel 

op zich

• Ga samen opendagen en 

beurzen bezoeken, nu online

• De leerling maakt een

keuze, niet de ouders        

(keuzeroof)

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.sportutrecht.nl/uploadedImages/normal/nroc%20mn%20logo%20wit1625.jpg&imgrefurl=http://www.sportutrecht.nl/content/searchContent.asp?pid=1435&cid=1&h=75&w=135&sz=3&hl=nl&start=3&tbnid=_CVjjUeAD9XW_M:&tbnh=51&tbnw=92&prev=/images?q=roc+mn&gbv=2&hl=nl
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.aerospacegroup.nl/Branchesites/NAG/Plaatjes/LogoLeden/ROCAmsterdam_logo.jpg&imgrefurl=http://www.aerospacegroup.nl/Smartsite.shtml?id=54614&h=245&w=350&sz=24&hl=nl&start=1&tbnid=lp27QlZGjQH3mM:&tbnh=84&tbnw=120&prev=/images?q=roc+van+amsterdam&gbv=2&hl=nl


Profielkeuze gesprekken

• Online, leerling, ouder(s) en decaan.

• Ouders maken een afspraak via de loge (mogelijk 
vanaf 3 maart). Graag zo spoedig mogelijk.

• Inschrijfmomenten: 8/9/10/16 maart tussen 15u en 20u
en 11 maart tussen 18u en 20u.

• Decaan belt via teams de leerling voor het videochat 
gesprek.
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Vragen??
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Veel dank voor uw aandacht

• Johan van Dam, teamleider mavo

j.vandam@griftland.nl

• Leny Postel, decaan mavo

l.postel@griftland.nl
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